
Lampička na knížku 

s klipem 
Pohyblivé části lampičky 

Dlouhé držadlo světla můžete posunovat dopředu či dozadu (viz obrázek 1). 

Hlava světla se otáčí ze strany na stranu (viz obrázek 2) a otáčí se celá (viz obrázek 3). 

 

Vkládání baterií: 

1. Posuňte kryt prostoru pro baterie pryč jemným zatlačením ve směru tvarované šipky na krytu (viz 

obrázek 4) a sejměte víčko. 

2. Vložte 3 alkalické baterie AAA do prostoru pro baterii, odpovídající přesně pozitivní a negativní 

polarity uvnitř prostoru pro baterie (viz obrázek 5). 

3. Nasaďte kryt a posunujte ho, dokud nezaklapne (viz obr. 6). 

 

Spuštění lampičky ON/OFF 

Poté, co jste správně vložili 3 AAA baterie, zapněte světlo posunutím vypínače ON. Vypněte světlo 

posunutím přepínače do polohy OFF. Vypínač je umístěn na zadní straně těla lampičky. 

Připevnění lampičky na knihu 

Připojte své světlo k brožované nebo vázané knize. Stiskněte klip a tím umístěte vaše světlo na 

libovolnou stránku. Poté už si můžete nastavovat světlo podle vaší představy. 

Použití jako stolní lampa 

Při použití světla jako stolní lampičku prodlužte držadlo světla a nastavte knihu a světlo na lampičce 

do požadované polohy.  

Nastavení polohy světla 

K nastavení polohy si položte vaši knihu a poté pomocí světla a upravujte držák lampičky a světla 

podle vaší požadované polohy.  

Využití síťového adaptéru 

Při použití síťového adaptéru musíte nejprve odstranit všechny baterie. Zapojte zástrčku s certifikací 

UL 110/120 V, 60 Hz, 2,5 W s výstupem max. 4V DC, 100mA. 

 

Upozornění: 

Tento výrobek není hračka a není určený na hraní pro malé děti. Obsahuje malé části, které by děti 

mohly spolknout nebo se jimi dusit. Baterie vyměňujte jen pod dozorem dospělé osoby. 

 

Nikdy se nedívejte přímo do světla LED diody nebo neosvětlujte přímo do očí jiné osoby. LED světlo je 

velmi silný světelný zdroj a může způsobit poškození očí. 

 

LED dioda je vytvořena pro svícení 100 000 hodin. Nesnažte se LED diodu vyměnit. 

 

Baterie vkládejte přesně podle instrukcí, používejte jen alkalické baterie. Nemíchejte různé značky 

baterií, také nemíchejte steré a nové baterie. Nevhodné použití baterií může způsobit jejich rozbití, 

vyprsknutí a vaše zranění (často chemické popáleniny). Pokud výrobek nepoužíváte, vyjměte baterie. 


