MagicLamp
Projektor MagicLamp z 6 różnymi taśmami filmowymi wprowadzi magię do każdego pomieszczenia
i w mgnieniu oka przekształci Twój dom w rakietę, łódź podwodną lub namiot kempingow! Można go również łatwo przekształcić w lampę z 3 różnymi ustawieniami światła i stworzyć idealną atmosferę na każdą
okazję!
Paczka zawiera:
1x MagicLamp, 6x wzorzyste filmy projekcyjne, 1x kabel zasilający USB, 1 instrukcja obsługi
Specyfikacja:
Materiał: ABS, PC
Obsługa: podłącz za pomocą dostarczonego kabla zasilającego USB
Ostrzeżenia:
Zestaw MagicLamp składa się z kilku mniejszych części, które mogą stwarzać ryzyko połknięcia lub
uduszenia, dlatego nie nadaje się do obsługi / używania przez dzieci poniżej 3 roku życia.
Obowiązkowe stosowanie pod nadzorem rodziców, szczególnie dla dzieci poniżej 6 lat.
Przechowuj MagicLamp w suchym miejscu. MagicLamp nigdy nie powinna mieć kontaktu z wodą. Jeśli
wejdzie w kontakt z wodą, natychmiast odłącz ją od prądu i pozostaw do całkowitego wyschnięcia. Jeśli
produkt miał kontakt z wodą, jego używanie nie jest już bezpieczne.
W przypadku awarii produktu nie naprawiaj go samodzielnie, ponieważ możesz zrobić sobie krzywdę, lub
może to spowodować uszkodzenie produktu. Skontaktuj się z naszym działem obsługi reklamacji, a chętnie
Ci pomożemy.
Kabel ładujący przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
Wszystkie elementy zestawu należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych, ponieważ
mogą one stwarzać ryzyko połknięcia lub uduszenia.
Nie wystawiać produktu na działanie ognia i wysokich temperatur.

Poznaj MagicLamp:
Funkcje od lewej do prawej:
1. Port USB do podłączenia elektrycznego
2. Przycisk włączania i wyłączania
3. Przycisk wyboru natężenia światła
4. Przycisk wyboru koloru światła
5. Przycisk wyboru obrotu
Sposób użycia:
Włóż kabel USB do portu USB, podłącz go do standardowego gniazda USB i podłącz urządzenie do prądu.
Projektor MagicLamp nie ładuje się, ale jest zasilany, dlatego podczas pracy musi być podłączony przez
cały czas. Używaj tylko przewodu zasilającego USB dostarczonego w zestawie.
Projektor MagicLamp oferuje kilka trybów pracy.

Metoda 1 - Projekcja ilustrowanego filmu na ścianie i suficie:
1. Zdejmij osłonę projektora
2. Wybierz jedną z 6 dołączonych taśm z filmami ilustrowanymi
3. Włóż taśmę filmową do projektora
4. Zainstaluj pokrywę filmu (ale nie główną pokrywę projektora!)
5. wciśnij przycisk zasilania
6. Wybierz kolor i intensywność światła
7. W razie potrzeby wybierz opcję obrotu
8. Umieść projektor nie dalej niż 3-4 metry od powierzchni, na której chcesz wyświetlać film

Tryb 2: lampka nocna z motywami z filmu ilustrowanego
1. Zdejmij osłonę projektora
2. Wybierz jedną z 6 dołączonych taśm z filmami ilustrowanymi

3. Włóż taśmę filmową do projektora
4. Zainstaluj osłonę filmu
5. Załóż główną pokrywę projektora
6. wciśnij przycisk zasilania
7. Wybierz kolor i intensywność światła
8. W razie potrzeby wybierz opcję obrotu

Tryb 3: Światło nocne bez motywów:
1. Jeśli ilustrowana taśma filmowa jest włożona do projektora, zdejmij jego pokrywę
2. Usuń ilustrowaną taśmę filmową
3. Załóż obudowę projektora
4. wciśnij przycisk zasilania
5. Wybierz kolor i intensywność światła

Wyłączanie:

1. Wciśnij przycisk zasilania
2. Załóż pokrywę projektora, jeśli jest otwarta

