
LASEROVÝ PROJEKTOR MUSIC STAR LASER 

Krajina pôvodu: Čína 

Zariadenie je certifikované certifikátom CE 

 

 

 

 

 

 

 

Dovozca/Predajca nezodpovedá za prípadné nezrovnalosti zariadenia s návodom na použitie, 

ktorý bol preložený podľa originálu dodávaného výrobcom. Dovozca/Predajca nenesú 

zodpovednosť za škody spôsobené neodbornou manipuláciou. 

Dovozca do SR: 

Profi Activity s.r.o 

Masarykova 16 

08001 Prešov 

IČO: 47543621 

www.profiledziarovky.sk  

http://www.profiledziarovky.sk/


Manuál 

LASEROVÝ PROJEKTOR MUSIC STAR LASER  

UPOZORNENIE 

1. Ovládajte laserový projektor iba podľa návodu. 

2. Zariadenie je určené na používanie výhradne v interiéri! Chráňte zariadenie pred 

vodou, vlhkosťou a chvením. Udržujte telo zariadenia v čistote, aby sa predišlo 

možným problémom. 

3. Prevádzková teplota tohto prístroja je 15-30°C a musí byť vypnutý, ak pracuje viac 

ako 2 hodiny. Laserová dióda sa musí nechať vychladnúť. 

4. Zabráňte priamemu podhľadu do laserového svetla z blízkej vzdialenosti ( menej ako 

jeden meter)! Hrozí porucha zraku! 

5. Zabráňte nasmerovaniu laserového lúča na vozidlá ako sú automobily, lietadlá, 

vrtuľníky a iné vozidla! 

6. Nepoužívajte v blízkosti diaľnic a letísk! 

7. Na prepravu zariadenia používajte pôvodné balenie! 

8. Pracovné napätie je 110-220V 50 ̴60HZ, ako náhle prekročíte tento rozsah, životnosť 

zariadenia sa môže skrátiť. 

OBSAH BALENIA: 

projekčná lampa MUSIC STAR LASER, adaptér do zásuvky, statív - trojnožka, užívateľský 

manuál 

PRED ZAPNUTÍM 

Skontrolujte obsah balenia. Ak niečo chýba nahláste to svojmu predajcovi. Všetky položky 

musia byť nepoškodené, ak je niečo rozbité alebo sa javí ako nefunkčné nahláste to svojmu 

predajcovi. 

Ak súhlasí obsah balenia a všetky položky sú nepoškodené, môžete pristúpiť k príprave na 

zapnutie projektora. 

ZAPNUTIE 

1. Projektor je pripravený na okamžité použitie, môžete použiť nainštalovanú 

obdĺžnikovú nohu, ktorá je už pripevnená k projektoru a zavesiť projektor na 

vyhradené miesto pomocou nainštalovanej obdĺžnikovej nohy. Ak chcete projektor 

položiť na určite miesto, naskrutkujte pribalený statív - trojnožka, ktorý je súčasťou 

balenia, utiahnite ľahko prstami. 

2. Nastavte uhol pomocou pripevnenej obdĺžnikovej nohy alebo pomocou 

naskrutkovaného statívu, pod ktorým bude projektor svietiť. 

3. K pripravenému projektoru na použitie pripojte adaptér na miesto určenia (viď 

obrázok 1, bod 8.). Adaptér pripojte do elektrickej siete. 



4. Projektor zapnete potiahnutím gombíka do polohy 2 - ON (viď obrázok 1, bod 7.) 

Obrázok 1 

 

POUŽITIE PROJEKTORA 

1. MIC - mikrofón určený na prijímanie hudby projektorom 

2. Otvor na vysielanie laseru projektorom 

3. Motor Controller - pohybom do strán prispôsobíte rýchlosť svetiel podľa požiadaviek. 

4. Music/Auto - projektor je určený na použitie:  

hudobný laser - svetla sa pohybujú na základe hudby 

automatický laser - svetla sa pohybujú automaticky 

5. Ventilátor - chladenie projektora 

6. Stroboflash Controller - pohybom do strán prispôsobíte rýchlosť stroboskopu 

7. Stroboflash - ON - OFF - pohybom do polohy 1 zapnete stroboskop 

      pohybom do polohy 2 zapnete projektor 

      pohybom do polohy 3 vypnete projektor 

8. Otvor na vloženie adaptéra pre pripojenie do elektrickej siete 

ŠPECIFIKÁCIA: 

Napájanie: AC napájanie vstup AC110V-240V / 50-̴60 Hz, výstup 5.0V / 1.0 ̴1.5A 

Laserový generátor: Vlnová dĺžka: 532nm (zelená), 660nm (červená) 

Rozmery: 130 * 92 * 52 mm 

Hmotnosť: 0,6 kg 


