
MagicLamp 
Projektor Magické lampy se 6 různými filmovými pásy přinese kouzlo do každé místnosti a během 

okamžiku promění váš domov na raketovou loď, ponorku nebo stan. Můžete ji také snadno přeměnit 

na lampu s 3 různými nastavení světla a vytvořit dokonalou atmosféru pro každou příležitost! 

 

Balení obsahuje: 

1x Magická lampa, 6x vzorované projekční filmy, 1x USB napájecí kabel, 1 uživatelská příručka 

Technické informace: 

Materiál: ABS, PC 

Provoz: zapojte pomocí dodávaného napájecího kabelu USB 

 

Upozornění: 

Sada Magické lampy se skládá z několika menších částí, které mohou představovat riziko požití nebo 

udušení, takže není vhodná pro manipulaci / používání dětmi do 3 let. 

Povinné používání pod dohledem rodičů, zejména pro děti do 6 let. 

 

Magickou lampu skladujte na suchém místě, nikdy by neměla přijít do styku s vodou. Pokud dojde ke 

kontaktu s vodou, okamžitě odpojte výrobek od elektřiny a nechte jej zcela vyschnout. Pokud byl 

výrobek v kontaktu s vodou, jeho použití již není bezpečné. 

V případě poruchy, výrobek neopravujte sami, protože by to mohlo poškodit vás nebo samotný 

výrobek. Kontaktujte naši reklamační službu, s radostí vám pomůžeme. 

Nabíjecí kabel mějte vždy na suchém místě, mimo dosah dětí a domácích mazlíčků. 

Uchovávejte všechny komponenty balení mimo dosah dětí a domácích mazlíčků, protože by mohly 

představovat riziko požití nebo udušení. 

Nevystavujte výrobek ohni a vysokým teplotám. 

 

 

Seznamte se s Magickou lampou: 

Funkce zleva doprava: 

1. USB napájecí kabel pro elektrické připojení 

2. Tlačítko zapnutí a vypnutí 

3. Tlačítko za výběr intenzity světla 

4. Tlačítko za výběr barvy světla 

5. Tlačítko za výběr rotace 



 

 

Použití: 

Vložte napájecí kabel USB do vchodu za USB, připojte jej ke standardní zásuvce USB a připojte 

zařízení k elektřině. Magická lampa se nenabíjí, ale je napájena, takže musí být během provozu 

neustále připojena k elektřině. Používejte pouze dodaný napájecí kabel USB. 

Projektor Magické lampy nabízí několik provozních režimů. 

 
Metoda 1: promítání ilustrovaného filmu na stěnu a strop: 
 

1. Odstraňte kryt projektoru 
2. Vyberte jednu ze 6 přiložených ilustrovaných filmových pásků 
3. Vložte filmovou pásku do projektoru 
4. Nainstalujte kryt filmu (ale ne hlavní kryt projektoru!) 
5. Stiskněte vypínač 
6. Vyberte barvu a intenzitu světla 
7. Pokud je to nutné, vyberte možnost rotace 
8. Projektor umístěte nejvíce 3-4 metry od povrchu, na který chcete promítat film 

 
 
 
Režim 2: noční světlo s motivy ilustrovaného filmu 
 

1. Odstraňte kryt projektoru 
2. Vyberte jednu ze 6 přiložených ilustrovaných filmových pásků 
3. Vložte filmovou pásku do projektoru 
4. Nainstalujte kryt filmu 
5. Nasaďte zpět hlavní kryt na projektor 
6. Stiskněte vypínač 
7. Vyberte barvu a intenzitu světla 
8. Pokud je to nutné, vyberte možnost rotace 

 
 

 
Režim 3: Noční světlo bez motivů: 
 

1. Pokud je v projektoru ilustrovaná filmová páska, odstraňte kryt projektoru 
2. Odstraňte ilustrovanou filmovou pásku 
3. Nasaďte kryt na projektor 
4. Stiskněte vypínač 
5. Vyberte barvu a intenzitu světla 

 
 
Vypnutí: 

1. Stiskněte vypínač 

2. Pokud je kryt otevřený, ho nasaďte zpět 

 


