
PROJEKTOR KULA DISCO LED
ZS48

INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Informacje podstawowe

Kula dyskotekowa LED RGB wyposażona w czujnik  dźwięku.  Posiada aż 7 różnych trybów
świecenia w różnych kombinacjach kolorystycznych. Urządzenie jest sterowane przyciskami na
panelu bądź z poziomu pilota zdalnego sterowania. Wyposażona została w aż 6 mocnych diod
LED o różnych kolorach (czerwony, niebieski  i  zielony).  Wspaniałe efekty świetlne zapewnia
wbudowany silnik, który obraca diody oraz czujnik dźwięku, co pozwala na miganie diod w rytm
odtwarzanej muzyki. Doskonale nadaje się do wszelkich lokali o profilu muzycznym - dyskotek,
klubów, pubów. Świetnie sprawdzi się również w pokoju melomana i przy organizacji  imprez
okolicznościowych, domowych czy wspomaganiu pracy DJ-ów. 

Cechy produktu:

• Kula dyskotekowa DISCO LED to fantastyczny gadżet na każdą prywatkę, imprezę, 18-
stkę, sylwestra i inne imprezy! 

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

• Kula tworzy niesamowite efekty świetlne w przyciemnionym pomieszczeniu - poczuj się
jak na prawdziwej dyskotece. 

• Efekty  świetlne  w  kuli  zmieniają  się  płynniej  i  intensywniej  w  trakcie  odtwarzania
muzyki, co zapewnia dynamiczną grę świateł. 

• Sterowanie funkcjami kuli dyskotekowej odbywa się z poziomu dołączonego w zestawie
pilota zdalnego sterowania! 

• Wbudowane otwory pozwalają na zamocowanie kuli do ściany lub sufitu. 

Specyfikacja: 

• Zasilanie: 230V 50 Hz (z sieci elektrycznej) 
• Moc nominalna: 3W 
• Czujnik dźwięku 
• 6 diod LED o różnych barwach: czerwona, niebieska, zielona 
• Pilot IR zdalnego sterowania 
• Wymiary: 9 cm x 8,5 cm 
• Opakowanie: kartonowe 

2. Obsługa

Wyjmij kulę disco z opakowania i ustaw w wybranym miejscu lub zawieś na ścianie. Podłącz
urządzenie do zasilania sieciowego o napięciu 230V. Usuń zabezpieczenia baterii z pilota IR.
Kula jest gotowa do użytku.

Aby włączyć / wyłączyć projektor wciśnij czerwony przycisk I/O
Aby uruchomić tryb konfiguracji DMX wciśnij niebieski przycisk DMX
Aby uruchomić czujnik dźwięku wciśnij zielony przycisk START / STOP
Aby uruchomić  jeden  z  predefiniowanych  trybów migotania  w  rytm muzyki  wciśnij  przyciski
MUSIC 1/2/3
Aby uruchomić tryb stroboskopu wciśnij przycisk FLASH
Aby zmienić szybkość obrotu diod LED bądź ich migotania wciskaj przyciski PLUS / MINUS na
dole pilota.
Przyciski A1 – A7 – służą do wyboru jednej z 7 predefiniowanych kombinacji.

3. Uwagi i środki ostrożności

• Urządzenie  przeznaczone do użytku wewnętrznego.
• Kulę można zasilać wyłącznie z sieci elektrycznej o napięciu 230V.
• Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu
• Nigdy nie zanurzaj 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.


