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Használati útmutató 

 
Rendeltetésszerű használat: 
 
Ez a termék színekben gazdag kültéri ünnepi fénydekorációra 
szolgál. A motívumok cserélhetők. Az egyenletesen forgó korong 
lélegzetelállító motívum kivetítést tesz lehetővé. A forgatható 
világítófej optimális iránybeállításról gondoskodik.  
Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani 
és/vagy módosítani. Amennyiben ezt a terméket az előbbiekben 
megnevezett céloktól eltérő célra alkalmazza, a készülék károsodhat. 
Továbbá, a szakszerűtlen használat olyan veszélyeket rejt magában 
mint a rövidzár, tűz, áramütés stb. Olvassa el figyelmesen a használati 
útmutatót és őrizze meg egy biztos helyen. Ha a terméket továbbadja 
másoknak, ezt csak a használati útmutatóval együtt tegye.  

 
A készülék megfelel a törvényben foglalt nemzeti és európai normák 
előírásainak. Az összes előforduló cégnév és termék megnevezés az 
éppen aktuális tulajdonos márkaneve.  Minden jog fenntartva. 

 
A szállítás tartalma 
 
• LED-es kivetítő, LP-200 
 

• Transzformátor 
 

• Földbe szúrható cövek 
 

• L formájú csavarkulcs 
 

• Induló készlet motívumokból (3 db) 
 

• Használati útmutató 

 
Biztonsági tudnivalók 
 
Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és 
különösen a biztonsági utasításokat tartsa be. Ha a 
biztonsági tudnivalókat és információkat, amelyeket a jelen 
használati útmjutató tartalmaz, nem veszi figyelembe, az 
ebből kövekező sérülésekért vagy dologi károkét nem 
vállalunk felelősséget.  Ezen kívül ilyen esetekben érvényét 
veszíti a szavatosság és a garancia is.   
a) Személyek / termék biztonsága  
• A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és 

háziállatoktól. 
 
• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, Ezt kisgyerekek  

játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.  
 
• Minden egyes használat előtt vizsgálja meg a terméket, hogy nem 

sérült-e! Ha sérülést észlel, ne használja a terméket. Ha használat 
közben veszi észre a sérülést (pl. sérült vezeték vagy dugó), ne 
érintse meg a terméket, életveszélyes áramütés kockázata áll fenn. 
Először válassza le azt a dugaszolóaljzatot, amelyhez a készüléket 
csatlakoztatta a hálózati feszültségről (kapcsolja ki a biztosítékot és / 
vagy a megszakítót, majd kapcsolja le a megszakítóáramköri 
megszakítót, hogy minden fázisból válassza le a hálózati 
csatlakozót). Húzza ki a csatlakozódugót a dugaszolóaljzatból. A 
terméket ne használja tovább, hanem távolítsa el a 
környezetvédelemnek megfelelően.  

 

• Óvja a terméket szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól, 
éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.  

 

• Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek. 
 
• Ha a biztonságos működtetés már nem lehetséges, állítsa le a termék 

üzemeltetését, és védje meg véletlen használattól.  A biztonságos 
használat már nem biztosítható, ha a készülék 

 

––látható sérülésekkel rendelkezik, 
 

-- nem működik rendeltetésszerűen, 

 
–– hosszabb ideig kedvezőtlen körülmények  

közt volt tárolva, vagy  
–– szállítási sérülések keletkeztek rajta.  

• Kezelje óvatosan a készüléket. Lökések, ütközés vagy a leesés még 
csekély magasságból is károsíthatja a terméket.  

 
• A LED-ek működés közben felforrósodnak. Tartsa távol a terméket 

használat közben a gyúlékony anyagoktól. 
 
• Működés közben a készülék hőt termel. A terméket nem 

szabad letakarni működés közben. 
 
• A hálózati dugaszoló aljzat legyen a készülék közelében, könnyen 

hozzáférhető helyen.  
 
• Tápellátáshoz csak az együttszállított transzformátor használható. 
 
• A transzformátort csak egy szabványszerűen szerelt 

dugaszolóaljzatról szabad árammal ellátni, ami a közüzemi 
elektromos hálózathoz csatlakozik. A transzformátor 
csatlakoztatása előtt ellenőriznie kell, hogy a termék névleges 
feszültsége megegyezik az Ön szolgáltatója által biztosított 
feszültséggel. 

 

• Soha ne dugaszolja be vagy ki a transzformátort nedves kézzel. 
 
• A transzformátor leválasztásakor nem a kábelnél fogva húzza, 

hanem fogja meg a hálózati dugót a kialakított helyen. 
 
• Bizonyosodjon meg arról, hogy az elhelyezéskor a vezetékek nem 

lettek összenyomva, megtörve vagy éles peremek által megsértve. 
 
• Úgy fektesse le a kábeleket, hogy senki se botolhasson meg 

és ne akadhasson el bennük. Sérülésveszély áll fenn. 
 
• Viharban biztonsági okok miatt válassza le a 

transzformátort az elektromos hálózatról. 
 
• Ne húzza túl a csavarokat. A csavarok túlzott meghúzása miatt a 

menet sérülhet és a csavaros rögzítések tartási minősége romolhat. 



• A terméket kültéren való üzemeltetésre alakították ki.   
 

• Figyelem, LED-világítás: 
 

––Ne nézzen közvetlenül a LED fénybe! 
 

–– Ne nézzen közvetlenül vagy optikai műszerekkel a 
fénysugárba! 

 
b) Egyéb  
• Forduljon szakemberhez, ha bizonytalan a termék működését, 

biztonságát vagy csatlakoztatását illetően. 

 

• A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag 
szakemberrel vagy egy szakműhellyel végeztesse.  

 
• Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati 

útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki 
ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez. 

 

 

Kezelőszervek 
 

 11,8 cm   
 
 
 
 

 

30
 c

m
 

 

 
Kezelés 
 
Ne telepítse vagy működtesse a készüléket víz alá.   
Ügyeljen arra, hogy a vezeték lazán lógjon és ne 
feszüljön meg túlságosan. Ha figyelmen kívül hagyja ezt 
a figyelmeztetést, a vezeték megszakadhat.  
Ne csatlakoztassa a terméket a feszültségforrásra, 
amikor még a csomagolásában van. Tekerje le teljesen 
a hálózati kábelt.   
Ne lógasson semmit a termékre és ne fedje le a 
terméket.  
Ne használjon szerszámot ahhoz, hogy a leszúró cöveket 
a talajba szúrja (pl. kalapácsot), mert a termék sérülhet.  
Ellenőrizze rendszeresen az összes csavaros kapcsolatot. 
A csavaros kapcsolatok az idő múlásával a termék 
áthelyezésével vagy eltolásával kioldódhatnak.  
 

A LED-ek fénye nem szabályozható, a LED-ek nem cserélhetők.  
 
1. Tekerje le teljesen a hálózati kábelt.  
 
2. Oldja ki a csavarokat úgy, hogy azokat óramutató járásával 

ellentétes irányban csavarja, és távolítsa el a rugós lapot és az 
alátétlapot a cövekből az együttszállított csavarkulcs 
segítségével. 

 
3. Rögzítse a LED-es kivetítőt a csavarokkal, rugós lappal és alátét 

lappal a leszúró cöveken. 
 
4. Csatlakoztassa a hálózati kábel dugóját a transzformátor 

csatlakozójához. Csak egyféleképpen csatlakoztatható. Biztosítsa 
úgy a csatlakoztatást, hogy a dugó csavaros sapkáját fixen 
rácsavarja a trafó menetre. 

 
5. A felépítéshez válasszon egy megfelelő helyet, puha talajjal. A 

köves talaj megsértheti a leszúró cöveket. Vezesse be a LED-es 
kivetítőt a leszúró cövekkel a talajba ütközésig. 

 
6. Oldja ki a tartó csavarjait.  Állítsa be kívánság szerint a kivetítő 

szögét és húzza meg ismét a csavarokat. 
 
7. Csatlakoztassa a trafót egy hálózati dugaszolóaljzatba.  A kivetítő 

be van kapcsolva, és forogni kezd.  

A termék nem rendelkezik bekapcsolóval, és folyamatosan 
működik, ameddig tápellátást kap. A LED-es kivetítő 
kikapcsolásához szüntesse meg a tápellátást.   
A LED-es kivetítő bekapcsolását követő első 10 percben a 
projektor lencse belsejében kondenzvíz keletkezhet. Az első 
30 üzemi percben azonban ennek el kell párolognia.  

 

A minta lencsék beépítése és cseréje 
 

Az egyszerűség kedvéért gyárilag be van helyezve egy minta dia a 
kivetítő belsejébe.  

 
1. Oldja ki és távolítsa el azt a két csavart, amik a minta 

lencsét rögzítik a kivetítő belsejében. 
 

2. Távolítsa el a kivetítőbe szerelt minta lencsét. 
 
3. Helyezzen be egy más mintát tartalmazó lencsét a kivetítőbe. 

Ügyeljen ekkor a helyes irányra: a peremén lévő nyílnak a kivetítő 
eleje felé kell mutatnia. 

 

4. Rögzítse a minta lencsét a két csavarral. 
 

A minta dia idővel a fényhatás miatt halványulhat.  
 

Ápolás és tisztítás 
 
• Válassz le a trafót a hálózati csatlakozóaljzatról és hagyja, hogy a 

LED-es kivetítő megfelelően kihűljön. 
 
• Semmi esetre se alkalmazzon agresszív vagy vegyi tisztítószert. A 

tisztításhoz használjon egy tiszta, száraz, bolyhosodásmentes 
ruhát. Makacs szennyeződés esetén enyhén nedvesítse be vízzel 
a ruhát. 

 
• Elrakás előtt hagyja a terméket teljesen lehűlni. 

 
Eltávolítás 
 

Az elhasznált elektronikus készülékek értékes 
nyersanyagnak tekintendők, és nem valók a háztartási 
szemétbe! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi 
előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.   
Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul  
a környezete védelméhez. 

 

Műszaki adatok:  
a) LED-es kivetítő 
Üzemi feszültség............................14 V/DC 
Teljesítmény felvét 8 W 
Védettség.......................................... IP44 
Fényforrások száma ........................4 
Fényszín ........................................... hidegfehér 
Kábelhossz................................... 1 m 
Távolság a megvilágított 
felülettől............................................ 3 - 5 m 
Üzemelési feltételek.....................-20 ... +45°C, 0 – 100 % rel.légnedv. 
Tárolási feltételek............................. -20 ... +70°C, 0 – 100 % rel.légnedv. 
Méret (H x Sz x Ma).......................... 11,8 x 8 x 13 cm  (kivetítő) 

11,8 x 8 x 30 cm  (teljes) 
Súly.......................................................... 280 g 
b) Transzformátor 
Bemeneti feszültség............................... 100 - 240 V/AC, 50/60 Hz 
Kimenő feszültség................................... 14 V/DC 
Kimenő áram...........................................500 mA 
Kimeneti teljesítmény ......................... max. 7 W  
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