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KOLOROWY PROJEKTOR W MOIM DOMU
AAA/LR03

nie zawarte w zestawie
x3 Baterie
Produkt wymaga 3 baterii 1.5V AAA/LR03

Instalacja baterii w produkcie
Wymagany śrubokręt
1. Użyj śrubokręta, aby odkręcić pokrywę baterii
2. Włóż 3 baterie typu AAA. Upewnij się, że baterie zostały włożone
zgodnie z biegunowością wskazaną w przedziale na baterie
3. Przykręć pokrywę baterii
Użycie produktu
Przed użyciem upewnij się, że przełącznik ON/OFF jest w pozycji ON
Uwaga: Delikatnie opuść kopułę produktu na podstawę do
kliknięcia. Kopuła powinna leżeć dokładnie na podstawie.
Tryb koloru
Aby manualnie zmieniać 8 kolorów, naciskaj przycisk trybu.
Produkt wyłącza się automatycznie po 15 minutach.

Przycisk trybu

TRYB

Włączony kolor na początku

Efekt światło

UWAGA:
Zmiany i modyfikacje nie zatwierdzone przez organ odpowiedzialny za zgodność z normą mogą skutkować zakazem
używania urządzenia przez użytkownika.

1

Czerwony

Szybkie spektrum

2

Pomarańczowy

Wolne spektrum

3

Zielony

Szybki efekt losowy

Uwaga: Urządzenie zostało dopuszczone do użytku zgodnie z limitami urządzeń cyfrowych Klasy B, w zgodzie z normą
Część 15 Zasad FCC. Limity te dotyczą ochrony przed szkodliwym promieniowaniem w budynkach mieszkalnych. To
urządzenie wytwarza, używa i może emitować energię fal radiowych i jeśli nie jest zainstalowane zgodnie z instrukcją
może zakłócać działanie komunikacji radiowej. Jednakże brak gwarancji, że urządzenie nie będzie wpływało na instalacje
radiowe nawet przy prawidłowej instalacji. Jeśli urządzenie ma wpływ na działanie odbiorników radiowych lub
telewizyjnych (co można stwierdzić poprzez włączenie i wyłączenie urządzenia) użytkownik może dokonać modyfikacji
interferencji poprzez:
- zmianę położenia anteny odbiornika
- zwiększenie odległości pomiędzy sprzętem i odbiornikiem
- podłączenie urządzenia do gniazda zasilania innego niż gniazdo zasilające odbiornik telewizyjny lub radiowy
- konsultację sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo – telewizyjnego

4

Niebieski

Wolny efekt losowy

5

Czerwony/pomarańczowy

Czerwony/pomarańczowy/ żółty

6

Zielony/niebieski

Zielony/niebieski/purpurowy

7

Czerwony/niebieski

Czerwonyniebieski/purpurowy

8

Wszystkie

Tęcza

To urządzenie jest zgodne z normą 15 Regulacji FCC
Prawidłowe działanie zależy od następujących warunków:
1. Urządzenie nie emituje szkodliwych fal
2. Urządzenie musi przyjmować fale wysyłane przez inne urządzenia, włącznie z promieniowaniem, które może
powodować niewłaściwe działanie.

Kolorowy projektor zapamięta ostatni używany tryb
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UWAGA: Zmiany i modyfikacje nie zatwierdzone przez organ odpowiedzialny za zgodność z normą mogą skutkować
zakazem używania urządzenia przez użytkownika.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa w użytkowaniu baterii
- baterie nie przeznaczone do ładowania nie mogą być ładowane
- baterie przeznaczone do ładowania powinny być wyjęte z przedziału na baterie przed podłączeniem
do ładowania
- baterie przeznaczone do ładowania muszą być ładowane pod nadzorem dorosłych
- nie należy mieszać różnych rodzajów baterii lub nowych i używanych baterii
- baterie należy umieszczać zgodnie z biegunowością
- wyczerpane baterie powinny być wyjęte z urządzenia
- nie łączyć zacisków ze sobą
- nie używać razem baterii alkalicznych oraz zwykłych (karbonowo – cynkowych)
lub baterii przeznaczonych do ładowania (niklowo- kadmowych)
- nie wrzucać baterii do ognia – grozi to eksplozją lub wyciekiem

WYPRODUKOWANO W CHINACH
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Produkt i baterie powinny być zutylizowane
w lokalnym centrum utylizacji. Nie wyrzucaj
produktu i baterii do kosza na śmieci.
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