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SK Stolová LED lampa s hodinami
NÁVOD NA OBSLUHU
Ďakujeme vám za kúpu tohto produktu. Pred jeho použitím si, prosím, pozorne prečítajte tento 
návod a dobre ho uschovajte. Záručný list sa dodáva samostatne. 14
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KOMPONENTY A INŠTALÁCIA

INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

 8 W svetelný zdroj s vysokovýkonným LED panelom  Použite, prosím, dodávaný 
jednosmerný adaptér a pripojte 
zástrčku DC do konektora DC 
v zadnej časti lampy 

Konektor DC

Zástrčka DC

hlava lampy

Zaskrutkujte

rameno lampy

Ak nebudete lampu dlhšie 
používať, vytiahnite, prosím, 
z dôvodu úspory energie 
a bezpečnosti zástrčku DC 
zo zásuvky 

základňa lampy

Pred prvým použitím 
odstráňte izoláciu – 
potom sa rozsvieti LED 
displej 

Zástrčka DC

Ak je adaptér pripojený správne, ale neexistuje žiadny 
čas v pamäti, vymeňte, prosím, gombíkovú batériu 
CR2032
 Batéria udržuje normálnu funkciu hodín iba počas 

výpadku napájania
 Odskrutkujte skrutku a odoberte dvierka batérie, 

vložte gombíkovú batériu dovnútra tak, aby bol 
kladný pól obrátený hore, a priskrutkujte dvierka 
batérie.

LED
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NASTAVENIE UHLA
Nastavenie uhla hlavy lampy

Nastavenie uhla ramena lampy

Uhol otočenia ramena lampy doľava/doprava

Nastavenie uhla hlavy lampy:
 Pri nastavovaní uhla hlavy lampy zatlačte súčasne 

na základňu lampy
 Nastavenie uhla hlavy lampy v rozsahu 130° vo zvislom 

smere (nadmerné nastavenie ľahko poškodí spojovacie diely)
 Ak dôjde k uvoľneniu otočného kĺbu, zaskrutkujte ho, prosím

Nastavenie uhla ramena lampy:
 Rameno lampy s otočením dopredu/dozadu 

v rozsahu 115°

Nastavenie uhla ramena lampy:
 Rameno lampy je možné nastaviť v rozsahu 175° 

doľava/doprava
 Neotáčajte ramenom lampy príliš silne a nenarážajte 

doň, aby nedošlo k poškodeniu

Na zníženie únavy očí 
odporúčame používať 
hlavu lampy vo 
vzdialenosti približne 
40 cm od povrchu 
stola 

Zaskrut-
kujte 

Zaskrut-
kujte 
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NASTAVENIE HODÍN A BUDÍKA

MODE 
(Režim)

SET 
(Nastavenie)

UP 
(Hore)

DOWN 
(Dole)

1. Nastavenie hodín
V normálnom režime zobrazenia času stlačte raz tlačidlo SET – začnú 
blikať hodinové číslice. Stlačte tlačidlo UP na nastavenie smerom hore 
alebo ho dlho stlačte na rýchle nastavenie; stlačte tlačidlo DOWN 
na nastavenie smerom dole alebo ho dlho stlačte na rýchle nastavenie. 
Stlačte znovu tlačidlo SET – začnú blikať minútové číslice. Stlačte tlačidlo 
UP na nastavenie smerom hore alebo ho dlho stlačte na rýchle nastavenie; 
stlačte tlačidlo DOWN na nastavenie smerom dole alebo ho dlho stlačte 
na rýchle nastavenie. Stlačte znovu tlačidlo SET na potvrdenie nastavenia 
a návrat do normálneho režimu zobrazenia času.

Poznámka: Ak v režime nastavenia hodín nestlačíte počas 15 sekúnd 
žiadne tlačidlo alebo stlačíte tlačidlo MODE, obnoví sa normálny režim 
zobrazenia času.

2. Nastavenie budíka
1. V normálnom režime zobrazenia času stlačte tlačidlo MODE na otvorenie 

režimu nastavenia budíka – rozsvieti sa symbol .
2. Stlačte raz tlačidlo SET – začnú blikať hodinové číslice. Stlačte tlačidlo UP 

na nastavenie smerom hore alebo ho dlho stlačte na rýchle nastavenie; 
stlačte tlačidlo DOWN na nastavenie smerom dole alebo ho dlho stlačte 
na rýchle nastavenie. Stlačte znovu tlačidlo SET – začnú blikať minútové 
číslice. Stlačte tlačidlo UP na nastavenie smerom hore alebo ho dlho 
stlačte na rýchle nastavenie; stlačte tlačidlo DOWN na nastavenie 
smerom dole alebo ho dlho stlačte na rýchle nastavenie. Stlačte znovu 
tlačidlo MODE na potvrdenie nastavenia a návrat do normálneho režimu 
zobrazenia času.

3. Keď nastane čas budenia, bude počas 1 minúty zvoniť bzučiak a bude 
blikať symbol .

 Poznámka: Ak v režime nastavenia budíka nestlačíte 15 sekúnd 
žiadne tlačidlo alebo stlačíte tlačidlo MODE, obnoví sa normálny režim 
zobrazenia času.

3. Tlačidlá skratiek
1. V normálnom režime zobrazenia času stlačte tlačidlo UP na aktiváciu 

alebo deaktiváciu funkcie budíka. Pri aktívnom budíku svieti symbol .  
Budík v nastavenom čase budenia zazvoní iba v prípade, že je funkcia 
budíka aktivovaná.

2. V normálnom režime zobrazenia času stlačte tlačidlo DOWN na zmenu 
formátu 12H/24H

3. Keď budík zvoní, vypnete ho stlačením akéhokoľvek tlačidla



SK-17

OVLÁDANIE STOLOVEJ LAMPY

SCREEN  
(Displej)

SLEEP  
(Automatické 

vypnutie)

UP  
(Hore)

DOWN  
(Dole)

ON/OFF  (Zapnutie/
Vypnutie) 

 Zapnutie/vypnutie a nastavenie jasu
1. Na zapnutie alebo vypnutie lampy stlačte tlačidlo  
2. Po jej zapnutí stlačte tlačidlo   na nastavenie jasu – úroveň jasu 

sa bude zobrazovať v prostrednom kruhu a na kruhovom číselníku. 
Úroveň je nastaviteľná v rozsahu 10 až 99 (10 je najnižší jas, 99 je 
najvyšší jas)

3. Funkcia automatického vypnutia: stlačte tlačidlo  – zobrazí sa  
symbol ; stlačte znovu toto tlačidlo – zobrazí sa:

 
10 minút – 30 minút – 60 minút – 90 minút (00 znamená vypnutie)

 Po výbere času automatického vypnutia sa spustí časovač 
odpočítavania; po dosiahnutí hodnoty 00 sa lampa automaticky vypne. 
Túto funkciu môžete používať na to, aby ste pred usnutím nezabudli 
vypnúť lampu.

 Nastavenie jasu displeja
 Stlačte tlačidlo  na nastavenie jasu displeja: zapnuté (najvyšší jas) – 

polovičný jas – vypnuté; toto nastavenie sa cyklicky opakuje.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
 Panel zložený z 60 LED 
 Výkon 8 W 
 Počet lúmenov: 537 lm 
 Teplota farby svetla: prirodzená biela 5 000 – 5 500 K 
 CRI (index podania farieb): > 70 
 Hodiny a budík 
 Ovládanie jasu v rozmedzí 10 až 99 
 Možnosť nastavenia automatického vypnutia lampy Sleep 
 Možnosť vypnúť displej hodín 
 Nastavenie uhla hlavy v rozsahu 130° 
 Nastavenie uhla ramena lampy dopredu a dozadu v rozsahu 115° 
 Otočenie ramena lampy doľava/doprava v uhle 175° 
 Zálohová batéria pre hodiny CR2032 (priložená) 
 Životnosť LED až 50 000 hodín 
 Napájanie: DC 12 V / 1 000 mA 
 Rozmery: 180 × 180 × 420 mm 
 Hmotnosť: 1 kg 
 Príkon: max. 12 W 
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POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické 
výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu 
odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo 
v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného 
nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje  
a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, 
čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho 
úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade 
s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho 
predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné 
informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme 
si právo na ich zmenu.
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SK   Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje 
ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné 
domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého 
bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez 
zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je 
povinný pri reklamácii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma 
iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie 
sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku 
kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva 
reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:
 chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
 opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
 poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v  rozpore s návodom na 

použitie s  platnými právnymi predpismi a  všeobecne známymi a  obvyklými spôsobmi používania, v  dôsledku 
použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;

 poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
 poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a  zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, 

vniknutie vody);
 chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
 mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
 poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými 

prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
 poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou 

(servisom);
 prípady, keď kupujúci pri reklamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a  kde reklamovaný výrobok 

zakúpil);
 prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
 prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s  výrobkom uvedeným v  dokladoch, ktorými kupujúci 

preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované 
údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK: 
FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; teľ: 02 49 1058 53-54
Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.




