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USB Type-C 線 ｘ1

說明書ｘ1

保固卡ｘ1

附件清單

產品規格

商品材質：鋁合金、ABS
底座尺寸 :  118 x 75mm
燈管長度 :  465mm
檯燈高度 :  150-380mm

Type-C 線長度：1.5m
產品重量 :  760±10g
電源輸入 :  5V 2A
額定功率 :  5-10W
光通量  :  350-450lm
產品照度  :  100-1100lux
色溫：黃光3000k、暖白光4500k、白光6000k

注意事項

請勿將產品置於高溫或潮濕的地方。
為避免眼睛傷害，請勿長時間直視光源處。
使用及存放時，請確保產品放置於穩固的狀態，以免滑落損壞。
請勿自行維修、拆解或改造主機本體，如有使用異常，請聯絡客服人員
以提供協助。
使用時請遠離易燃、易爆物體。
清潔過程中請勿使用具侵蝕性化學製品、清潔劑、洗滌劑等化學物品。
清潔產品時請用乾布擦拭外觀即可。
耗材及配件類不在保固範圍內。
請勿於身心狀態不佳之情況下及讓兒童單獨使用本商品。
為保障能有更好的使用體驗、防止危害到使用者或其他人及造成財務上
的損失，勿自行更改使用方式，並請務必遵守以上注意事項。
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客服窗口
Customer service

操作說明

將Type-C 線插上，輕觸開關，即可開啟電源，長按3秒則電源關閉。
產品設有3段燈光模式，輕觸開關，切換燈光至黃光、白光、暖白光。
亮度調節裝置共5檔，輕輕向右滑動，調整光源大小。
搭配使用習慣，調整伸縮支架為 掛燈模式(圖一)、檯燈模式(圖二)。
掛燈模式若放置於電腦螢幕上，僅限使用於18吋以上桌上型螢幕，
不適用於筆記型電腦。

1.
2.
3.
4.
5.

圖一 圖二

產品示意圖

電源鍵 / 模式切換

亮度調節裝置 Type-C 接口
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USB Type-C Cable x1
Manual x1
Warranty Card x1

Contents List

Product Specifications

Product Material：Aluminum alloy, ABS
Base Size : 118 x 75mm
Length of Light Tube : 465mm
Height of Task Lamp : 150-380mm
Length of Type-C Cable：1.5m

Product Weight : 760±10g
Power Input : 5V 2A
Rated Power : 5-10W
Luminous Flux : 350-450lm
Product Illumination : 100-1100lux
Color temperature：Warm White 3000k, 
Natural White 4500k, Day White 6000k

Precautions

Please do not place the product in a high temperature or humid environment.
Please do not look directly to the light source for a long time to avoid eye 
injury.
Please ensure that the product is placed in a stable state when using or 
storing to avoid slipping and cause damage.
Do not repair, disassemble or modify the product by yourself. If there is any 
abnormality in use, please contact customer service staff for assistance.
Please keep the product away from flammable and explosive objects when 
using it.
Do not use aggressive chemicals, detergents and other chemicals during the 
cleaning process.
Wipe the product appearance with a dry cloth to clean it.
Consumable parts and accessories are not covered by the warranty.
Please do not use this product in poor physical and mental conditions or 
allow children to use the product alone.
In order to ensure a better user experience, prevent harm to users or others 
and avoid financial losses, please do not change the way of product's usag 
and firmly follow all the instructions above.
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Instructions

Connect the product with Type-C cable and press the power button to switch 
on. Press the power button for 3 seconds to switch off.
The product equipped with 3 light modes, press the power/ mode button to 
switch between warm white, natural white and day white.
There are 5 adjustable levels for brightness. Gently slide to the right to adjust 
the brightness of the light source.
Adjust the telescopic bracket to hang lamp mode (Diagram 1) or task lamp 
mode (Diagram 2) according to different usage habits.
If the hang lamp mode is use on the monitor screen, it can only be used on 
desktop screens above 18 inches and not suitable for laptops.
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Diagram 1 Diagram 2

Product Specifications

Power/ Mode button

Brightness Adjustment
Device Type-C Port
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C타입 USB 케이블
사용 설명서
보증서

구성품

제품 상세 사항

재질 : 알루미늄 합금, ABS
사이즈 : 118 x 75mm
램프 튜브 길이 : 465mm
작업 램프의 높이 : 150-380mm
C타입 USB 케이블 길이：1.5m
무게 : 760±10g
전원 : 5V 2A
정격 입력 : 5-10W
광속 : 350-450lm
제품 조명 : 100-1100lux
색 온도：전구색 3000k、주백색 4500k、주광색 6000k

주의사항

제품 보관시 습도· 온도가 높은 곳을 피하십시오.
눈 손상을 피하기 위해 장시간 눈에 가까이 비추지 않도록 주의하세요.
사용/보관시 제품이 미끄러져 손상되지 않도록안정된 상태로 보관하십시오.
제품을 직접 수리, 분해, 개조하지 마십시오. 사용에 이상이 발생한 경우 고객 
서비스 센터에 문의하여 도움을 받으십시오.
제품 사용시 인화성 및 폭발성 물체에서 멀리하십시오.
청소 과정에서 강한 화학 물질, 세제 및 기타 화학 물질을 사용하지 마십시오.
제품을 청소할 때는 마른 천으로 제품 외관을 닦아서 닦으십시오.
소모품 및 액세서리는 보증이 적용되지 않습니다.
신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있는 사람, 어린이가 혼자 사용하지 못하게 
하십시오.
사용자의 더 나은 경험을 보장하고 사용자 또는 타인에 대한 피해와 재정적 
손실을 방지하기 위해 제품 사용 방법을 변경하지 말고 위의 주의사항을 반드시 
준수하십시오.
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조작 설명서

제품에 Type-C 케이블을 연결하고 스위치를 터치하면 전원이 켜지고 3초동안 
길게 누르면 전원이 꺼집니다.
3가지 스타일의 조명을 터치 버튼 조작으로 선택할 수 있습니다. 주광색,주백색,
전구색의 컬러의 조명을 분위기와 용도에 따라 사용하십시오.
터치식 버튼을 오른쪽으로 살짝 밀면 밝기를 5단계로 조절할 수 있습니다.
용도에 맞게 텔레스코픽 브래킷을 조절하여 거치 모드 (그림 1)  또는 작업 모드 
(그림 2)로사용하십시오.
모니터 화면에서 거치 모드를 사용하는 경우 18인치 이상의 데스크톱 화면에 
사용하세요. 노트북은 거치 모드 사용하기에 적합하지 않습니다.
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그림1 그림2

제품 상세 사항

전원 / 모드 스위치 버튼

밝기 조정 장치 C타입 포트
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สายชาร์จ USB Type C x 1
คู่มือการใช้งาน x 1
ใบรับประกัน x 1

รายละ เอ ียดส ินค ้ า

ข ้อม ูล

วัสดุ: อะลูมินัมอัลลอย, ABS
ขนาดฐาน : 118 x 75mm
ความยาวของหลอดไฟ : 465mm
ความยาวของหลอดไฟ : 150-380mm
ความยาวของสาย Type-C：1.5m
น้ำหนัก : 760±10g
กำลังไฟ : 5V 2A
แรงดันไฟฟ้า : 5-10W
ค่าลักซ์ : 350-450lm
ค่าลูเมน : 100-1100lux
อุณหภูมิสี：ขาวนวล 3000k、ขาวธรรมชาติ 4500k、ขาวกลางวัน 6000k

ข ้อควรระว ัง

ห้ามจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงหรือความชื้นสูง
กรุณาอย่ามองไปที่แหล่งกำเนิดแสงโดยตรงเป็นเวลานานเพื่อหลีกเลี่ยงการบาด
เจ็บที่ตา
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาวะที่พร้อมใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสียหาย
โปรดอย่าซ่อมแซม ถอดประกอบ หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ หากผลิตภัณฑ์
ทำงานผิดปกติ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อรับความช่วยเหลือ
หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้วัตถุไฟไวหรือระเบิดเมื่อใช้งาน
ห้ามใช้สารเคมีกัดกร่อน ผงซักฟอก และน้ำยาทำความสะอาดในระหว่าง
กระบวนการทำความสะอาด
เช็ดผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าแห้งเพื่อทำความสะอาด
กรุณาอย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่ดี อย่าให้เด็กใช้อุปกรณ์
นี้โดยไม่ได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่
เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดี ป้องกันการสูญเสียทาง
ร่างกาย การเงินของผู้ใช้และอื่นๆ โปรดอย่าใช้งานนอกเหนือจากที่แนะนำ ต้อง
แน่ใจว่าได้อ่านและปฏิบัติตามข้อควรระวังที่ระบุไว้ข้างต้น
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ว ิธ ีการประกอบ

เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ด้วยสายเคเบิล Type-C แล้วกดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่อง 
กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดเครื่อง
ผลิตภัณฑ์มีโหมดแสง 3 โหมด กดปุ่มเปิด
/ปิด/โหมดเพื่อสลับระหว่างสีขาวนวล สีขาวธรรมชาติ และสีขาวกลางวัน
ปรับความสว่างได้ 5 ระดับ โดยค่อยๆเลื่อนไปทางขวาเพื่อปรับความสว่าง
ปรับขาตั้งเป็นโหมดโคมไฟแขวน (แผนภาพ 1) หรือโหมดโคมไฟตั้งโต๊ะ 
(แผนภาพ 2) ตามลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน
หากใช้โหมดโคมไฟแขวนบนหน้าจอมอนิเตอร์ สามารถใช้ได้กับหน้าจอเดสก์ท็อป
ที่สูงกว่า 18 นิ้วเท่านั้น และไม่เหมาะสำหรับแล็ปท็อป
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แผนภาพ 1 แผนภาพ 2

ส ่วนประกอบ

ปุ่มเปิด/ปิด/สวิตช์โหมด

อุปกรณ์ปรับความสว่าง พอร์ต Type-C


