
LAMPA DYSKOTEKOWA UFO 48 LED
model: ZD57 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe

Absolutny HIT: Lampa LED RGB dyskotekowa, idealnie nadaje się do dyskotek, 
klubów, pubów, imprez okolicznościowych, imprez domowych oraz wspomaga pracę 
dj-ów. 
Cechy produktu:

• Lampa dyskotekowa DISCO LED = fantastyczny gadżet na każdą prywatkę, 
imprezę, 18stkę, sylwestra itp. 

• Wystarczy włączyć kulę, a ona zacznie rzucać na otaczające obiekty 
różnokolorowe efekty świetlne. 

• Tworzy niesamowity efekt w przyciemnionym pomieszczeniu - poczuj się jak 
na prawdziwej dyskotece. 

• Wbudowane otwory pozwalają na zamocowanie lampy do ściany lub sufitu. 
• Lampa bardzo prosta w obsłudze, wystarczy podłączyć do gniazdka 

elektrycznego. 
Specyfikacja:

• Zasilanie: 90-240V/50Hz 
• Moc: 6-8W 
• 48x LED (czerwona, zielona, niebieska) 
• Wymiary: 125x125x40mm 
• Kolor: czarny 
• Długość kabla zasilającego: 1m 

2. Obsługa

A) Wyjąć urządzenie z opakowania, ustawić w wybranym miejscu lub zawiesić na 
ścianie i podłączyć do gniazdka sieciowego o napięciu 230V.

B) Po włączeniu kula automatycznie zacznie świecić prezentując wcześniej 
zaprogramowany układ świecenia. 

3. Uwagi i środki ostrożności

• Wyrób przeznaczony do użytku wewnętrznego.
• Urządzenie należy zasilać wyłącznie z sieci elektrycznej o napięciu zgodnym 

ze specyfikacją.
• Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego 

detergentu
• Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
• Nie narażać na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury.
• Nie rzucać, nie siadać na urządzenie.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co 
najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, 
umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli 
zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w 
bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci 
nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać 
czyszczenia i konserwacji sprzętu.

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

http://aptel.pl/ProduktySzczegoly.aspx?id_artykulu=11990
http://www.aptel.pl/
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