
PROJEKTOR „OCEAN”
MODEL: AG212A

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 .

• Wbudowany głośnik pozwala na odtwarzanie wbudowanych 
relaksacyjnych melodii.

• 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. 
 

Specyfikacja:

• Wymiary: 135mm x 135mm x 122mm 
• Wbudowany głośnik 
• Wbudowane 4 relaksacyjne melodie
• 2 sposoby zasilania : - 4 baterie typu AA lub przez kabel USB z komputera

W zestawie:

• Projektor Morska Laguna 
• Kabel USB

2. Zasilanie urządzenia
1. Lampka zasilana jest za pomocą 4 baterii AA 1,5V lub przez kabel USB. 

Nigdy nie podłączaj zasilania z USB  gdy w środku lampki znajdują 
się baterie alkaliczne (nie przeznaczone do ładowania) – 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 kabla USB włóż jego 
końcówkę  do gniazda lampki a drugą końcówkę kabla do komputera lub 
adaptera sieciowego USB.

3. Oznaczenia przycisków

Przycisk LEWY – włączanie/wyłączanie lampki
Przycisk PRAWY – włączanie/wyłączanie melodii

Dla lepszego efektu lampkę należy używać w całkowitych ciemnościach.

Funkcja świecenia i odtwarzania melodii 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 dłuższy czas, wyjmij z niej baterie.

IMPORTER: APTEL Adam Pawlak sp.j., http://www.aptel.pl

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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