
MagicLamp 
 

A MagicLamp projektor a velejáró 6 különböző filmszalaggal varázslatot visz bármely szobába, és egy 

szempillantás alatt átalakítja otthonát rakétahajóvá, tengeralattjáróvá vagy kempingsátorrá! 

Könnyen átalakítható lámpává 3 különböző fénybeállítással, és tökéletes hangulatot teremthet 

bármilyen alkalomra! 

 

A csomag tartalma: 

  1x MagicLamp, 6x mintás vetítőfilm, 1x USB tápkábel, 1 felhasználói kézikönyv 

Technikai információ: 

Anyag: ABS, PC 

Működtetés: dugja be a mellékelt USB tápkábellel 

 

Figyelmeztetések: 

A MagicLamp készlet több apró alkatrészből áll, amelyek lenyelés vagy fulladás veszélyét jelenthetik, 

ezért nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára. 

Kötelező a szülői felügyelet melletti használat, különösen 6 év alatti gyermekek számára. 

A MagicLampet tárolja száraz helyen. A MagicLamp soha nem érintkezhet vízzel. Ha vízzel érintkezik, 

azonnal húzza ki a terméket az elektromos hálózatból, és hagyja teljesen kiszáradni. Ha a termék 

vízzel érintkezett, annak használata már nem teljes mértékben biztonságos. 

A termék meghibásodása esetén vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, és örömmel segítünk 

Önnek. 

A töltőkábelt tartsa száraz helyen, gyermekektől és háziállatoktól elzárva. 

A csomagolást tartsa gyermekektől és háziállatoktól elzárva, mivel ezek lenyelés vagy 

fulladásveszélyt jelenthetnek. 

Ne tegye ki a terméket tűznek és magas hőmérsékletnek. 

 

Funkciók balról jobbra: 

 

1. USB port az elektromos csatlakozáshoz 

2. Be- és kikapcsoló gomb 

3. Fényerősség-választó gomb 

4. Világos színválasztó gomb 



5. Forgatásválasztó gomb 

 

 

Használat: 

Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB-porthoz, csatlakoztassa egy szabványos USB-aljzathoz, és 

csatlakoztassa a készüléket az áramhoz. A MagicLamp nem tölt, hanem áram alatt használandó, 

ezért működés közben mindig csatlakoztatnia kell. Csak a mellékelt USB tápkábelt használja. 

A MagicLamp projektor számos működési módot kínál. 

 
1. Mód: az illusztrált film vetítése a falra és a mennyezetre: 
 
1. Távolítsa el a projektor fedelét 
2. Válassza ki a mellékelt 6 illusztrált filmszalag egyikét 
3. Helyezze a filmszalagot a kivetítőbe 
4. Helyezze be a film fedelét (de ne a projektor fedelét!) 
5. Nyomja meg a bekapcsológombot 
6. Válassza ki a fény színét és intenzitását 
7. Válassza ki a forgatás opciót, ha szeretné 
8. Helyezze a kivetítőt legfeljebb 3-4 méterre attól a felülettől, amelyre vetíteni kiván 
 
 
2. mód: éjszakai fény az illusztrált film motívumaival 
 
1. Távolítsa el a projektor fedelét 
2. Válassza ki a mellékelt 6 illusztrált filmszalag egyikét 
3. Helyezze a filmszalagot a kivetítőbe 
4. Helyezze be a film fedelét 
5. Helyezze vissza a projektor fő fedelét 
6. Nyomja meg a bekapcsológombot 
7. Válassza ki a fény színét és intenzitását 
8. Szükség esetén válasszon egy elforgatási opciót 
 
 
3. mód: Éjszakai fény motívumok nélkül: 
 
1. Ha illusztrált filmszalagot helyez a projektorba, távolítsa el a projektor fedelét 
2. Távolítsa el az illusztrált filmszalagot 
3. Helyezze vissza a projektor fedelét 
4. Nyomja meg a bekapcsológombot 
5. Válassza ki a fény színét és intenzitását 
 

Kikapcsolás: 

1. Nyomja meg a bekapcsológombot 

2. Helyezze vissza a projektor fedelét, ha nyitva van 


