ISUDA - Projektor UFO
Instrukcja obsługi
Zawartość zestawu:

Projektor Ufo

1 szt.

Przewód USB typ C

1 szt.

Instrukcja Obsługi

1 szt.

Pilot zdalnego sterowania

1 szt.

Parametry Produktu

Model Produktu

QY-UFO01

Moc Projektora

2* 1.5W

Moc Lasera

<5mW

Moc Światła LED

17* 0.2W

Pobór Mocy

Type-C DC5V>1A

Pojemność Baterii

1800mAh

Wymiary Produktu

150*95mm

Środowisko Pracy

0-40℃

Obszar Projekcji Świetlnej

10-40m²

Wskazówki Na Start
1. Uważaj, aby nie patrzeć bezpośrednio na światło lasera i projektor. Zaleca się
umieszczenie go na wysokim miejscu.
2. Użyj kabla USB typu C, aby podłączyć urządzenie do zasilania. Czerwona dioda
wewnątrz projektora oznacza słabą baterię, należy poczekać aż zmieni barwę na
zieloną.
3. Dotknij przycisku ON/OFF na projektorze przez 1 do 3 sekund, aż zaświeci się
lampka ( dopiero po pierwszym uruchomieniu ręcznym projektora za pomocą
przycisku dotykowego zacznie reagować na pilot )
4. Wyjmij z Pilota folię zabezpieczającą przy baterii, włożona blokuje źródło zasilania
5. Połączenie Bluetooth z telefonem komórkowym lub komputerem - wyszukaj po
włączeniu Bluetooth w urządzeniu "BT-UFLISPK" i naciśnij Parowanie ( tryb
Bluetooth w urządzeniu można wyłączyć za pomocą pilota )
6. Naciśnij przycisk dotykowy lub pilot, aby wybrać ulubiony tryb projekcji lub
oświetlenia nocnego.

Instrukcja Dotykania Przycisków
Nazwa Przycisku

Przytrzymaj krótko

Przytrzymaj 1/3s

ON/OFF

/

ON/OFF

Projection/Light music

Tryb Projekcji:Muzyczny

13 utworów

Night light/Dimming

Tryb:Pomarańcz/Zielony/Fiol Regulacja Jasności
etowy/Biały
20/60/100%

Motor Speed/Laser

Prędkość poruszania się fal:
Szybki /średni/ wolny/
wyłączony

Włącznik/Wyłącznik dla
światła Lasera

Next/+

Przełącz Dźwięk

Dźwięk Głośniej

Last/-

Włącz poprzedni Dźwięk

Dźwięk Ciszej

Zasięg Pilota do 12 metrów
1. Ustawienia jasności
2. Włącznik światła LED
3. Włącznik/Wyłącznik
4. Zmiana Kolorów
5. Zmiana Prędkości Obrotu Światła
6. Włącznik Start
7. Tylko Światło pod Projektorem
8. Bluetooth Funkcja
9. Światło pod Rytm Muzyki
10. Tylko Światło Projektora bez LED dolnego
11. Sterowanie Głośnością + Przełączanie Muzyki
12. Automatyczny Timer
13. Dźwięki Natury
14. Regulacja Prędkości Projekcji

UWAGI 1. Prosimy nie demontować samodzielnie produktu i baterii. Baterii nie wolno
demontować, uderzać, ściskać ani wrzucać do ognia; jeśli wystąpi silny obrzęk, nie należy
go nadal używać, nie umieszczać produktu w środowisku o wysokiej temperaturze.
2. Ten produkt jest lampą projektora LED i laserem o dużej mocy. Proszę nie patrzeć
bezpośrednio na światło projektora i światło lasera. Jeśli źle się poczujesz, natychmiast
wyłącz go. Nie pozwól dzieciom używać tego produktu samodzielnie.
3. Używanie tego produktu w miejscu o silnym świetle otoczenia wpłynie na efekt projekcji,
zaleca się używanie go w ciemnym otoczeniu.

4 Zaleca się używanie tego produktu w pomieszczeniach lub w samochodzie z sufitem.
Wysokość sufitu przekracza 5 metrów lub środowisko zewnętrzne bez sufitu wpłynie na
efekt projekcji.
5. Źródło światła tego produktu nie jest wymienne; po wygaśnięciu źródła światła należy
wymienić całą lampę.
6. Instrukcje ładowania wbudowanej baterii: Użyj certyfikowanego zasilacza DCSV1A lub
nowszego.
7.Ten produkt wyłączy się automatycznie, jeśli napięcie baterii spadnie poniżej 3 v. Aby
uniknąć zużycia baterii, ładuj ją raz w miesiącu. Podczas ładowania kopuła projekcyjna
zaświeci się na czerwono, a po pełnym naładowaniu za świeci się na zielono. Czas pełnego
ładowania to około 3,5 godziny.
8. Proszę używać tego produktu w temperaturze otoczenia od 0°C do 40°C.

