
PROJEKTOR KULA DISCO MP3 PILOT
model: ZS39 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe

Absolutny HIT: Kula dyskotekowa sterowana z pilota, z wbudowanym odtwarzaczem 
MP3, głośnikami idealnie nadaje się do dyskotek, klubów, pubów, imprez 
okolicznościowych, imprez domowych oraz wspomaga pracę dj-ów.
Cechy produktu:

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

• Wystarczy włączyć kulę, a ona zacznie rzucać na otaczające obiekty 
różnokolorowe, intensywnie świecące, poruszające się wzory. 

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

• Wbudowany odtwarzacz MP3 z USB pozwala na odtwarzanie muzyki 
bezpośrednio z pendrive lub kart SD. Mocne głośniki dostarczą odpowiedniej 
głośności dźwięki. 

• Efekty świetlne w kuli zmieniają się szybciej jak gra muzyka. 
• Sterować funkcjami kuli możemy za pomocą wygodnego pilota IR. 
• Wbudowane otwory pozwalają na zamocowanie kuli do ściany lub sufitu. 

Specyfikacja:

• Zasilanie: 230V/50Hz 
• Moc: 18W 
• 6x LED (czerwona, biała, żółta, fioletowa, zielona, niebieska) 
• Wbudowane głośniki Stereo 
• Wbudowany odtwarzacz Mp3 
• Wejście: USB i SD 
• Pilot IR 
• Wymiary: 180x180x150mm 

W zestawie:

• Kula dyskotekowa LED 
• Pilot IR 

2. Obsługa

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

B) Po włączeniu kula automatycznie świecić reagując na drgania 'basów' zwiększając 
szybkość poruszania się. 

C) W gniazdo USB kuli można włożyć pendrive (lub kartę SD w gniazdo SD) z plikami 
MP3, których odtwarzaniem można sterować za pomocą przycisków na kuli lub 
dołączonym pilotem. Przycisk MODE służy do wyboru źródła dźwięku

3. Uwagi i środki ostrożności
• Urządzenie  przeznaczone do użytku wewnętrznego.
• Pilot urządzenia zasilany jest z 2 baterii typu AAA. Podczas instalacji baterii 

należy zwrócić uwagę na właściwą polaryzację. 
• Kulę można zasilać wyłącznie z sieci elektrycznej o napięciu 230V.
• 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.

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