
LED projektor 0700-878165C – zelené stromečky 

Venkovní vánoční LED projektor zelené stromečky 
Barva světla: zelená 
Instalace: základna zápich 
Animace: NE (světelné tvary se nepohybuj) 
 
Obsah balení: LED projektor, transformátor (spojíte vidlicí s projektorem a 
zašroubujete), zápich pro ukotvení. 
 
Velikost nasvícené plochy závisí na vzdálenosti od osvětlovaného objektu. LED 
projektor umístěte Ideálně 2-3 m od nasvětlované plochy. Lze umístit i do větší 
vzdálenosti světelné efekty budou mít větší rozměr. Čím dál umístíte projektor, tím 
bude výsledný efekt větší a o něco světlejší. 
 

LED projektor je vybaven transformátorem, nikdy ho nezapínejte, pokud je produkt 
v obalu. LED projektor slouží k dekorativním účelům, není vhodné jej používat 
v interiéru pro osvětlení místnosti. Žádné části projektoru a světelného zdroje není 
možno vyměnit. Po skončení životnosti přístroje jej náležitě zlikvidujte. Nepatří do 
směsného odpadu. Držte z dosahu dětí, produkt není hračka. Obsahuje drobné díly a 
obaly, které mohou vést k udušení dítěte! 
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