
                                                                                   Návod k obsluze

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže 
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V237F  Podsvícená LED tabule na obkreslování- A4    

Popis:

Kopírovací deska se také nazývá sledovací psací deska, kopírování v karikatuře, animaci, 
výrobě profesionálních nástrojů, se skládá hlavně z akrylových a LED světel. Používá se ke 
kopírování papíru a překrývání uměleckých děl a kopírování nebo úpravy na kousek papíru. 

Specifikace:

Označení: A4-1

Rozměr: 235x335x3,5mm

Vstupní napětí: micro-USB/5V

Proud: 0,6A

Výkon: 3,5W

Světelný zdroj: LED

Materiál: vodící deska, LED

Svítivost: 300-350lm

Použití:

1, Položte světelnou podložku na plochý stůl a poté připojte napájecí zdroj.

2, Držte tlačítko napájení, tak můžete upravit vhodnou jasnost, kterou chcete.

3, Položte kresbu na pevnou plochu, přidejte kopii papíru, začněte skicovat.

4, Dokončete kreslení a vypněte napájení.

Tři úrovně stmívání je vysoká - střední - nízká úroveň, která může být volitelná, podržením 
tlačítka upravíte jas.
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POZOR:

- Micro-USB / 5V, Obecné rozhraní USB pro přenos Android, nabíjecí adaptér, přenosný zdroj 
energie, lze použít notebook.

- aby kopírovací stroj dosáhl vhodného jasu, aby nepůsobil vašim očím nepohodlí.

- při použití kopírovacího stroje bude osvětlení místnosti ztlumené, efekt bude lepší.

- náčrt je dokončen, vypněte napájení

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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