
 

 

 

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU 
 

 TEKNİK ÖZELLİKLER 
• Materyal: Silikon + ABS 

• Çalışma gerilimi: DC5V1A 

• Güç: 1,5W 

• Güç modu: dahili şarj edilebilir 1200mAh lityum pil 

• Şarj süresi: 4 saat civarı 

• Çalışma süresi: 10 saat civarı 

• Ürünün ölçüleri: Panda – 17x16.3x13.1cm / Gergedan – 18.4x17.5x15.7cm 
• Ürünün ağırlığı: Panda - 303g / Gergedan – 345g 

 

 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
• Otomatik kapanma 15/30/60dakika 
• LED aydınlatma 

• Parlaklık ayarı 

• Uzaktan kumanda ile ayarlanır 
• Dahili şarj edilebilir 1200mAh lityum pil 

• Manyetik arka 

 

 
 

PAKETTEN ÇIKAN AKSESUARLAR 
1. USB kablosu *1. 

2. Kullanım Talimatı *1. 

3. Uzaktan Kumanda*1. 
4. Duvar magneti*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 arka tarafında bulunan güç girişine takınız.  
 

2. Manyetik Arka 

 
-Aydınlatmanın arkasında bulunan magnet, duvara asılmasını sağlamaktadır. Yapmanız gereken, kuru 

içerisinden çıkan magnetin etiketini çıkarıp, yapışkan yerini duvara yapıştırın ve birkaç saniye bastırın. 

Magnet yapıştıktan sonra, ürünün arkasında bulunan magnet ile birbiri temas ettirin. 
 

 

Özel uyarı: Aydınlatmayı yatak üstüne ya da çocukların kafasına denk 

gelecek şekilde üstüne koymayın. Mükemmel yapışma için aydınlatmayı 

takacağınız duvar yüzeyinin düz ve kıskaçlı olduğuna, ayrıca eğrilme 

olmadığına emin olun. 

 

Firmamız, ürünün düşmesinden kaynaklı her hangi bir yaralanma ya da 

kırılmadan sorumlu tutulamaz.  

 
 

3. Uzaktan Kumanda Tuşlarının Kullanımı 

-Aydınlatmayı açmak veya kapamak için ürünün arkasında bulunan   düğmesine birkaç saniye 

basınız. 

-Aydınlatmanın parlaklık ayarını yükseltmek ya da düşürmek için tuşlarını kullanınız. 

 

-Zamanlamayı ayarlamak için, aydınlatmayı kapattıktan sonra, 15m, 30m, 60m seçeneklerinden 
istenilen süreye basınız. 

 

-Renk geçişli kullanım için  tuşuna basınız.  

 
 

 
 



4. Ürün Tuşlarının Kullanımı: 

 

-Aydınlatmayı açmak   düğmesine birkaç saniye basınız. Aydınlatmanın parlaklığını değiştirmek (3 

seçenekten birine ayarlamak) için tekrar basınız. Aydınlatmayı kapatmak için tekrar basınız.  
 

-Aydınlatma açıkken, aydınlatma rengini seçmek için  tuşuna basınız.  

 
 

 



 

 

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. 

 

 
 

 


