
 

 

MagicLamp 
 

Lampa MagicLamp cu 6 diapozitive diferite va aduce puțină magie în casa 

dumneavoastră, transformând orice cameră într-o rachetă, submarin, etc. în doar 

o clipită! De asemenea poate fi folosită ca lampă cu 3 nuanțe diferite pentru a 

creea o atmosferă plăcută la orice ocazie! 

 

Pachetul include:  

1 x MagicLamp, 6 x diapozitive diferite, 1 x cablu alimentare USB, 1 manual de 

utilizare 

 

Informații tehnice: 

Material: ABS + PC 

Alimentarea se face prin conectarea cu cablul USB la rețeaua electrică. 

 

Atenționări: 

Lampa MagicLamp conține diverse componente de dimensiuni reduse, care pot 

reprezenta un risc de ingerare și sufocare, ca atare nu se recomandă a fi 

folosită/manipulată de copii cu vârsta sub 3 ani! 

Lampa MagicLamp se folosește sub supravegherea și îndrumarea părinților! 

Depozitarea acestei lămpi se face doar într-un mediu uscat. Este interzisă 

intrarea în contact cu diverse lichide. În cazul în care a intrat în contact cu 

lichide (apă, cafea, sucuri, etc) se deconectează imediat de la rețeaua electrică. 

Din acest moment utilizarea acestei lămpi prezintă un risc pentru 

dumneavoastră și familia dumneavoastră! 

În cazul în care apare o defecțiune, nu încercați să remediați. Apelați doar la 

persoane autorizate! 

Cablul de alimentare se ține într-un mediu uscat, departe de copii și animale de 

casă (câini, pisici, etc)! 



 

 

Nu țineți părțile componente în preajma copiilor sau a animalelor de companie. 

Pot reprezenta un risc de ingerare și sufocare! 

Nu țineți lampa în apropierea surselor de căldură sau a focului! 

 

Butoane funcționale de la stânga la dreapta: 

1. Port conexiune cablu USB pentru alimentare; 

2. Buton pornit/oprit (On/off) 

3. Buton selecție intensitate lumină 

4. Buton selecție culoare lumină 

5. Buton selecție rotire 

 

Mod de utilizare: 

Întroduceți cablul USB în portul USB, conectați-l la un dispozitiv standard de 

încărcare (telefon, tabletă, etc), iar apoi la rețeaua electrică. Lampa MagicLamp 

nu funcționează cu acumulatori, ca atare trebuie conectată mereu la rețeaua 

electrică. Folosiți doar cablul de alimentare din pachet. Proiectorul acestei lămpi 

oferă diverse metode de operare! 

 

 

Metoda 1: proiectați diapozitivele pe perete și tavan: 

 

1. Îndepărtați capacul; 

2. Alegeți unul din cele 6 diapozitive incluse în pachet; 

3. Introduceți diapozitivul în proiector; 

4. Instalați capacul special pentru film; 

5. Apăsați butonul pornit/oprit; 

6. Selectați culoarea și intensitatea luminii; 

7. Selectați opțiunea de rotire (daca doriți); 

8. Poziționați lampa la maxim 3-4 metri de suprafața pe care doriți să proiectați. 

 

 

Metoda 2: lumină nocturnă ambientală cu modele din diapozitive: 

 

1. Îndepărtați capacul; 

2. Alegeți unul din cele 6 diapozitive incluse în pachet; 

3. Introduceți diapozitivul în proiector; 

4. Instalați capacul special pentru film; 

5. Apăsați butonul pornit/oprit; 



 

 

6. Selectați culoarea și intensitatea luminii; 

7. Selectați opțiunea de rotire (daca doriți); 

 

 

 

Metoda 2: lumină nocturnă ambientală: 

 

1. Îndepărtați capacul special pentru film; 

2. Îndepărtați diapozitivele din interiorul lămpii; 

3. Puneți capacul normal; 

4. Apăsați butonul Pornit/Oprit 

5. Selectați culoare și intensitatea luminii. 

 

 

Oprirea lămpii MagicLamp se face prin apăsare butonului Oprit. 


