
MUSICAL PLUSH PROJECTOR – BATERIE – NÁVOD K POUŽITÍ 

Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. 

Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. 

Balení obsahuje: LED Projector + plyšovou hračku + tento návod k použití. 

Použití světýlka 

1. Otevřete zadní část plyšové hračky a odepněte pásky se suchými zipy. 

2. Vyjměte plastový modul (Star Projector) 

3. Pomocí malého šroubováku odšroubujte kryt. 

4. Vložte 3 AA LR6 baterie (nejsou součástí). Dbejte na správnou polaritu. 

Nepoužívejte dobíjecí baterie. 

5. Nasaďte a zašroubujte kryt. 

6. Otvory protáhněte pásky se suchými zipy. Dbejte na správné umístění, ke správné orientaci Vám napomůžou 

pásky (jeden je širší, jeden užší). 

7. Zasuňte horní část plastového modulu zpět do plyšové hračky (ovládací tlačítka jsou nahoře). 

8. Utáhněte a upevněte pásky se suchými zipy. 

9. Zasuňte spodní část plastového modulu, celý jej schovejte do plyšové hračky a pomocí suchého zipu 

uzavřete. Star Projector je nyní připraven k použití. 

 

2 ovládací tlačítka jsou schována v zadní části pod vyšitými symboly (A) a (B). 

Pomocí tlačítka (A) ovládáte světelnou projekci. 

1. stisknutí – spustí se světelná projekce – postupné prolínání 3 barev (zelená / oranžová / modrá) 

2. stisknutí – nastavíte 1 požadovanou barvu světelné projekce 

3. stisknutí – nastavíte opět prolínání 3 barev 

Delším stisknutím (5 sek) světelnou projekci vypnete. 

Tlačítkem (B) ovládáte melodii. 

1. stisknutí – melodii zapnete 

2. stisknutí – zvýšíte hlasitost melodie o jeden stupeň 

3. stisknutí – melodii vypnete 

Můžete také nechat Projector vypnout automaticky: světlo se vypne po 22 minutách, melodie po 15 minutách. 

Abyste docílili co nejhezčí projekce, v místnosti by měla být tma a nemělo by svítit žádné jiné osvětlení. 

Vzdálenost mezi projektorem, zdí a stropem by měla být cca 1-3 metry. 

Intenzita světelné projekce se snižuje tím, jak jsou postupně vybité vložené baterie. 
 
Údržba, čištění 
Plyšovou část lze prát na 30°C. Aby se zachovala měkkost hračky, doporučujeme ji při praní vložit do 

samostatného uzavíratelného sáčku. Po vyprání doporučujeme hračku proklepat, aby se výplň rovnoměrně 

rozložila. 

Důležité: Nelze sušit v sušičce! 

Upozornění: Před čištěním/praním odstraňte vždy plastový modul. 

Plastový modul není vodotěsný, nesmí se ponořit do vody (pokud se tak stane, nelze na tuto vadu uplatnit 
reklamaci). Lze čistit pouze vlhkým hadříkem. 
 
Bezpečnostní upozornění 
Lampička není hračka. Nenechávejte dítě s lampičkou bez dozoru dospělé osoby. 

Lampičku používejte mimo dosah malých dětí. 

Lampička je určena pouze pro domácí použití.  

Lampičku ničím nezakrývejte. 

Lampička není vodotěsná, nevkládejte ji do vody. Otírejte ji pouze suchým hadříkem. 

Lampičku v žádném případě nerozebírejte. V případě potřeby se obraťte na autorizovaný servis. 

Používejte pouze nové baterie stejného typu. 

Pokud lampičku delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie. 

Vybité baterie vyjměte a vyhoďte do tříděného odpadu. Chraňte životní prostředí. 

Tento návod k použití si uchovejte pro další potřebu. 

4,5 V – 3x LR6 (AA) 
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