
M235A Asztronauta Űrhajós csillagos égbolt Lézer és RGB LED 
projektor használati útmutató 

 
Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és tartsa be a biztonsági utasításokat! 

Űrhajós formájú LED csillagkép projektor. A beépített lézer és RGB LED -ek lehetővé teszi csillagok, csillagködök vagy galaxisok 

kivetítését 8 különböző módban. A testhez mágnesesen rögzíthető és bármilyen irányban forgatható fej lehetővé teszi a széles 

síkban és nagy tartományban történő kivetítést. A LED -ek fényereje, valamint a forgási sebesség és a működési idő a távirányítóról 

egyszerűen állítható. A projektor csak beltéren, száraz körülmények közt használható!  

 

Az űrhajós fény projektor beüzemelése:  

Vegye ki óvatosan a dobozból és helyezz a fejet a testre, mely mágnesesen azonnal rögzül. A fej a kívánt irányba, tetszőlegesen forgatható. 

Pattintsa az űrhajós lábára tartó talpat és helyezze egy stabil felületre, pl. asztalra vagy szekrény tetejére. Csatlakoztassa a tápkábelt az 

Űrhajóshoz a másik végét pedig egy 5V min. 2A USB töltőhöz. Ezzel a csillagkép projektor üzemkész. A használathoz kapcsolja be és változtassa 

meg a beállításokat az alábbi útmutató szerint. 

Az űrhajós csillagfény projektor részei és kezelőszervei: 

 

 Biztonsági figyelmeztetések!  3R osztályú lézerfény, szabad szemmel tilos közvetlenül a fénybe nézni, mert szemkárosodást 

okozhat! Ne nézzen a lézerfényébe! Ne irányítsa a lézerfényt szemre, arcra. Úgy helyezze el, hogy ne világítson bele emberek 

vagy más élőlények szemébe és ne világítson tükröződő felületekre! Tilos nagyítóval vagy távcsővel megfigyelni a 

lézerprojektorból kilépő lézerfényt, szemkárosodást okozhat! A gyerekek elől elzárandó! Csak felnőttek használhatják a terméket. 

Gyermekek a terméket kizárólag szülői felügyelet és ellenőrzés mellett használhatják Korlátozott emberek fizikai, mentális vagy 

intellektuális hajlamok profitálhatnak belőle terméket csak akkor, ha megértik és betartják a használati utasítást és tisztában lesz 

a termék használatával kapcsolatos kockázatokkal.  
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M235A-RGB asztronauta csillagkép kivetítő tulajdonságai  

• Űrhajós formájú LED csillagprojektor 

• A beépített nagy hatótávolságú lézer lehetővé teszi csillagok vagy galaxisok kivetítését.  

• 8 különböző üzemmóddal rendelkezik.  

• Széles síkban forgatható fej (360 fok ). 

• Lehetőség a LED-ek fényerejének, valamint a forgási sebességnek és a működési időnek a beállítására.  

• Kényelmes infravörös távirányító (akár 5 méteres hatótávolsággal).  

• Anyaga: műanyag 

• Tápellátás: USB 5V (Csak a kábel tartozék, Töltő nem!) 

• Teljesítmény: 5W 

• Forgatás: 360 fok 

• Lézer hullámhossz: 532 nm Típus: R3 

• IR távirányító  

• Távirányító hatótávolsága: akár 5 m  

• 8 vetítési mód (szilárd, vegyes, csillagos égbolt, galaxis vetítés stb.)  

• LED fényerő állítás (40% / 70% / 100%)  

• Forgási sebesség beállítása (álló/lassú/közepes/gyors)  

• Működési idő beállítása (45 perc / 90 perc / folyamatos)  

• Magasság: 24,5 cm 

• Szélesség: 12,3 cm 

• Mélysége: 11,5 cm 

• Beltéri használatra 

 

 

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak 

abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. 

Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózatból! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, 

balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal 

felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése 

esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez. 

 

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt 

vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. 

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy 
gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket. 

 

Forgalmazza: Metroman Hungária Kft. - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8 
Származási hely: Kína 

www.metroman.hu 
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