MagicLamp
Projektor MagicLamp s 6 različnimi filmskimi trakovi bo prinesel čarovnijo v katero koli sobo in vaš
dom v hipu spremenil v raketno ladjo, podmornico ali kamp šotor! Prav tako ga je mogoče
enostavno pretvoriti v svetilko s 3 različnimi nastavitvami svetlobe in ustvariti popolno vzdušje za
vsako priložnost!

Paket vključuje:
1x MagicLamp, 6-kratni projekcijski filmi, 1x napajalni kabel USB, 1 uporabniški priročnik
Tehnične informacije:
Material: ABS, PC
Delovanje: priključite s priloženim napajalnim kablom USB

Opozorila:
Komplet MagicLamp vsebuje več manjših delov, ki lahko predstavljajo nevarnost zaužitja ali
zadušitve, zato ni primeren za rokovanje / uporabo pri otrocih, mlajših od 3 let.
Obvezna uporaba pod nadzorom staršev, zlasti za otroke, mlajše od 6 let.
MagicLamp shranjujte v suhem prostoru. MagicLamp nikoli ne sme priti v stik z vodo. Če pride v stik
z vodo, takoj odklopite izdelek iz elektrike in ga pustite, da se popolnoma posuši. Če je bil izdelek v
stiku z vodo, njegova uporaba ni več varna.
V primeru okvare izdelka ga ne popravljajte sami, saj lahko to poškoduje izdelek ali vas. Obrnite se na
našo službo za pritožbe in z veseljem vam bomo pomagali.
Polnilni kabel hranite na suhem, izven dosega otrok in hišnih ljubljenčkov.
Vse sestavine embalaže shranjujte nedosegljivo otrokom in hišnim ljubljenčkom, saj lahko
predstavljajo nevarnost zaužitja ali zadušitve.
Izdelka ne izpostavljajte ognju in vročim temperaturam.

Spoznajte MagicLamp:

Funkcije od leve proti desni:
1. Vrata USB za električno povezavo
2. Gumb za vklop in izklop

3. Gumb za izbiro jakosti svetlobe
4. Gumb za izbiro svetle barve
5. Gumb za izbiro zasuka

Uporaba:
Vstavite kabel USB v vrata USB, priključite ga v običajno vtičnico USB in napravo priključite na
elektriko. MagicLamp se ne polni, ampak se napaja, zato mora biti med delovanjem ves čas
priključen. Uporabljajte samo priloženi napajalni kabel USB.
Projektor MagicLamp ponuja več načinov delovanja.

Način 1: projekcija ilustriranega filma na steno in strop:

1. Odstranite pokrov projektorja
2. Izberite enega od 6 vključenih ilustriranih filmskih trakov
3. Filmski trak vstavite v projektor
4. Namestite pokrov filma (ne pa pokrova glavnega projektorja!)
5. Pritisnite gumb za vklop
6. Izberite barvo in jakost svetlobe
7. Če želite, izberite možnost vrtenja
8. Projektor postavite na razdalji največ 3-4 metre od površine, na katero želite projicirati film

Način 2: nočna lučka z motivi ilustriranega filma

1. Odstranite pokrov projektorja
2. Izberite enega od 6 priloženih ilustriranih filmskih trakov
3. Filmski trak vstavite v projektor
4. Namestite pokrov filma
5. Namestite glavni pokrov na projektor
6. Pritisnite gumb za vklop
7. Izberite barvo in jakost svetlobe
8. Če želite, izberite možnost vrtenja

Način 3: Nočna luč brez motivov:

1. Če je v projektor vstavljen ilustriran filmski trak, odstranite pokrov projektorja
2. Odstranite ilustrirani filmski trak
3. Namestite pokrov na projektor
4. Pritisnite gumb za vklop
5. Izberite barvo in jakost svetlobe

Izklop:
1. Pritisnite gumb za vklop/izklop
2. Ponovno namestite pokrov projektorja, če je odprt

