
PROJEKTOR GWIAZD STAR MASTER
MODEL: AG129

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne
Lampa-projektor tworzący niepowtarzalne wzory na ścianach, oknach doskonale imitujące nocne, gwieździste, 
bezchmurne niebo

Cechy produktu:

• Fantastyczna lampka - kawałek gwieździstego nieba w WASZYM domu 
• Lampka daje imitację Wszechświata. Można ustawić ją w oknie by uzyskać efekt świecących GWIAZD 

w oknie (niezwykłe wrażenie dla osób przebywających w pomieszczeniu jak i poza nim) 
• Można urozmaicić wygląd pokoju "puszczając" GWIAZDY na ścianę 
• Piękny efekt uzyskuje się ustawiając lampkę pod choinką 
• Lampka zasilana jest 3 bateriami typu "paluszek" 
• Lampka jest dynamiczna - gwiazdy gasną inne ukazują się naprzemiennie 
• Światło lampki doskonale wycisza i uspokaja 
• Doskonała dekoracja pokoju dziecięcego 
• Lampka może pracować w kilku trybach, dając różne efekty świetlne 
• Dołączony zasilacz sieciowy pozwala włączać lampkę bez użycia baterii 
• Wymiary: 108mm x 108mm x 117mm 

W zestawie:

• Mini projektor gwiazd 
• Zasilacz sieciowy 
• Całość zapakowana w tekturowe pudełko 

2. Zasilanie urządzenia
1. Lampka zasilana jest za pomocą 3 baterii AA 1,5V lub zasilacza sieciowego. Nigdy nie podłączaj 

zasilacza gdy w środku lampki znajdują się baterie – grozi uszkodzeniem baterii!
2. Aby włożyć baterie do lampki należy podważyć pokrywę baterii znajdującą się na spodzie lampki, 

włożyć baterie do środka zwracając uwagę na odpowiednią polaryzację i zamknąć pokrywę baterii.
3. Aby zasilać lampkę za pomocą dołączonego zasilacza włóż końcówkę zasilacza do gniazda lampki 

oznaczonego jako DC 4,5V.

3. Funkcje lampki

1. Funkcja zmieniających się w czasie kolorowych gwiazd
Aby włączyć tą funkcję należy nacisnąć przycisk oznaczony napisem „LED”. Lampka zacznie świecić kolorami 
zmieniającymi się w czasie. Światło te przechodząc przez obudowę lampki wyświetli kolorowe zapalające się i 
gasnące gwiazdy na otaczających lampkę przedmiotach/ścianach.

2. Funkcja wyświetlania białych gwiazd
Aby włączyć tą funkcję należy nacisnąć przycisk oznaczony napisem „STAR”. Zapali się białe światło, które 
przechodząc przez obudowę lampki wyświetli białe gwiazdy na otaczających lampkę przedmiotach/ścianach. 

Dla lepszego efektu lampkę należy używać w całkowitych ciemnościach.

Obydwie funkcje mogą być używane jednocześnie.

4. Uwagi i środki ostrożności
• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
• Gdy nie używasz lampki przez dluższy czas, wyjmij z niej baterie.
• Nigdy nie podłączaj zasilacza gdy w środku lampki znajdują się baterie – grozi uszkodzeniem 

baterii!
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