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cs   Návod k použití

LED projektor noční oblohy



Vážení zákazníci,

s tímto novým projektorem noční oblohy vykouzlíte na 
strop svého pokoje nejen fascinující  hvězdnou oblohu 
a sférické světelné efekty, ale můžete k němu také 
 připojit mobilní zařízení přes Bluetooth® nebo USB flash 
disk a užívat si poslech své oblíbené hudby přímo a bez 
sluchátek nebo sluchátek do uší. 

Během používání projekce noční oblohy a světelných 
efektů si můžete vybrat ze dvou působivých přechodů 
barev nebo můžete pomocí funkce Voice Control 
 (ovládání hlasem) spojit hudbu a projekci a vytvořit tak 
strhující světelnou show. 

Díky funkci časovače se přístroj po uplynutí požadované 
doby automaticky vypne. 

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit 
k Vaší spokojenosti. 
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Bezpečnostní pokyny 

Účel použití

• Projektor noční oblohy slouží jako projektor světelných 
efektů na strop místnosti a také jako výstupní zvukové 
zařízení přes Bluetooth®, USB flash disk, USB kabel pro 
mobilní přehrávací  zařízení jako jsou chytré telefony, 
 tablet PC, notebooky, MP3 přehrávače atd. 

• Výrobek používejte pouze v mírných klimatických 
 podmínkách.

• Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není 
vhodný ke komerčním účelům. 

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby  
s omezenou schopností ovládání přístrojů

• Tento přístroj nesmí používat děti ani osoby, které jej na 
základě svých fyzických, smyslových či duševních scho-
pností nebo kvůli nedostatku zkušeností či z neznalosti 
nejsou schopny používat bezpečně. Děti musí být pod 
dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou s přístrojem 
hrát. 

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pro-
sím pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte 
tento výrobek pouze tak, jak je  popsáno v tomto návodu, 
aby nedopatřením  nedošlo k poranění nebo škodám. 

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.  
Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento 
 návod. 

Symboly uvedené v tomto návodu:

Tento symbol varuje před nebezpečím poranění. 

Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu 
 elektrickým proudem.

Upozornění NEBEZPEČÍ varuje před možným těžkým  
poraněním a ohrožením života.

Upozornění VÝSTRAHA varuje před poraněním  
a značnými věcnými škodami.

Upozornění POZOR varuje před lehkým poraněním  
nebo poškozením.

Takto jsou označeny doplňující informace.



• Tento výrobek není hračka pro děti! Používání jen pod 
dohledem dospělé osoby. Malé díly,  které je možné spol-
knout, a obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. 
Mimo jiné hrozí i  nebezpečí udušení! Projektor noční 
oblohy  postavte mimo dosah dětí. 

• Baterie mohou být v případě spolknutí životu 
nebezpečné.  
Pokud dojde k spolknutí baterie, může to vést během 
pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů 
a k smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie mimo 
dosah dětí. Pokud už přihrádka na baterie správně 
 nedovírá,  nesmí se výrobek dále používat a je nutno jej 
uchovávat mimo dosah dětí. Pokud máte  podezření, že 
došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do 
těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte 
lékařskou  pomoc. 

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

•  Nepoužívejte výrobek venku ani v místnostech 
s vysokou vlhkostí vzduchu.  Síťového adaptéru 
se nedotýkejte vlhkýma  rukama. 

• Nikdy neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin, 
protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým prou-
dem! 

• Nestavte na přístroj ani do jeho bezprostřední blízkosti 
nádoby naplněné kapalinou, jako jsou např. vázy s květi-
nami. Tyto nádoby by se mohly převrhnout a kapalina by 
mohla narušit elektrickou bezpečnost. Chraňte přístroj 
před  vlhkostí a kapající a stříkající vodou. Hrozí nebez-
pečí úrazu elektrickým proudem! 

• Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalo vaných podle 
předpisů, jejichž síťové napětí  odpovídá technickým pa-
rametrům síťového adaptéru. 

• Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky, ...  
… pokud během provozu dojde k poruše, 
… po použití, 
… za bouřky  
… a než začnete přístroj čistit. 
Přitom tahejte vždy přímo za zástrčku, nikoli za síťový 
adaptér. 

• Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě 
potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. USB ka-
bel pokládejte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout. 

• Pro úplné odpojení přístroje od externího  napájení 
 elektrickou energií vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky. 

• USB kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý.  
USB kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých 
povrchů a ostrých hran. 

• Nikdy nenechávejte přístroj v provozu bez  dozoru. 

VÝSTRAHA před poraněním

•   Nedívejte se přímo do laserového  paprsku, 
 vycházejícího z projektoru  noční oblohy.  
To může poškodit Váš zrak. 

• Neprovádějte na výrobku žádné změny. Nepokoušejte  
se sami vyměňovat žárovku. Případné opravy přístroje 
nechávejte provádět v odborném servisu. Neodborně 
 provedené opravy mohou přivést uživatele do vážného 
nebezpečí.

•  Přístroj neuvádějte do provozu, pokud spadl na zem 
nebo se namočil, napadaly do něj cizí  předměty nebo 
vykazuje-li viditelná poškození. 

•  Používejte pouze dodané příslušenství. 



• Pokud by jednou baterie vytekly, zabraňte kontaktu je-
jich obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasaže-
ná místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékař-
skou pomoc. 

VÝSTRAHA před poškozením zdraví

• Osoby, které trpí fotosenzitivní epilepsií mohou dostat 
epileptické záchvaty nebo upadnout do bezvědomí,  
když v každodenním životě zaznamenají speciální 
 signály blikajícího světla nebo světelné vzory.  
K tomu může dojít i v takových případech, když u těchto 
osob nebyly doposud pozorovány  žádné symptomy epile-
psie nebo když tato  osoba ještě nikdy žádný epileptický 
záchvat  neprodělala.

VÝSTRAHA před požárem

• Nezakrývejte větrací otvory. Zapnutý přístroj 
nepřikrývejte. 

• Nestavte přístroj do bezprostřední blízkosti zdrojů tepla 
jako jsou topení, varné desky nebo plotýnky sporáku, 
technická zařízení vyzařující teplo apod. 

• Nestavte na přístroj ani do jeho bezprostřední blízkosti 
zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. hořící svíčky. 

• Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhazovat do ohně 
ani zkratovat. 

POZOR na věcné škody

• Projektor noční oblohy postavte na pevný,  rovný 
 podklad. 

• Chraňte přístroj před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, 
přímým slunečním zářením a extrémními teplotami. 

• Nepokládejte do bezprostřední blízkosti průkazy 
s  magnetickým proužkem, telefonní ani kreditní karty 
ani zvukové pásky, hodinky apod. Vlivem magnetů 
nainstalovaných v reproduktorech by mohlo dojít  
k jejich poškození.

• Při vkládání baterií dbejte na jejich správnou polaritu 
(+/–). 

• Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterie 
z  dálkového ovládání vyjměte, pokud jsou vybité  
nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat.  
Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, 
kdyby baterie vytekly. 

• Vyměňujte vždy všechny baterie najednou.  Nepoužívejte 
současně staré a nové baterie, rozdílné typy a značky 
baterií, nebo baterie s rozdílnou kapacitou. 

• Před vložením baterií do přístroje vyčistěte v případě 
potřeby kontakty baterií a přístroje. Hrozí nebezpečí 
přehřátí! 

• Vestavěnou LED není možné vyměnit ani se nesmí 
vyměňovat.

• K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani  agresivní 
nebo abrazivní čisticí prostředky.  Přístroj čistěte pouze 
suchým hadříkem  nepouštějícím vlákna. 

• Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo 
prostředky na ošetřování nábytku nenaruší a nezměkčí 
materiál, ze kterého jsou vyrobeny protiskluzové 
nožičky. V případě potřeby proto položte pod nožičky 
neklouzavou podložku.
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Základní ovládání

Zapnutí a vypnutí přístroje

Aby projektovaná noční obloha byla dobře 
vidět, nezapínejte současně LED světelný 
řetěz.

  M Posuňte vypínač do polohy ON.

Spustí se projekce noční oblohy: 
Laser svítí zeleně a promítá na strop noční  oblohu. Noční 
obloha se střídavě rozsvěcí a opět zhasíná. 

Světelná kupole svítí modře a vrhá na strop  světelné efekty. 

Ozve se signální tón.

·  Pokud již je připojené nějaké zařízení s Blue-
tooth®, zazní dodatečně krátký  signální tón.

·  Pokud je v USB portu zasunutý USB flash disk, 
ozve se signální tón a přehrávání se spustí auto-
maticky. 

  M Posuňte vypínač do polohy OFF. 

Projekce noční oblohy zhasne.

Používání dálkového ovládání

Dbejte následujících pokynů: 

• Dosah činí max. 7–8 m.

Uvedení do provozu

Odstraňte veškerý obalový materiál. 

Vložení baterií do dálkového ovládání

1.   Otevřete přihrádku  
na baterie.

2.  Vložte baterie do 
přihrádky tak, jak 
 vidíte na obrázku 
v přihrádce na 
 baterie.

3.   Přihrádku na  baterie 
zavřete.

Připojení přístroje k elektrické síti

BTOFF
ON BT USB

Remote Receiving Area 

DC:5V 2A

OFF   ON

1. Přístroj připojte k síťovému adaptéru pomocí 
 dodaného USB kabelu tak, jak vidíte na obrázku. 

2. Síťový adaptér zasuňte do zásuvky.



Světelné efekty

Zapnutí světelného efektu

  M K zapnutí světelného efektu stiskněte ... 
... tlačítko LED na dálkovém ovládání nebo 
... krátce otočný regulátor  na přístroji. 

Světelná kupole se rozsvítí a na stropě se objeví světelné 
efekty.

Vypnutí světelného efektu

  M K vypnutí světelného efektu stiskněte ... 
... tlačítko LED na dálkovém ovládání nebo  
... krátce otočný regulátor  na přístroji.

Světelná kupole a světelné efekty na stropě zhasnou.

Nastavení jasu světelného efektu

Otáčejte otočným regulátorem  ... 
... doleva, když budete chtít nastavit tmavší světlo   
 ve dvou stupních. 
... doprava, když budete chtít nastavit světlejší světlo  
 ve dvou stupních.

Nastavení rychlosti světelného efektu

  M K zvýšení rychlosti stiskněte  
tlačítko S+ na dálkovém ovládání.

Světelné efekty se otáčejí 
pomalu > středně rychle > rychle.

  M K snížení rychlosti stiskněte tlačítko S- na dálkovém 

ovládání.

Světelné efekty se otáčejí 
středně rychle > pomalu > neotáčejí se.

Volba barvy

  M K zapnutí a vypnutí jednotlivých barev ve světelné 
kupoli stiskněte na dálkovém  ovládání ...

... R pro červené světlo, 

... G pro zelené světlo; 

... B pro modré světlo a 

... W pro bílé světlo. 

Světelné efekty se objevují na stropě v nastavené barvě. 

 ·  Když jsou všechny barvy vypnuté, tak světelná 
kupole nesvítí. 

·  Pokud jsou zapnuté dvě barvy, tak se odpovídají-
cím způsobem smíchají. Když navíc zapnete třetí 
barvu, tak se první barva automaticky vypne.  
  Když tedy zapnete např. modrou a červenou 
barvu, bude světelná kupole svítit  fialově. Když 
následně zapnete ještě  bílou barvu, bude 
světelná kupole svítit růžově. 

• Úhel k infračervenému senzoru nesmí  překročit 30°. 

• V prostoru mezi dálkovým ovládáním a infra-
červeným senzorem se nesmí nacházet žádné 
překážky. 

• Vyvarujte se oslnivého světla jako je sluneční záření 
nebo jasné neonové světlo. Ty ruší přenos 
infračervených paprsků. 

  M Namiřte přední konec dálkového ovládání na  
infračervený senzor  na přístroji.



Výběr přechodu barev

  M K výběru přechodu barev stiskněte tlačítko FADE 1 
nebo FADE 2 na dálkovém ovládání. 

FADE 1:  Čisté barvy (R, G, B, W, R atd.) (červená, zelená, 
modrá, bílá, červená atd.) 
projekce noční oblohy svítí střídavě  
a potom zhasne.

FADE 2:  Smíchané barvy (R-B, R-G, R-W, B-G, B-W, G-W, 
R-B, R-B atd.) (červená-modrá, červená-zelená, 
červená-bílá, modrá-zelená, modrá-bílá, zele-
ná-bílá, červená-modrá atd.) projekce noční 
oblohy svítí střídavě a potom zhasne.

Projekce noční oblohy

Zapnutí a vypnutí laseru

  M K zapnutí laseru stiskněte ... 
... tlačítko LASER na dálkovém ovládání nebo ... 
... otočný regulátor  na přístroji a držte jej  
    stisknutý.

Na stropě se objeví noční obloha.  
V závislosti na tom, jak je noční obloha nastavená, 
střídavě se rozsvěcuje a zase zhasíná nebo svítí 
nepřerušovaně. 

  M K vypnutí laseru stiskněte ... 
... tlačítko LASER na dálkovém ovládání nebo ... 
... otočný regulátor  na přístroji a držte jej  
    stisknutý.

Noční obloha na stropě úplně zhasne. 

Výběr rozsvěcující se a zhasínající nebo  nepřetržitě 
svítící projekce noční oblohy

  M Stiskněte tlačítko LASER light na dálkovém ovládání, 
abyste mohli přepínat mezi rozsvěcující se a zhasína-
jící nebo nepřetržitě svítící projekcí noční oblohy.

Funkce hudby

Zapnutí funkce hudby

  M K zapnutí funkce hudby stiskněte tlačítko ... 
... MUSIC na dálkovém ovládání nebo ... 
... BTOFF

ON  na přístroji a držte jej stisknuté.

Ozve se signální tón.

 Pokud je v USB portu zasunutý USB flash disk 
a současně je aktivní připojení Bluetooth® 
k  zapnutému mobilnímu zařízení, spustí se po 
 zapnutí projektoru noční  oblohy a po zapnutí 

funkce hudby vždy přehrávání z USB flash disku. 

  M K vypnutí funkce hudby stiskněte znovu  tlačítko ... 
... MUSIC na dálkovém ovládání  
nebo ... 
... BTOFF

ON  na přístroji a držte jej stisknuté.

Ozve se „Power off“ (Vypnuto).



Navázání připojení Bluetooth®

·  Pokud se v USB portu  nenachází žádný 
USB flash disk, ozve se „Bluetooth® Mode“ (režim 
Bluetooth®), zatímco  přístroj čeká na připojení 
Bluetooth®.

·  Je možné, že budete muset zadat heslo.  
V takovém případě zadejte 0000. 

·  V každém případě se řiďte pokyny uvedenými 
v návodu k použití Vašeho mobilního zařízení. 

1. Zapněte mobilní zařízení. 

2. Aktivujte na něm funkci Bluetooth®.

3. Spusťte na mobilním zařízení vyhledávání  zařízení. 

4. Ze seznamu vyberte TCM622527 a zařízení 
 vzájemně propojte. 

Ozve sekrátký signální tón.

 Pokud projektor noční oblohy mezitím vypnete, 
připojí se po jeho opětovném zapnutí automaticky 
se zařízením s Bluetooth®, pokud je toto zařízení 
v blízkosti, je zapnuté, je na něm aktivované 
 Bluetooth® a v USB portu není zasunutý žádný 
USB flash disk.

Přehrávání hudby z USB flash disku

  M Do USB portu  zasuňte USB flash disk.

·  Přehrávání se spustí automaticky. 

·  Pokud se v USB portu  již nachází USB flash 
disk, když přístroj zapnete, tak se přehrávání 
spustí také automaticky. 

·  Na USB flash disku se však musí nacházet sou-
bory, které je možné přehrávat. 

Přerušení přehrávání a jeho opětovné spuštění

  M K přerušení přehrávání stiskněte krátce  tlačítko 
BTOFF

ON  na přístroji. 

  M K opětovnému spuštění přehrávání stiskněte znovu 
krátce tlačítko BTOFF

ON  na přístroji. 

Nastavení hlasitosti

  M K zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko ... 
...  na dálkovém ovládání nebo... 
...  na přístroji a držte jej stisknuté.

  M K snížení hlasitosti stiskněte tlačítko ... 
...  na dálkovém ovládání nebo... 
...  na přístroji a držte jej stisknuté.

Volba hudební skladby

  M Pro přechod k následující hudební skladbě stiskněte 
tlačítko ... 
... krátce  na přístroji nebo... 
...  na dálkovém ovládání.

  M Pro přechod k předchozí hudební skladbě stiskněte 
tlačítko ... 
... krátce  nebo... 
...  na dálkovém ovládání.



Přepínání mezi Bluetooth® a USB flash diskem

  M Stiskněte tlačítk BT/USB.

Když jste přepli na Bluetooth®, je možné, že bude-
te muset přehrávání spustit na svém mobilním 
zařízení.

Voice Control (Ovládání hlasem)

Musí být zapnutý světelný efekt, projekce noční 
oblohy nebo obojí. 

1. Zapněte funkci hudby. 

2. Stiskněte tlačítko .

V závislosti na tom, co je nastavené, převezmou rytmus 
hudby světelné efekty, projekce noční  oblohy nebo obojí. 

Čím je hudba hlasitější, tím lépe se efekty 
přizpůsobí jejímu rytmu. 

Funkce časovače

Zapnutí funkce časovače

  M K zapnutí funkce časovače stiskněte na dálkovém 
 ovládání tlačítko ... 
... 1H nebo ... 
... 2H a držte jej stisknuté.

1H:  Světelná kupole 1x blikne a zazní 1 signální tón. 
Přístroj se vypne za 1 hodinu. 

2H:  Světelná kupole blikne 2x a zazní 
2 signální tóny. Přístroj se vypne za 2 hodiny.

Vypnutí funkce časovače

  M K vypnutí funkce časovače stiskněte na dálkovém 
 ovládání tlačítko H  a držte jej stisknuté.

Světelná kupole blikne 3x a zazní 3 signální tóny. 



Závada/řešení

Výrobek nefunguje. • Je síťový adaptér zasunutý v zásuvce? 
Zasuňte jej do zásuvky. 

• Je možné, že jste 4 hodiny nestiskli žádné tlačítko?  
Aktivovalo se automatické vypnutí. Když budete chtít přístroj opět zapnout, posuňte vypínač 
do polohy OFF a potom opět do polohy ON.

• Nebyla nastavená funkce časovače?  
V takovém případě se přístroj po 1 hodině nebo 2 hodinách vypne. Přístroj opět zapněte.

Není vidět světelný 
efekt.

• Je světelný efekt zapnutý? 
Stiskněte tlačítko LED na dálkovém ovládání nebo krátce otočný regulátor  na přístroji. 

• Není zapnutá nějaká barva? 
Stiskněte R (červená), G (zelená), B (modrá) a / nebo W (bílá) na dálkovém ovládání.

Nespouští se 
přehrávání z mobil-
ního  zařízení přes 
Bluetooth®.

• Stiskněte tlačítko BT/USB, abyste přepli na Bluetooth® nebo vytáhněte z USB portu  
USB flash disk. 
Když jste přepli na Bluetooth® nebo odstranili USB flash disk, je možné, že budete muset 
přehrávání spustit na svém mobilním zařízení. 

Nefunguje zvuk. • Není nastavena příliš nízká hlasitost? 
Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládání nebo tlačítko  na přístroji. 

Dochází k častému 
přerušování zvuku.

• Není vzdálenost mezi mobilním zařízením a projektorem noční oblohy příliš velká?

Žádné připojení 
Bluetooth®.

• Podporuje Vaše mobilní zařízení funkci Bluetooth®?  
Přečtěte si návod k použití svého mobilního zařízení. 

•   Nedeaktivovali jste v mobilním zařízení funkci Bluetooth®?  
Zkontrolujte nastavení. Funkci Bluetooth® zase případně aktivujte. Zkontrolujte, jestli se 
 projektor světlené oblohy objevil na  seznamu nalezených zařízení.  
Pokud ne, spojte zařízení ještě jednou. Umístěte obě dvě zařízení těsně k sobě. Z okolí 
odstraňte ostatní zařízení s bezdrátovým přenosem. 

• Není u Vašeho přehrávacího zařízení nutno zadat heslo? Zkontrolujte nastavení.



Likvidace

Výrobek, jeho obal a baterie, které jsou součástí balení, 
byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. 
 Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní 
prostředí. 

Obal roztřiďte a zlikvidujte.  
Využijte místních možností ke sběru papíru,  lepenky 
a lehkých obalů. 

Přístroje označené tímto symbolem se nesmí 
vyhazovat do domovního odpadu!  
Staré přístroje jste ze zákona povinni  likvidovat 
odděleně od domovního odpadu.  Elektrická 

zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neod-
borném skladování a  likvidaci škodit zdraví a životnímu 
prostředí. 

Informace o sběrných místech, na kterých  bezplatně 
přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské 
správy.

Baterie a akumulátory nepatří do  domovního 
odpadu!  
Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona 

 povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo 
městskou správou nebo ve specializované prodejně,  
ve které se prodávají baterie. 

Prohlášení o shodě

Společnost Lenco Benelux BV tímto prohlašuje, že tento 
výrobek splňuje v době uvedení na trh základní požadavky 
a všechna příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.  
Úplné Prohlášení o shodě si můžete vyžádat prostřed-
nictvím e-mailu na adrese techdoc@commaxxgroup.com.

Výrobek lze dovážet do následujících zemí: Německo, Ra-
kousko, Švýcarsko, Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko.

Kompatibilní se

 smartphonem s Bluetooth® nebo tabletem s

androidem od verze 4.3

• iPhony s operačním systémem iOS (iOS 7.0 a vyšší); 
tablety s operačním systémem iOS (iOS 7.0 a vyšší) 

• Textová značka a loga Bluetooth® jsou registrované 
obchodní značky společnosti Bluetooth SIG, Inc. 
Používání těchto značek společností Lenco Benelux 
BV podléhá licenci. 

• Android, Google Play a logo Google Play jsou značky 
společnosti Google Inc. 

• The Bluetooth® word mark and logos are registered 
trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use 
of such marks by Lenco Benelux BV is under license. 

• Android, Google Play and the Google Play logo are 
trademarks of Google Inc. 

• 



Technické parametry

 
Model:    A002634

Číslo výrobku:  622 527

Výstupní výkon: 10 W

Síťový adaptér: 

Model:   EE-0502000E

Výrobce:     shenzhen enginge electronic co, ltd 
Business number: 91440300335268914K 
Floor 5th, No. 8 Factory, Zhengzhong 
Industrial Zone, 
Xintian Community, Fuhai Street,  
Baoan District, Shenzhen

Vstup:    100–240 V ~ 50/60 Hz, 0,5 A

Výstup:   5 V 2000 mA  

+ –
+–

+ –
+–

    
    (symbol označuje stejnosměrný proud) 

    (symbol 

+ –
+–

+ –
+–

 ukazuje polaritu zástrčky)

Účinnost  
v provozu Ø:  > 74 %

Příkon  
bez zátěže:  10 W

Dálkové ovládání:

Baterie:    2x LR03 (AAA) / 1,5 V

Bluetooth®:

Verze:     5.0

Dosah:     cca 10 m (ve volném poli)

Frekvenční rozsah:   2,402 GHz až 2,480 GHz

Max. výkon přenosu:   3 mW

Podporované protokoly: HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Laser:

Výstupní výkon:   < 1 mW

Třída:     2 

Zesilovač:

Výstupní výkon:   2x 4 W

Třída ochrany:    II  

Okolní teplota:   +10 až +40 °C

Výrobce:      Lenco Benelux BV,  
Thermiekstraat 1a,  
6361 HB Nuth,  
The Netherlands (Nizozemsko)

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo 
technických a vzhledových změn

Model:   A002634

Číslo výrobku:  622 527

Výrobce: 

Lenco Benelux BV,  
Thermiekstraat 1a,  
6361 HB Nuth,  
The Netherlands 
 (Nizozemsko)


