
Světlo s projektorem Starry night 
 
Rozměr: 110 x 110 x 150 mm 
Materiál: ABS 
Vstupní napětí: DC 5V-1A 
Kapacita baterie: 1200 mAh 

 
Popis funkcí 
 
 

Tlačítko pro zapnutí: 
Stisknutím a podržením vypínače na 2 sekundy zapnete nebo vypnete světlo. 
Kontrolka svítí po celou dobu, kdy je zařízení zapnuté. Pro přepnutí režimu osvětlení 
lehce stiskněte klíček zapalování. Světlo může svítit v bílé, žluté, modré nebo 
vícebarevné verzi. 
 

Tlačítko pro otáčení: 
Lehkým stisknutím otočného voliče zapnete/vypnete otáčení motoru. Dlouhým 
stisknutím otočného voliče se aktivuje časování a přístroj se po 30 minutách 
automaticky vypne. 
 

Tlačítko pro hudbu: 
Stisknutím a podržením hudebního tlačítka zapnete/vypnete hudební box. Pokud 
klávesu stisknete lehce, přepnete na další skladbu. 
 
Můžete si vybrat mezi různými melodiemi:: 

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 

 

 

Doba nabíjení: 

2-3 hodiny, konektor pro mikronabíjení; Kontrolka svítí červeně během nabíjení a 
zeleně, když se zařízení nabíjí. 

 

Provozní doba: 

5-6 hodin pro bílé světlo, 4-5 hodin pro barevné. 

Vestavěný ochranný panel lithiové baterie automaticky ochrání a vypne se, když je 
baterie téměř vybitá. 

 



Projekční fólii na zařízení můžete vyměnit a pokaždé použít jinou. 

Nejprve musíte odstranit ochrannou fólii promítací fólie. 

 

• Odtrhněte ochrannou fólii na promítací fólii kulatou a dlouhou páskou. 
• Umístěte jej do válcového průhledného krytu. 
• Umístěte kruhový projektor do kulatého průhledného horního krytu. 
• Nakonec zakryjte válcovým průhledným krytem. 

 

Otočte vnější horní kryt projekční lampy ve směru hodinových ručiček a sejměte jej. 
Vyjměte projekční fólii zevnitř, vyměňte ji za novou a zavřete ji zpět horním krytem. 

 

Opatření: 

• Použijte kvalifikovaný napájecí zdroj. 
• Před použitím nabijte baterii (pokud zařízení nebudete delší dobu používat, 

doporučujeme nabít po 30 dnech). 
• Nedovolte dětem mladším 3 let používat spotřebič samy. 
• Používejte zařízení na stabilním povrchu. 
• Nepoužívejte ve vlhkém prostředí nebo prostředí s vysokou teplotou. 

 

 

 

 

 

 

 

 


