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Proszę przeczytać dokładnie tę instrukcję obsługi, aby zaznajomić się z podstawami 
użytkowania tego urządzenia. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące 
użytkowania i konserwacji urządzenia. 
 
Ostrzeżenie:  
Aby zapobiec lub zmniejszyć ryzyko porażenia prądem lub wywołania pożaru, nie 
wystawiaj tego urządzenia na działanie wody lub wilgoci. 
 
Podstawowe informacje: 

1. Urządzenie nie zawiera elementów, które mogą być samodzielnie naprawiane. W 
przypadku konieczności dokonania naprawy, prosimy o zwrócenie się do 
autoryzowanego serwisu. 

2. Przed podłączeniem urządzenia, sprawdź, czy parametry napięcia gniazda 
zasilającego odpowiadają parametrom podłączanego urządzenia. 

3. W przypadku konieczności otworzenia obudowy urządzenia (np. wymiana 
żarówki) należy bezwzględnie to urządzenie odłączyć od źródła prądu. 

4. Pamiętaj o zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza wokół urządzenia – 
zabrania się instalowanie urządzenia w trudnodostępnych, zabudowanych 
miejscach. 

5. Urządzenie to przeznaczone jest do użytku wewnątrz pomieszczeń. 
6. W przypadku długotrwałego nie używania urządzenia, należy je odłączyć od 
źródła prądu. 

7. Nie dotykaj lampy zainstalowanej w urządzeniu gołymi dłońmi, gdyż tłuszcz 
znajdujący się na skórze może znacznie skrócić żywotność lampy. 

8. Uszkodzoną lampę lub bezpiecznik wymieniaj zawsze na dokładnie taki sam jak 
opisany w danych technicznych urządzenia. Uwaga: lampa w urządzeniu 
nagrzewa się do bardzo wysokich temperatur. Pamiętaj o konieczności 
schłodzenia lampy przed jej wymianą. 

9. Dbaj o czystość soczewki – soczewkę należy czyścić miękkimi szmatkami. W 
przypadku użycia jakiegoś detergentu – pamiętaj aby soczewka dokładnie 
wyschła przed ponownym włączeniem urządzenia 

10. Maksymalna, dopuszczalna temperatura otoczenia wynosi 45oC. 
 
Cechy urządzenia: 

� Urządzenie wyświetla ruchome (obracające się), kolorowe wzory. 
� Aluminiowa obudowa z elementami z tworzywa sztucznego i wentylatorem 

chłodzącym 
� Ręczne ustawienie ostrości 
� Trzy tryby pracy: Auto, Still, Sound 

 
Dane techniczne: 

� Napięcie zasilające: 220-240V 50Hz 
� Lampa: ELC 24V 250W halogen 
� Wymiary: 330 x 220 x 200 mm 
� Waga: 7kg 
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Wybór trybu pracy: 
 
Wybór trybu pracy następuje przy pomocy przełącznika (Viewfinder), znajdującego się 
na tylnej ściance obudowy urządzenia. 
 
Auto – pozycja I – urządzenie pracuje w trybie automatycznym. Obraca się gobo i lustro. 
Still – pozycja 0 – urządzenie pracuje w trybie zatrzymania. Obraca się tylko tarcza 
gobo. 
Sound – pozycja II – urządzenie pracuje w trybie muzycznym. Obraca się gobo i lustro. 
Obroty regulowane są dźwiękiem wychwytywanym przez wbudowany mikrofon. 
 
 
Wymiana lampy: 
Przed wykonaniem operacji wymiany lampy, zawsze należy odłączyć urządzenie od 
zasilania i pozostawić do czasu całkowitego ostygnięcia. 
Pamiętaj !! Należy montować lampę zawsze tego samego typu, jak lampa podana w 
opisie urządzenia. 

1. Nigdy nie dotykaj szklanej bańki lampy gołymi palcami. 
2. Odkręć dwa wkręty mocujące pokrywę osłony lamy (znajduje się w przedniej 

części obudowy) 
3. Odłącz lampę od gniazda 
4. Ostrożnie wysuń uszkodzoną lampę z mocujących ją uchwytów i zastąp ją lampą 

tego samego typu  
5. Postępuj wg. punktów 2-4 w odwrotnej kolejności 


