
 

 

MDE27G-BT RGB LED lámpa és bluetooth hangszóró használati útmutató 

A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg 

 Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy 

akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, 

ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a 

biztonságos használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárólag 

felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását. Kicsomagolás után győződjön 

meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során. Tartsa távol a gyermekeket a csomagolástól, ha az 

zacskót vagy más veszélyt jelentő összetevőt tartalmaz! 

Üzembe helyezés: Izzócsere előtt áramtalanítsa a lámpatestet és győződjön meg arról, hogy ez megtörtént! Legyen 

lekapcsolva a villanykapcsoló és a megszakító is! Kizárólag sértetlen fényforrást szabad üzembe helyezni. Óvatosan 

csavarja be egy normál E27 foglalatba a terméket! Zárt lámpatestben nem használható! 

Bluetooth csatlakozás és zene lejátszás: Nyomja meg az IR távirányítón található ON gombot a készülék 

bekapcsolásához. A készülék automatikusan Bluetooth párosítási üzemmódba lép, amit hangutasítással jelez. Lépjen 

be a telefon Bluetooth beállításokba és kapcsolódjon a D001 nevű eszközhöz. 

A távvezérlő funkciói: (A távirányító csak bizonyos irányból működik, kérjük keresse meg a helyes pozíciót) 

  Fényerő állítás ON: bekapcsolás OFF: kikapcsolás I<< / >>I : léptetés V- / V+ : hangerő, hosszan megnyomva 

működik 

R/G/B és a további színes gombok: Szín választás W : hideg fehér fény FLASH / STROBE / FADE / SMOOTH : 

Folyamatos színváltás módok 

 

FIGYELMEZTETÉSEK • Kérjük, a használatbavétel előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és tegye el a 

későbbiekben is hozzáférhető helyre! • A lámpát csak a fehér felületénél szabad megfogni! Tilos becsavarni vagy 

kicsavarni a búránál fogva! Tilos a búrát kézzel forgatni! • Ne akadályozza a készülék szabad forgását, tilos letakarni! 

• Bármely rész sérülése esetén tilos tovább használni és azonnal áramtalanítani kell! • Bármilyen rendellenesség 

esetén (pl. szokatlan zaj, szag…) áramtalanítsa a készüléket és forduljon szakemberhez! • Kizárólag száraz, beltéri 

körülmények között használható! • Tilos zárt lámpatestbe helyezni! Csak függőleges pozícióban üzemeltethető! • Ne 

működtesse felügyelet nélkül! Ne működtesse időzítővel vagy fényerő-szabályozóval! • A kivetítés sötétben, a 

készüléktől 3-5 méter távolságon belül látható a legjobban. • Ne nézzen bele a LED fényébe és ne irányítsa azt 

mások szemébe vagy tükröződő felületekre! • Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy 

áramütést okozhat! • A termék enyhe melegedése természetes jelenség. • Ha a helyettesítendő lámpa súlya kisebb, a 

foglalat és/vagy lámpatest mechanikai igénybevétele nőhet, ami meghibásodást okozhat. • Nyílt lángforrás, mint égő 

gyertya, nem helyezhető a készülékre! • Óvja portól, párától, folyadéktól, nedvességtől, fagytól és ütődéstől, valamint 

a közvetlen hő- vagy napsugárzástól! • Ez a termék nem alkalmas háztartási helyiség megvilágítására; fényeffekt 

előállítására alkalmazható. A lámpában a LED fényforrások nem cserélhetők! Fényereje nem szabályozható. • A 

használati utasításban foglaltak be nem tartása, illetve a szakszerűtlen, nem rendeltetésszerű használat miatt 

bekövetkező meghibásodásért és az emiatt esetlegesen fellépő károkért nem tartozunk felelősséggel. • 

 

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. 
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