
                                                                                   Návod k obsluze
V315A - Projektor noční oblohy – s čidlem hlasu

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento
návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k
uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek
předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento
návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv
přečíst!

Popis: 
Detektor zvuku- hudební projektor se aktivuje i na zvuk
- Určeno pro děti od 9 měsíců
- Rozměry 16,5×15cm
- Díky jemné melodii se děťátko snadněji uklidní /12 melodií/
- Zobrazuje měsíc, hvězdy a motýly
- Kaktivaci se vkládají 4×1,5 V AA baterie/ nejsou součástí balení/
- Výrobek je vybaven různými tlačítky, které regulují melodie, hlasitost znělek a i svazek
světelných paprsků, které vytvářejí na stropě obrazce

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Použití: 
Hudební režim/tlačítko stop:
Vložte do projektoru baterie, stiskněte tlačítko pro spuštění hudebního režimu, hraje uklidňující tlumenou hudbu. Při 
přehrávání hudby stiskněte tlačítko krátce, začne přehrávat následující skladbu (celkem 12 skladeb, přepínání cyklu). 
Stiskněte a podržte, projektor se vypne. Pouze hudební režim může zapnout projektor.

Osvětlení ovládacích tlačítek:
Klikněte, svítí svazek paprsků, další je hvězdná obloha, prostřední zhasne, rozsvítí se vnější kroužek, a tak dále. V 
mezikruží světla budou po přehrání hudby vypnuty.

Točící hvězdná obloha:
Klikněte, hvězdné nebe se objeví, klikněte, přestane se otáčet, a tak dále.

Aktivace hlasového režimu:
Klikněte pro vstup do hlasového režimu, v hlasovém režimu zůstaňte tak dlouho, dokud určitá intenzity zvuku nezapne
hudební přehrávač, projekce paprsků se rozsvítí, zapne.

Ovládání hlasitosti:
Existují čtyři stupně hlasitosti: Ticho, 24%, 66% a 100%. Klepněte na tlačítko pro přepnutí zařazeného stupně.

Údržba a čištění 

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. 
Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto 
prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby 
životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho 
ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného 
zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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