
CZ Návod na obsluhu laserový projektor 
 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
POZOR! Je třeba přečíst veškeré instrukce. Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit zranění elektrickým 

proudem, požár nebo těžká zranění. Dobře tyto instrukce uchovejte pro pozdější vyhledávání! Pokud byste předával 

spotřebič jiným osobám, předejte i tento návod k obsluze. 

 

1.  Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 

mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny 

o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí 

hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru. 

2. Neodstraňujte štítek s údaji. 

3. Projektor používejte ve vzdálenosti alespoň 3 metry od bazénu, nepoužívejte projektor v koupelně. 

6. Upozornění: Nebezpečí úderu elektrickým proudem. Projektor venku zapojujte jenom do krytých elektrických 

zásuvek. Pokud taková elektrická zásuvka není k dispozici, spojte se s odborníkem z důvodu správné instalace. 

Přesvědčte se, zda napájecí jednotka a kabel nebrání uzavření zásuvky. 

7. Upozornění: Nepoužívejte projektor v elektrické zásuvce, která je vodotěsná jenom v zakrytém stavu. 

8. Nerozebírejte síťový adaptér, protože tak vzniká riziko úderu elektrickým proudem, respektive riziko požáru. 

9. Pro snížení rizika úderu elektrickým proudem elektrický kabel projektoru vytáhněte ze zásuvky, pouze pokud je 

projektor vypnutý. 

10.  Nepoužívejte projektor, pokud došlo k poškození kabelu, nebo jeho jiných součástí Elektrický kabel nelze 

opravovat, zařízení musí být zlikvidováno. 

11.  UPOZORNĚNÍ – TENTO PROJEKTOR SE NESMÍ POUŽÍVAT BEZ PATŘIČNÝCH TĚSNĚNÍ. 

12. Při prasknutí nebo poškození světelného zdroje nesmí být tento projektor používán nebo ponechán pod 

napětím, ale bezpečně zlikvidován. 

13.  Tento projektor je určen k dekorativnímu osvětlení. 

14.  Tento projektor není hračka, nedávejte jej do rukou dětem! 

15. Projektor nezapínejte, pokud je stále v obalu. 

16. Používejte pouze adaptér, který je součástí výrobku. 

 

Upozornění: Pokud se ve vzdálenosti do 20 km nachází letecký koridor, nesměrujte projektor tím směrem. Pokud se 

ve vzdálenosti do 20 km od místa používání nachází letiště, nastavte úhel projektoru tak, aby laserová světla nesvítila 

směrem na oblohu. 

Důležité upozornění: Laserové dekorativní světlo funguje jenom ve tmě. 

 

Pozor: Laserové zařízení 
Pro zabránění škodlivého laserového záření nepoužívejte projektor k jiným účelům, než k jakým 
je podle výrobce určen. Nesviťte záměrně do očí nebo do obličeje. Za žádných okolností 
projektor neotvírejte. 

URČENÍ: 
Tento projektor slouží k promítání barevných světelných siluet na stěny nebo jiné předměty s hladkým povrchem. 

MONTÁŽ: 
1.  Vybalte z krabice všechny části projektoru. Pokud projektor nepoužíváte, skladujte ho v krabici. 

2. Vyberte pro projektor vhodné místo tak, aby mezi tímto místem a projekční plochou nebyla žádná překážka. 

3. Špičatý konec zemního kolíku na zvoleném místě úplně zatlačte do země (2). Pokud jde zatlačení kolíku těžko, 

můžete si opatrně pomoci gumovým kladivem.  

4.  Vyšroubujte ze zemního kolíku šroub (1), přišroubujte hlavici na kolík (3). Přesvědčte se, zda hlavice na 

směruje na zvolenou plochu. 

5. Sestavte napájecí adaptér (4) zkontrolujte že těsnění je na svém místě. 

6. Používejte vhodný prodlužovací kabel pro provoz projektoru (není součástí balení). 



 

PROVOZ: 

1. Stisknutím tlačítka  projektor vypnete nebo zapnete. 
2. MODE + / MODE – výběr barev. 
3. SPEED + / SPEED – rychlost pohybu paprsků. 
4. DEMO 
5. TIMER 2H / TIMER 4H / TIMER 6H / TIMER 8H nastavení časovače, 

projektor se po 2,4,6,8 hodinách automaticky vypne. 
6. TIMER OFF deaktivuje nastavený časovač. 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Vstup: 220–240 V, 50/60 Hz 

Výstup: 12 V 3,6 W 

Ochrana IP 44 

Laserová třída: 2 

Výstupní výkon: Červená: 20 mW, Zelená: 15-30 mW 

Vlnová délka: Červená: 635 nm, Zelená: 532nm 

Teplotní rozmezí: -20 °C až 40 °C 

Baterie (dálkové ovládání): CR2025 

 

 

 

Nevyhazujte tento elektrický spotřebič do netříděného komunálního odpadu. Použijte k tomu 
určená sběrná místa. Pro bližší informace se obraťte na orgány místní samosprávy. Jsou-li 
elektrické nebo elektronické spotřebiče ukládány na skládkách, mohou z nich unikat 
nebezpečné látky do podzemních vod a dostat se do potravinového řetězce, čímž mohou 
poškozovat zdraví nebo životní prostředí. V EU, při výměně starých spotřebičů za nové, je 
prodejce ze zákona povinen převzít zdarma zpět vysloužilý spotřebič. 

 



SK Návod na obsluhu laserový projektor 
 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
POZOR! Je potrebné prečítať všetky inštrukcie. Nedodržanie ďalej uvedených pokynov môže spôsobiť zranenie 

elektrickým prúdom, požiar alebo ťažké zranenia. Dobre tieto inštrukcie uchovajte pre neskoršie použitie! Ak by ste 

odovzdávali spotrebič iným osobám, odovzdajte spolu s ním aj tento návod na obsluhu. 

 

1.  Tento spotrebič môžu používať deti od veku 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo 

mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí len vtedy, ak sú pod dozorom alebo boli 

poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadnému nebezpečenstvu. Deti sa so 

spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.  

2. Neodstraňujte štítok s údajmi. 

3. Projektor používajte vo vzdialenosti aspoň 3 metre od bazéna, nepoužívajte projektor v kúpeľni. 

6. Upozornenie: Nebezpečenstvo úderu elektrickým prúdom. Projektor vonku zapájajte len do zakrytých 

elektrických zásuviek. Ak nie je k dispozícii taká zásuvka, spojte sa s odborníkom z dôvodu správnej inštalácie, 

presvedčte sa, či napájacia jednotka a kábel nebránia uzavretiu zásuvky. 

7. Upozornenie: Nepoužívajte projektor v elektrickej zásuvke, ktorá je vodotesná len v zakrytom stave. 

8. Nerozoberajte sieťový adaptér, pretože tak vzniká riziko úderu elektrickým prúdom, resp. riziko požiaru. 

9. Pre zníženie rizika úderu elektrickým prúdom elektrický kábel projektora vytiahnite zo zásuvky, len vtedy, ak je 

projektor vypnutý. 

10.  Nepoužívajte projektor, ak došlo k poškodeniu kábla alebo jeho iných súčastí. Elektrický kábel nie je možné 

opraviť, zariadenie musí byť zlikvidované.  

11.  UPOZORNENIE – TENTO PROJEKTOR SA NESMIE POUŽÍVAŤ BEZ NEVYHNUTNÝCH TESNENÍ. 

12. Pri prasknutí alebo poškodení svetelného zdroja, nesmie byť tento projektor používaný alebo ponechaný pod 

napätím, ale bezpečne zlikvidovaný.  

13.  Tento projektor je určený na dekoratívne osvetlenie. 

14.  Tento projektor nie je hračka, nedávajte ho do rúk deťom! 

15. Projektor nezapínajte, ak je stále v obale. 

16. Používajte len adaptér, ktorý je súčasťou výrobku. 

 

Upozornenie: Pokiaľ sa vo vzdialenosti do 20 km nachádza letecký koridor, nesmerujte projektor tým smerom. Pokiaľ 

sa vo vzdialenosti do 20 km od miesta používania nachádza letisko, nastavte uhol projektora tak, aby laserové svetlá 

nesvietili smerom na oblohu. 

Dôležité upozornenie: Laserové dekoratívne svetlo funguje len v tme. 

 

Pozor: Laserové zariadenie 
Na zabránenie škodlivého laserového žiarenia nepoužívajte projektor na iné účely, ako na tie, 
na ktoré je podľa výrobcu určený. Nesvieťte zámerne do očí alebo do tváre. Za žiadnych 
okolností projektor neotvárajte.  

POUŽITIE: 
Tento projektor slúži na premietanie farebných svetelných siluet na steny alebo iné predmety s hladkým povrchom. 

MONTÁŽ: 
1.  Vybaľte zo škatule všetky časti projektora. Ak projektor nepoužívate, skladujte ho v škatuli. 

2. Vyberte pre projektor vhodné miesto tak, aby medzi týmto miestom a projekčnou plochou nebola žiadna 

prekážka. 

3. Špicatý koniec zemného kolíka na zvolenom mieste celkom zatlačte do zeme (2). Pokiaľ ide zatlačenie kolíka 

ťažko, môžete si opatrne pomocou gumového kladiva.  

4.  Vyskrutkujte zo zemného kolíka skrutku (1), priskrutkujte hlavicu na kolík (3). Presvedčte sa, či hlavica smeruje 

na zvolenú plochu. 

5. zložte napájací adaptér (4) skontrolujte, č tesnenie je na svojom mieste.  

6. Používajte vhodný predlžovací kábel k prevádzke projektora (nie je súčasťou balenia). 



 

PREVÁDZKA: 

1. Stlačením tlačidla  projektor vypnete alebo zapnete. 
2. MODE + / MODE – výber farieb. 
3. SPEED + / SPEED – rýchlosť pohybu lúčov. 
4. DEMO 
5. TIMER 2H / TIMER 4H / TIMER 6H / TIMER 8H nastavenie časovača, 

projektor sa po 2,4,6,8 hodinách automaticky vypne. 
6. TIMER OFF deaktivuje nastavený časovač. 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Vstup: 220–240 V, 50/60 Hz 

Výstup: 12 V 3,6 W 

Ochrana IP 44 

Laserová trieda: 2 

Výstupný výkon: Červená: 20 mW, Zelená: 15-30 mW 

Vlnová dĺžka: Červená: 635 nm, Zelená: 532nm 

Teplotné rozmedzie: -20 °C až 40 °C 

Batérie (diaľkové ovládanie): CR2025 

 

 

 

Nevyhadzujte tento elektrický spotrebič do netriedeného komunálneho odpadu. Použite na to 
určené zberné miesta. Pre bližšie informácie sa obráťte na orgány miestnej samosprávy. Pokiaľ 
sú elektrické alebo elektronické spotrebiče ukladané na skládkach, môžu z nich unikať 
nebezpečné látky do podzemných vôd a dostať sa do potravinového reťazca, čím môžu 
poškodzovať zdravie alebo životné prostredie. V EÚ, pri výmene starých spotrebičov za nové, je 
predajca zo zákona povinný prevziať zadarmo späť opotrebovaný spotrebič.  

 


