
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CZ     MAGICKÁ LAMPIČKA LUMIBLO – NÁVOD K POUŽITÍ 
Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. 
Děkujeme, že jste si zakoupili světýlko LUMIBLO! 
Balení obsahuje: 

- lampičku LUMIBLO 
- kabel micro USB 
- tento návod k použití 

Použití světýlka 
- Zasuňte micro USB kabel do zdířky na lampičce. 
- Zasuňte kabel do zařízení vybavené USB, příp. pomocí adaptéru do elektrické sítě. 
- Důležité: při prvních 3 nabíjeních vyčkejte 12 hodin. 
- Poté se doba nabíjení zkracuje na 8 hodin. 
Ve chvíli, kdy indikátor nabíjení změní barvu z červené na zelenou, je lampička plně nabita. Poté vydrží svítit po dobu 24 hodin. 
Standardní režim (předvolený režim) 
Lampičku zapněte pomocí tlačítka ve spodní části. 
LED indikátor se rozsvítí modře. 
Lampička bude jemně svítit po dobu 1 hodiny a poté se automaticky vypne. 
Na jedno plné nabití vydrží lampička svítit 24 jednohodinových cyklů. 
Lampičku můžete také kdykoliv vypnout krátkým stisknutím tlačítka ve spodní části. 
Režim trvalého svícení 
J-li lampička vypnutá, stiskněte tlačítko ve spodní části a podržte jej po dobu minimálně 3 vteřin. 
Lampička se jemně rozsvítí a vydrží svítit až po dobu 24 hodin (pokud byla před tím plně nabita). 
LED indikátor nesvítí. 
Lampičku můžete také kdykoliv vypnout krátkým stisknutím tlačítka ve spodní části. 
Magický režim 
Uchopte lampičku do rukou. 
(Lumiblo má pohybový senzor na ochranu baterie). 
Krátce foukněte na hvězdičku… Lampička se rozsvítí! 
Dalším dlouhým fouknutím zvýšíte intenzitu osvětlení. 
Pro vypnutí stačí opět jedno krátké fouknutí. 
Nebo se vypne automaticky po 1 hodině. 
Bezpečnostní upozornění 
Lampička je určena pouze pro domácí použití.  
Lampička není vodotěsná, nevkládejte ji do vody. Otírejte ji pouze suchým hadříkem. 
Před čištěním odpojte micro USB kabel. 
Zapojení USB kabelu musí provádět pouze dospělá osoba. 
Micro US kabel uchovávejte mimo dosahu dětí. 
Lampičku pravidelně kontrolujte, v případě poškození ji dále nepoužívejte. 
Obal uchovávejte mimo dosahu dětí. 
Lampička není hračka. Nenechávejte dítě s lampičkou bez dozoru dospělé osoby. 
Lampičku ničím nezakrývejte. 
Lampičku v žádném případě nerozebírejte.  
Dobíjecí baterie nemohou být nahrazeny. Před likvidací lampičky baterie vyjměte. 
Tento návod k použití si uchovejte pro další potřebu. 
- 5 V – 100 mA 
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