
 

 

 

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU 
 

 TEKNİK ÖZELLİKLER 
• Nominal çalışma voltajı: DC5V 
• Nominal çalışma akımı: 600mA 
• Ürünün nominal gücü: 3W 
• Güç kaynağı türü: şarj edilebilir entegre 1200mAh lityum pil ya da DC 5V güç bağlantısı 
• Şarj süresi: yaklaşık 4 saat 
• Çalışma süresi: yaklaşık 14 saat 
• LED lambalar renk sıcaklığı: 4000K 
• Ürünün ölçüleri: 15x4,7x8,5 cm 
• Ürünün ağırlığı: 185g 
 
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
• Işık sensörü sayesinde ekran parlaklığı otomatik olarak ayarlanır 
• Tarih ve saat değiştirme ekranı 
• Kademesiz kısmalı gece lambası, kapasitif dokunmatik açma / kapama 
• Uyku modu, gece lambası kademeli olarak kısılır ve belirlenen saatte kapanır 
• Alarm işlevi 
• Erteleme modu 
• 12 / 24 saat sistemi 
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PAKETTEN ÇIKAN AKSESUARLAR 
1. USB kablosu *1. 
2. Kullanım Talimatı *1. 
 
ÜRÜNÜN AÇIKLAMASI 
 
1. Ürünün şarj edilmesi: 
 
Ürünü şarj etmek için USB güç kablosunu USB güç çıkış yuvası bulunan bir cihaza ve kablonun diğer 
ucunu da ürün üzerindeki güç girişine takınız.  Kırmızı şarj gösterge ışığı yanar ve ürün tamamen şarj 
olduğunda gösterge ışığı söner.  Ekrandaki "Lo" ibaresi yanıp söndüğünde bu durum ürünün güç 
düzeyinin düşük olduğunu gösterir ve pil gücünün azalması nedeniyle saatin sıfırlanmasını önlemek 
için ürünün hemen şarj edilmesi gerekir. 
 
2. Düğme işlevi: 
- Değiştirme anahtarı: anahtar "KAPALI" konumuna getirildiğinde gece lambası kapanır, saat 
bekleme moduna girer, tüm düğmeler kullanım dışı kalır; anahtar "AÇIK" konumuna getirildiğinde, 
ekran açılır ve tüm düğmeler kullanılabilir hale gelir; anahtar "TR" konumuna getirildiğinde ekran 
kapanır ve ürün güç tasarrufu moduna geçer. 
-  ☼ Düğmesi: Bir kez basıldığında gece lambası açılır / kapanır, basılı tutulduğunda ışık 
kademesiz olarak kısılır; "TR" düğmesine bir kez basıldığında ekran açılır, 30 saniye geçtikten sonra 
dijital ekran otomatik olarak söner, gece ışığını açmak için üst üste iki kez bu düğmeye basılması 
gerekir. 
- M İşlev düğmesi "yıl-ay-gün-zaman" ekranı arasında geçiş yapmak için bir kez basınız. 
- S Ayar düğmesi: alarm ayarına girmek için bir kez basınız; tarih saati ayarına girmek için 2sn 
boyunca basılı tutunuz.  
- ︿  Yukarı: 12/24 saat sistemleri arasında geçiş yapmak için 2 saniye boyunca basılı tutunuz; 
Saat, tarih ve alarmı ayarlarken, değerleri adım adım arttırmak için bu düğmeye bir kez basınız, 
değerleri hızlı bir şekilde arttırmak için ise bu düğmeyi basılı tutunuz. 
- ﹀ Aşağı: Değeri adım adım azaltmak için bu düğmeye bir kez basınız ve değerleri hızlı bir 
şekilde azaltmak için bu düğmeyi basılı tutunuz. 
 
3. İşlev ayarı: 
 
- Zaman ayarı: "S" düğmesine 2 saniye boyunca basılı tutunuz ve "tik" sesini duyduktan sonra 
tarih ayarlama işlevine giriniz.  Ayar arayüzüne girildikten sonra "yıl" değerini gösteren sayı yanıp 
sönecektir.  "︿" ve "﹀" düğmelerini kullanarak sayıyı ayarlayınız.  Bu ayarı yaptıktan sonra 
"ay/gün/saat/dakika" ayarlarını sırasıyla yapmak için "S" düğmesine bir kez basınız ve "yıl" değerini 
ayarlarken uyguladığınız işlemi uygulayınız. 
Ayarlama işleminden sonra, ayar modundan çıkmak için "S" düğmesine bir kez basınız.  Ayarlama 
sırasında 10 saniye boyunca hiçbir işlem yapılmazsa, sistem ayar yapma alanından çıkacaktır. 
- Çalar saat ayarı: oFR1'i görüntülemek için "S" düğmesine bir kez basınız (oFR2, oFR3 seçimi 
yapmak için yeniden basınız. R1, R2, R3 üç alarm saati grubunu temsil ederken, oF ise çalar saatin 
kapalı olduğunu gösterir, "onR1" ekranına geçmek için "︿" düğmesine basınız, bu sırada çalar saat 
işlevi devreye girecektir).  Bu noktada çalar saat ayarına girmek için "tik" sesini duyana kadar "S" 
düğmesini 2 saniye boyunca basılı tutunuz.  İlk olarak "saat" ayarına giriniz, "︿" ve "﹀" düğmeleriyle 
değeri ayarlayınız, "dakika" ayarına geçmek için "S" düğmesine yeniden basınız ve ayar 
tamamlandıktan sonra çıkmak için yine "S" düğmesine basınız.  Alarm çaldığı sırada herhangi bir 
düğmeye dokunulduğunda alarm duracaktır.   



Alarm 1 dakika boyunca çalacaktır, hiçbir işlem yapılmazsa otomatik olarak 10 dakika boyunca 
erteleme moduna geçecektir.  "Erteleme" süresi devredeyken "ertelemeyi" kapatmak için herhangi 
bir düğmeye basınız.  "Erteleme" süresi dolduktan sonra alarm yenide çalacaktır, alarmı susturmak 
için herhangi bir düğmeye basınız.  3 kez uyku moduna geçtikten sonra otomatik olarak kapanacaktır. 
- Gece lambası ayarı: Gece lambasını açmak/kapamak için "☼" düğmesine bir kez basınız.  Işık 
açıldıktan sonra parlaklığı ayarlamak için "☼" düğmesini basılı tutunuz.  Işığı her açtığınızda, son 
kapattığınız zamanki parlaklığı muhafaza edilecektir. 
- Saat sistemi ayarı:  varsayılan ayar 24 saat sistemidir.  Saat ekranı modundayken saat sistemi 
ayarına girmek için "︿" düğmesini basılı tutunuz ve 12 saat / 24 saat sistemleri arasında geçiş 
yapmak için "︿" düğmesine bir kez basınız. 
- Uyku moduna girmek için "M " düğmesini basılı tutunuz, uyku moduna girdiğinizi belirtmek 
amacıyla ışık 2 kez yanıp sönecektir.  Uyku modundayken gece lambası kapanana kadar yavaşça kısılır 
ve uyku modu süresi yaklaşık 30 dakika sürer.  "M" düğmesi bir kez daha basılı tutulduğunda süre 
dolana kadar uyku moduna yeniden girilir ve gece lambası kapanır. 
 
ÖNLEMLER VE GÜVENLİK 
1. Bu ürün yalnızca iç mekanlarda kullanıma yöneliktir. 
2. Cihaz uzun bir süre kullanılmayacaksa lütfen güç düğmesini KAPALI konuma getiriniz. 
3. Lütfen ürünün güçlü elektromanyetik parazite neden olmadığından emin olunuz, aksi 
takdirde ışıklar kendi kendine yanabilir ya da sönebilir. 
4. Bu üründe şarj edilebilir dahili lityum pil bulunmaktadır, cihaz artık kullanılmayacaksa çevreyi 
kirletmemek için lütfen mümkün olduğunca sınıflandırmaya ve geri dönüşüme tabi tutarak elden 
çıkarınız. 
5. Bu lambanın ışık kaynağı değiştirilemez ve ışık kaynağının ömrü sona erdiğinde lambanın bir 
bütün olarak değiştirilmesi gerekmektedir. 
6. Bu ürün eğimi 6 dereceden fazla olan bir masa üzerindeyse muhtemelen devrilecektir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Bu ürünü evsel atıklarla birlikte elden çıkarmayınız. Çevrenin korunması için, kullanılmış pilleri 
yürürlükteki yönetmeliklere göre elden çıkarınız. 
• Bu ürünü yüksek sıcaklıklara ya da doğrudan gelen güneş ışığına maruz bırakmayınız, demonte 
etmeye kalkışmayınız ya da ateşe atmayınız. Kesinlikle yakmayınız. 
• Bu ürün oyuncak değildir. 
 

 
 

 


