
Návod na použit
LASEROVÝ PROJEKTOR STAR LASER

UPOZORNENIE 

1. Zabráňte priamemu podhľadu do laserového svetla z blízkej vzdialenosti ( menej ako 
jeden meter)! Hrozí porucha zraku!

2. Zabráňte nasmerovaniu laserového lúča na vozidlá ako sú automobily, 
vrtuľníky a iné vozidla!

3. Nepoužívajte v blízkosti diaľnic a letísk!

OBSAH BALENIA: 

Diaľkový ovládač; Adaptér do zásuvky;
kľúč; Projekčná lampa STAR SHOWER

PRED ZAPNUTÍM 

Skontrolujte obsah balenia. Ak niečo chýba nahláste to svojmu predajcovi. Projektor je 
chránený špeciálnou penovou ochrannou proti poškodeniu pri preprave. Všetky položky 
musia byť nepoškodené, ak je niečo rozbité alebo sa javí ako nefunkčné nahláste to svojmu 
predajcovi. 

Ak súhlasí obsah balenia a všetky položky sú nepoškodené, môžete pristúpiť k
zapnutie projektora. 

PRÍPRAVA NA ZAPNUTIE

1. Ak chcete používať projektor doma na vnútorné použitie, môžete ho položiť na 
nainštalovanú obdĺžnikovú nohu, ktorá je už pripevnená k
používať na vonkajšie použitie, pripevnite pomocou skrutiek kovovú nohu 
ktorý je súčasťou balenia, prv ľahko prstami a potom utiahniteimbusovým kľúčom.

2. Nastavte pomocou skrutiek uhol, pod ktorým bude svietiť projektor
3. Pripojte k elektrickej sieti a užívajte si tisíce svetiel!
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RIEŠENIE PROBLÉMOV 

Po pripojení do elektrickej siete projektor slabo svieti, alebo jedna farba stmavne! 

Počkajte, pretože projektor potrebuje asi 5 minút, aby sa zahrial. 

Ak je projektor v chladných zimných dňoch umiestnený von a vonkajšia teplota klesne pod -
15°C, projektor potrebuje dlhšiu dobu, aby sa zahrial (+-30 minút) 

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ 

Vložte batériu A23 do diaľkového ovládača , tak aby zodpovedali symboly + a -. Diaľkový 
ovládač sa rozsvieti. Ak diaľkový ovládač nefunguje počkajte okamih, pokiaľ sa diaľkový 
ovládač rozsvieti. 

PRVÉ ZAPNUTIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA 

Diaľkový ovládač nasmerujte k projektoru, ktorý je napojený v elektrickej sieti (vo 
vzdialenosti maximálne 1 meter) a stlačte tlačidlo ON/OFF v čase 7 sekúnd, pokiaľ kontrolka 
nezhasne na diaľkovom ovládači. Potom odpojte projektor od napájania a znovu nasmerujte 
diaľkový ovládač na projektor a stlačte ON/OFF po dobu 7 sekúnd. 

Projektor sa vypne, pretože diaľkový ovládač by mal byť nakonfigurovaný a pripravený na 
použitie. 

 

 

 

 

 



POPIS DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1. Projektor je odolný proti nárazu.
2. Projektor je odolný proti vode 

odolnosť proti vode je IP65 to 
znamená, že je odolný voči 
ošpliechaniu vodou, dažďu, prachu a 
špine. Nemôže byť ponorený do 
vody. 

3. Projektor má vysokú odolnosť voči 
poveternostným podmienkam, ale keď 
teplota klesne na približ
potrebné umiestniť projektor na 
teplejšie miesto. Projektor je možné 
použiť v horúcich dňoch, ale majte na 
pamäti, že sa jedná o kov anesmie byť vystavený slnku v horúcom počasí a teplotám 
vyšším ako 40°C. 

4. RECYKLÁCIA - Výrobok nepatrí do komunálneho odpadu. Po skončení životnosti 
ho recyklujte v súlade so zásadami o ochrane životného prostredia
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