
MagicLamp 
 

Projektor Magickej lampy  so 6 rôznymi filmovými pásmi prinesie kúzlo do každej miestnosti a 

behom okamihu premení váš domov na raketovú loď, ponorku alebo stan. Môžete ju tiež ľahko 

premeniť na lampu s 3 rôznymi nastaveniami svetla a vytvoriť dokonalú atmosféru pre každú 

príležitosť! 

 

Balenie obsahuje: 

1x Magická lampa, 6x vzorované projekčné filmy, 1x USB napájací kábel, 1 užívateľská príručka 

Technické informácie: 

Materiál: ABS, PC 

Prevádzka: zapojte pomocou dodávaného napájacieho kábla USB 

 

Upozornenia: 

Sada Magickej lampy sa skladá z niekoľkých menších častí, ktoré môžu predstavovať riziko požitia 

alebo zadusenia, takže nie je vhodná na manipuláciu / používanie deťmi do 3 rokov. 

Povinné používanie pod dohľadom rodičov, najmä pre deti do 6 rokov. 

Magickú lampu skladujte na suchom mieste,  nikdy by nemala prísť do styku s vodou. Ak dôjde ku 

kontaktu s vodou, okamžite odpojte výrobok od elektriny a nechajte ho úplne vyschnúť. Ak bol 

výrobok v kontakte s vodou, jeho použitie už nie je bezpečné. 

V prípade poruchy,  výrobok neopravujte sami, pretože by to mohlo poškodiť vás alebo samotný 

výrobok. Kontaktujte našu reklamačnú službu, s radosťou vám pomôžeme. 

Nabíjací kábel majte vždy na suchom mieste, mimo dosahu detí a domácich miláčikov. 

Uchovávajte všetky komponenty balenia mimo dosahu detí a domácich miláčikov, pretože by mohli 

predstavovať riziko požitia alebo zadusenia. 

Nevystavujte výrobok ohňu a vysokým teplotám. 

 

 

Zoznámte sa s Magickou lampou: 

Funkcie zľava doprava: 

1. USB napájací kábel pre elektrické pripojenie 

2. Tlačidlo zapnutia a vypnutia 

3. Tlačidlo za výber intenzity svetla 

4. Tlačidlo za výber farby svetla 



5. Tlačidlo za výber rotácie 

 

 

Použitie: 

Vložte napájací  kábel USB do vchodu za USB, pripojte ho k štandardnej zásuvke USB a pripojte 

zariadenie k elektrine. Magická lampa sa nenabíja, ale je napájaná, takže musí byť počas prevádzky 

neustále pripojená k elektrine. Používajte iba dodaný napájací kábel USB. 

Projektor Magickej lampy ponúka niekoľko prevádzkových režimov. 

 

 
Metóda 1: premietanie ilustrovaného filmu na stenu a strop: 
 

1. Odstráňte kryt projektora 

2. Vyberte jednu zo 6 priložených ilustrovaných filmových pások 

3. Vložte filmovú pásku do projektora 

4. Nainštalujte kryt filmu (ale nie hlavný kryt projektora!) 
5. Stlačte vypínač 

6. Vyberte farbu a intenzitu svetla 
7. Ak je to potrebné, vyberte možnosť rotácie 
8. Projektor umiestnite najviac 3-4 metre od povrchu, na ktorý chcete premietať film 

 
 
 
Režim 2: nočné svetlo s motívmi ilustrovaného filmu 
 

1. Odstráňte kryt projektora 

2. Vyberte jednu zo 6 priložených ilustrovaných filmových pások 
3. Vložte filmovú pásku do projektora 

4. Nainštalujte kryt filmu 
5. Nasaďte späť hlavný kryt na projektor 
6. Stlačte vypínač 

7. Vyberte farbu a intenzitu svetla 
8. Ak je to potrebné, vyberte možnosť rotácie 

 
 
Režim 3: Nočné svetlo bez motívov: 
 

1. Ak je v projektory ilustrovaná filmová páska, odstráňte kryt projektora 
2. Odstráňte ilustrovanú filmovú pásku 
3. Nasaďte kryt na projektor 
4. Stlačte vypínač 
5. Vyberte farbu a intenzitu svetla 

 
Vypnutie: 

1. Stlačte vypínač 
2. Ak je kryt otvorený, ho nasaďte späť 


