Lučka s projektorjem Starry night
Velikost: 110 x 110 x 150mm
Material: ABS
Vhodna napetost: DC 5V-1A
Kapaciteta baterije: 1200mAh

Opis funkcij
Tipka za prižig:
Na dolgo pritisnite tipko za prižig za 2 sekundi, da se lučka prižge ali ugasne. Lučka
sveti ves čas, ko je naprava prižgana. Za preklop načina svetlobe rahlo pritisnite
tipko za prižig. Lučka lahko sveti v beli, rumeni, modri ali več-barvni različici.

Tipka za vrtenje:
Narahlo pritisnite tipko za vrtenje, da vklopite/izklopite rotacijo motorja. Z dolgim
pritiskom na tipko za vrtenje pa aktivirate merjenje časa, naprava se potem
samodejno izklopi po 30 minutah.

Glasbena tipka:
Z dolgim pritiskom na glasbeno tipko pa vklopite/izklopite glasbeno skrinjico. Če
tipko pritisnete rahlo, preklopite na naslednjo skladbo.
Izbirate lahko med različnimi melodijami:
1. Music box dance
2. Baby Shark
3. Joy the world
4. Bibbidi Bobbidi Boo
5. Memory
6. On Christmas tree
7. Let it go
8. Sky city

Čas polnjenja:
2-3 ure, priključek za mikro polnjenje; Indikatorska lučka je rdeča med polnjenjem in
posane zelena, ko se naprava napolni.

Čas delovanja:
5-6 ur za belo svetlobo, 4-5 ur za barvito.

Vgrajena zaščitna plošča litijeve baterije bo samodejno zaščitila in izklopila
delovanje, ko bo baterija že skoraj prazna.
Napravi lahko zamenjate projekcijski film in tako vsakič uporabite drugačnega.
Najprej morate odstraniti zaščitno folijo projekcijskega filma.
•
•
•
•

Odtrgajte zaščitno folijo na projekcijskem filmu z okroglim in dolgim trakom.
Postavite ga v valjast prozoren pokrov.
Krožni projektor postavite v okrogel prozoren zgornji pokrov.
Na koncu ga pokrijemo s cilindričnim prozornim pokrovom.

Obrnite zunanji zgornji pokrov projekcijske lučke v smeri urinega kazalca, da ga
odstranite. Iz notranjosti odstranite projekcijski film, ga nadomestite z novim in nazaj
zaprite z zgornjim pokrovom.

Previdnostni ukrepi:
•
•
•
•
•

Uporabite kvalificiran napajalnik.
Napolnite baterijo pred uporabo (če naprava dlje časa ne bo v uporabi, je
priporočljivo, da jo napolnite po 30ih dneh).
Otrokom, mlajšim od 3 let, ne pustite, da napravo uporabljajo sami.
Napravo uporabljajte na stabilni površini.
Ne uporabljajte v vlažnem ali visokotemperaturnem okolju.

