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Star Shower Laser Light 

Használati utasítás 
 
 

 
Világítsa be az otthonát lézer fények millióival, másodpercek alatt! 

FONTOS! 

- A Star Shower készülék csak a sötétben működik! 

- Hogy spóroljon az áramfogyasztáson, várja meg, míg besötétedik. 

- Tesztelje le a készüléket egy besötétített szobában. 
 
 

1. Csomagolja ki a Star shower összes elemét, tartsa meg a csomagolóanyagot, hogy biztonságban 

tarthassa benne a készüléket, amikor nem használja. 

2. Olyan helyre tegye a Star Showert, ahol nem áll semmi a fény és a 

megvilágítandó felület közé. 

 
Távolság a felülettől Bevilágított felület 

3 m 20 nm 

6 m 75 nm 

7,5 m 120 nm 

9 m 170 nm 

10,5 m 235 nm 

12 m 305 nm 

 

3. Keresse meg a mutatót a rúd tetején, és győződjön meg róla, hogy az a 

megvilágítandó felület felé mutat. Szúrja le a talajba olyan mélyen, amíg a 

szögletes rész teljesen a föld alá nem kerül. 

Ha ez nehezen kivitelezhető, egy gumikalapáccsal ráüthet a bot végére 

A ház részt sose üsse meg semmivel. 
 

4. Tekerje rá a ház részt a rúdra az óramutatóval megegyező irányba. 
 

5. Lazítsa meg a csavart és állítsa be a ház látószögét, hogy a megfelelő 

felületre mutasson, majd húzza meg a csavart. 
 

6. A kinti használat során hosszabbítót is csatlakoztathat a szerkezethez (ezt a csomag nem 

tartalmazza). 
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7. A termék tartalmaz egy fény szenzort, így csak sötétedésre kapcsol be magától, így spórolhat az 

áramfogyasztással. 

Kapcsolja be a Star Showert, majd tartsa nyomva a gombot, amíg a zöld csíkot el nem éri, ekkor zöld 

fény fog világítani. 

Ha tovább nyomva tartja a zöld és a piros csíkig, akkor egyszerre világít a két szín. 

Ha középen hagyja a kapcsolót, az eszköz kikapcsol.  

Tippek 

-35 és 40 °C fok közötti hőmérséklet kedvez a terméknek. 

Kevesebb hőfokban 10 percig is eltarthat, amíg a megfelelő erősségű fényt ki tudja bocsátani. 
 

Technikai paraméterek: 

- Model: 15701-AC/DC 

- Bemenet: 100-240VAC, 50/60Hz, 0.2 A 

- Kimenet: 5VDC, 2A 
 

 Biztonsági figyelmeztetések: 

 VIGYÁZAT! 
 

Ne nézzen egyenesen a fényforrásba! 

Repterek közelében (10 tengeri mérföldön belül), a fényt ne irányítsa az égre.  
 

Elektromos készülékek használata esetén, az alapvető óvintézkedéseket mindig az alábbiak szerint 

kell végrehajtani. 

1. Olvassa el és tartsa be az összes biztonsági előírást. 

2. Olvassa el és tartsa be a terméken feltüntetett vagy a termékhez rendelt utasításokat, 

3.Kövesse az ANSi/NFPA 70 Nemzeti Elektromos Szabályzatot az áramellátásról és a 

világítóvezetékekről, különösen a vezetékek és távolságok telepítésénél. 

4. A szerelési munkákat és az elektromos vezetékeket szakképzett személynek kell elvégeznie az 

összes vonatkozó kód és szabvány szerint, beleértve a tűzoltó szerkezetet is. 

5. A közvetlen csatlakozó tápegységet ne telepítse vagy használja medence 10 méteres körzetén 

belül. 

6 Közvetlen dugaljt ne használjon a fürdőszobában! 

7. FIGYELMEZTETÉS Az elektromos áramütés veszélyére. 
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Ha szabadban használja, csak a fedett A osztályú GFCI védett tartályt szerelje fel, ha nincs felszerelve, 

forduljon szakképzett villanyszerelőhöz a megfelelő telepítéshez. Győződjön meg arról, hogy a 

hálózati egység és a vezeték nem zavarja a foglalat fedelét.  

8. FIGYELMEZTETÉS A huzalozási módszerek az épületszerkezeten keresztül történő huzalozáshoz 

kérje szakképzett villanyszerelő segítségét 

9. FIGYELMEZTETÉS Ne használjon olyan tartályokat, amelyek csak akkor záródnak megfelelően, ha a 

tartály fedele csukva van (a csatlakozó dugalj kupakja nem tartozék, és a tartály fedele zárva). 

10. Ezt a készüléket olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) használják, akik csökkent 

érzékszervi képességekkel vagy kevés tapasztalattal rendelkeznek (hacsak nem kaptak megfelelő 

utasításokat a készülék felelősségteljes használatához), így a gyermekeket felügyelni a termék 

működtetése közben. 

11. Ne működtesse a terméket sérült dugóval 

12. Ne töltse fel az akkumulátort, mert áramütést vagy tüzet okozhat. 

13. Az áramütés csökkentése érdekében húzza ki a szerkezetet a konnektorból, ha nem használja. 

14. Ne használja a terméket, ha a működtető egység bármilyen módon károsodott. 
 

Tartsa meg a használati utasítást, mert fontos biztonsági és szerelési információkat tartalmaz! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HASONLÓ TERMÉKEK 

 KATTINTSON IDE A TERMÉKÉRT! 
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