
PROJEKTOR „OCEAN”
MODEL: AG212

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Lampa-projektor tworzący niepowtarzalne wzory na suficie, ścianach i oknach, doskonale imitujące morskie fale.

Cechy produktu:

• Dzięki temu projektorowi graficznemu zamienisz Twój sufit w piękną lagunę. 
• Światło jest dynamiczne i zmienia kierunki - dlatego mamy wrażenie jakbyśmy przebywali nad morzem 

, bo dodatkowo dzięki wbudowanym głośnikom możemy słuchać np. szumu morza. 
• Wbudowany głośnik pozwala na podłączenie dowolnego źródła dźwięku : odtwarzacze mp3, mp4, 

mp5, ipod, komputer, TV, wieża itp. dzięki czemu relaksując się możemy włączyć swoja ulubioną 
muzykę . 

• Wbudowane przyciski zwiększania/zmniejszania głośności. 
• Jest to doskonała dekoracja pokoju dziecięcego , sypialni czy łazienki . Włączona lampa stwarza 

niepowtarzalny klimat - światło lampki doskonale wycisza i uspokaja - urządzenie może służyć jako 
nocna lampka. 

• Dołączony zasilacz sieciowy pozwala włączać lampkę bez użycia baterii . 

Specyfikacja:

• Wymiary: 135mm x 135mm x 122mm 
• Wbudowany głośnik 
• Wejście Line IN (Możliwość podłączenia odtwarzaczy mp3 , mp4 , mp5 iPodów) 
• 3 sposoby zasilania : - 4 baterie typu AAA - ładowarka sieciowa - przez kabel USB z komputera 

W zestawie:

• Projektor Morska Laguna 
• Zasilacz sieciowy i USB 

• Kabel Mini Jack - Mini Jack 

2. Zasilanie urządzenia
1. Lampka zasilana jest za pomocą 4 baterii AA 1,5V lub zasilacza sieciowego DC 6V. Nigdy nie 

podłączaj zasilacza gdy w środku lampki znajdują się baterie – grozi uszkodzeniem baterii!
2. Aby włożyć baterie do lampki należy odkręcić i 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 6V.

3. Oznaczenia przycisków

Przycisk ON/OFF na górze lampki – włączanie/wyłączanie lampki
Pozostałe 2 przyciski – zmniejszenie/zwiększenie siły dźwięku

Dla lepszego efektu lampkę należy używać w całkowitych ciemnościach.

Funkcja świecenia i odtwarzania dźwięków z podłączonego urządzenia  może być używana 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!

IMPORTER: APTEL P.U.H, http://www.aptel.pl
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