MUSICAL STAR PROJECTOR - BATERIE – NÁVOD K POUŽITÍ
Před použitím si pozorně přečtěte tento návod.
Děkujeme, že jste si zakoupili světýlko MUSICAL STAR PROJECTOR!
Balení obsahuje: LED Star Projector + tento návod k použití.
Použití světýlka
- Pomocí malého šroubováku odšroubujte kryt ve spodní části.
- Vložte 3 AA LR6 baterie (nejsou součástí). Dbejte na správnou polaritu.
- Zašroubujte kryt.
- Lampička je připravena k provozu na dobu cca 60 hodin (budete-li spolu se světlem pouštět současně i melodii, zkracuje se
doba fungování na cca 35 hodin).
- Stisknutím tlačítka „Zzz“ na vrcholu přístroj zapnete (nastavíte světelnou projekci) a vypnete.
- 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.
- Bočním tlačítkem zapnete / vypnete melodii.
- 1. stisknutí – melodii zapnete
- 2. stisknutí – melodii vypnete
- Můžete také nechat světlo i melodii vypnout automaticky: světlo se vypne po 45 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 světla se snižuje tím, jak jsou postupně vybité vložené baterie.
Bezpečností 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.
- Používejte pouze nové baterie stejného typu.
- Pokud lampičku delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.
- Vybité baterie vyjměte a vyhoďte do tříděného odpadu.
- Tento návod k použití si uchovejte pro další potřebu.
4,5 V – 3x LR6 (AA)
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