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PROIECTOR MUZICAL CAMERĂ COPIL

Vă rugăm citiţi cu atenţie acest manual de instrucţiuni pentru a obţine maximum
de performanţă şi prelungirea perioadei de funcţionare a produsului.

Tabel butoane control

Caracteristici
• lumini viu colorate cu desene animate care pot fi schimbate între ele
• trei melodii clasice + două melodii din natură + două sunete prenatale (bătaia inimii, valurile oceanului şi apa curgând în pădure) pentru a alina somnul copilului
• părinţii pot înregistra propriile voci
• timpul de derulare al melodiilor poate fi continuu sau presetat la un interval fix
de timp
• părinţii pot selecta melodii / lumini / melodii + lumini / mesaj personal înregistrat
• proiectorul poate fi pornit automat pe activare vocală
• proiectorul poate fi montat pe pătuţ sau poate sta independent

Alimentarea cu energie electrica
Funcţionarea de la baterii :
Cu ajutorul unei şurubelniţe îndepărtaţi cele 2 şuruburi şi capacul compartimentului pentru baterii. Introduceţi 4 baterii (UM-2 sau tip C), verificaţi corectitudinea
polarităţii (+/-). Reataşaţi capacul compartimentului şi strângeţi cele 2 şuruburi.
Notă: pentru siguranţă nu folosiţi baterii noi împreună cu cele vechi sau baterii de tipuri diferite (alkaline / standard).
Funcţionare de la priză:
Conectaţi mufa adaptorului la priza (17) aflată în spatele
unităţii, verificaţi polaritatea.
Notă: dacă folosiţi proiectorul pentru proiectarea
luminilor este preferabil să folosiţi adaptorul pentru
priză pentru a prelungi durata de funcţionare a bateriilor.

Montarea pe pătuţ (conform desen de mai jos):
1. strângeţi suportului (pârghia) detaşabilă aflata în spatele unităţii cu cele 2 şuruburi
2. introduceţi şurubul spiral în orificiul capacului compartimentului pentru baterii
3. aşezaţi unitatea pe o latură a pătuţului şi fixaţi cu piuliţa în formă de floare.

1. buton Pornit/Oprit/VOX (activare vocală la vocea copilului)
2. buton selectare melodii/lumini/lumini + melodii/mesaj înregistrat
3. buton control volum
4. buton selectare timp funcţionare
5. buton selectare melodii/ sunete natură
6. buton înregistrare mesaj
7. indicator funcţionare
8. microfon pentru înregistrare mesaj
9. indicator melodii
10. indicator înregistrare
11. indicator timp funcţionare
12. difuzor
13. microfon pentru activare vocală
14. cartuş diapozitiv cu desene pentru proiector
15. orificiu introducere cartuş diapozitiv
16. lentile mărire/focalizare
17. priză DC
18. buton selectare viteză mişcare imagini şi lumini proiectate

FUNCŢIONARE
1. Setaţi butonul pornit/oprit (1) în poziţia pornit. Indicatorul de funcţionare (7) se
va aprinde (dacă lumina acestuia este slabă înlocuiţi bateriile). Dacă întrerupătorul
(2) este în poziţia
, se va auzi muzica de la difuzorul (12). Indicatorul pentru
muzică (9) va pâlpâi în acelaşi ritm cu muzica.
2. Ajustaţi butonul de volum (3) la un nivel confortabil.
3. Apăsaţi butonul (5) o dată şi melodia sau sunetul din natură va avansa în ordine ciclică. Apăsaţi butonul (5) pina când aţi selectat melodia preferată sau sunetul din natură. Proiectorul este prevăzut cu 3 melodii clasice, 2 sunete din natură
(valurile oceanului şi râul din pădure) şi 2 sunete prenatale.
4. Apăsaţi butonul (4) pentru a selecta intervalul de timp la care să fie redate
melodiile sau luminile proiectate. Timpul (2 minute, 5 minute sau 8 minute) afişat
lângă indicatorul de timp (11) arată că melodiile sau luminile vor fi redate pentru
perioada selectată imediat ce indicatorul respectiv se va aprinde. Când se aprind
2 sau mai multe indicatoare înseamnă că timpul total de redare este suma timpului
individual selectat (ex: dacă indicatorul pentru 2 minute şi cel pentru 8 minute
sunt aprinse timpul total de redare este de 10 minute). Când toate indicatoarele
se sting atunci melodiile sau luminile vor fi redate continuu.
Notă: dacă unitatea este oprită toate setările selectate se vor anula, la următoarea
deschidere a proiectorului trebuind resetate din nou.
5. Folosiţi intrerupătorul (2) pentru a selecta combinaţia preferată:
doar muzică
sau doar lumini
sau muzică + lumini
+
sau redarea
mesajului înregistrat
6. În cazul în care alegeţi redarea mesajului personal, trebuie să înregistraţi întâi
mesajul apăsând butonul (6) (cu butonul (2) setat în poziţia
. Când indicatorul
de înregistare (10) se aprinde vorbiţi către microfonul (8). Timpul de înregistrare
este de 10 secunde, indicatorul va pâlpâi când timpul este aproape epuizat. Când
indicatorul de înregistrare se stinge vocea nu va mai fi înregistrată. Este posibil
să nu fiţi mulţumiţi de înregistrare de la prima încercare, aşa că puteţi face oricâte
încercări doriţi. Ultimul mesaj înregistrat se va salva peste cel anterior lui.
7. Unitatea poate fi activată şi vocal. Această setare este utilă atunci când copilul
se trezeşte noaptea. Setaţi butonul (1) în poziţia VOX (activare vocală) şi aşteptaţi 15 secunde pentru ca microfonul să fie activat vocal. În momentul în care unitatea receptează sunete din partea copilului continuu timp de 5 secunde,
proiectorul va începe automat să emită combinaţiile presetate cu întrerupătorul (2)
şi pentru intervalul de timp setat cu butonul (4).
Notă: dacă butonul (2) este în poziţia sau
+
unitatea va termina de redat
melodiile înainte de a intra în modul activare vocală (VOX).

8. Imaginile si luminile colorate proiectate pot fi schimbate cu ajutorul diapozitivului (14). Apăsaţi mânerul de blocare al lăcaşului pentru diapozitiv, scoateţi diapozitivul şi introduceţi un altul nou.
9. Ajustaţi lentilele de focalizare (16) în funcţie de înălţimea tavanului camerei
pentru a obţine forme corect redate.
Atenţie: nu priviţi direct în lentile în timpul redării luminilor şi a imaginilor.
10. Viteza de mişcare a imaginilor poate fi selectată cu ajutorul butonului (18) şi
aleasă în funcţie de vârsta copilului.

ATENŢIE:
- folosiţi numai adaptorul inclus în pachet. Folosirea altor adaptoare poate duce
la deterioarea produsului.
- pentru a preveni deteriorarea, scoateţi bateriile din unitate dacă aceasta nu este
folosită timp îndelungat
- deconectaţi adaptorul de la priză dacă unitatea nu este folosită
- unitatea va funcţiona corect între 0 si 40 grade C
- nu lăsaţi produsul în lumina directă a soarelui pentru perioade lungi de timp,
lângă surse de căldură, umiditate sau în mediu cu exces de praf.
- bateriile trebuie înlocuite numai de persoane adulte
- înlocuiţi cât mai curând posibil bateriile consumate sau deteriorate din unitate
- folosiţi numai baterii de acelaşi tip sau echivalente
- nu ardeţi sau aruncaţi în foc bateriile consumate
- nu scurtcircuitaţi terminalele produsului

ACCESORII STANDARD
a. adaptor de 6V
b. proiector muzical
c. pârghie suport
d. şurub spiral

e. piuliţă formă floare
f. diapozitive 4 buc
g. manual instrucţiuni

PROIECTOR MUZICAL CAMERĂ COPIL

