
StarTastic MAX
Sváteční osvětlení VŠE V JEDNOM!

IN 277916 M

návod k použití



Prosím přečtěte si pozorně manuál a uchovejte ho pro budoucí použití.

UPOZORNĚNÍ
Před použitím elektrického spotřebiče postu-
pujte vždy podle následujících pokynů:
1.  Tento přístroj mohou používat děti od 8 let 

a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnost-
mi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byly pod 
dohledem nebo instruktorem předány informace o používání přístroje 
bezpečným způsobem a rozuměly nebezpečí. Přístroj není na hraní pro 
děti. Čištění a údržbu přístroje nesmí dělat děti, pokud nejsou starší než 
8 let a nejsou pod dozorem.

2. Nepoužívejte LED projektor pokud je poškozen kabel nebo zástrčka.
3. Nepoužívejte LED projektor pokud byl nějakým způsobem poškozen.
4.  Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem, odpojte LED projektor 

od sítě pokud není používán.
5. Záměrně nesviťte do očí nebo do obličeje.
6. J akákoliv oprava musí být prováděna kvalifikovaným pracovníkem. Ni-

kdy neopravujte přístroj sami.
7.Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití.
8.  I když byl přístroj zkontrolován, za jeho používání a důsledky je striktně 

odpovědný uživatel.
BALENÍ OBSAHUJE: projekční kupole, dálkové ovládání, adaptér, stativ, 
podpěrná tyč, tlačítko na ovládání

UPOZORNĚNÍ: Top Shop Startastic Max je určený k provozu při teplotách 
od -34 do 37°C. V nebo pod teplotou mrazu může trvat přibližně 10 minut 
než se přístroj zahřeje a dosáhne plné síly projekce.

1.  Zasuňte špičatou část podpěrné tyče přímo do země. Ujistěte se, že je 
dostatečně hluboko, abyste zajistili stabilitu zařízení.

2.  Zarovnejte otvory pro nastavení úhlu podpěry a projekční kupole a 
zatlačte nastavovací knoflík. Zajistěte matici na místě s jednou rukou při 
utahování knoflíku ve směru hodinových ručiček.

3.  Uvolněte knoflík pro nastavení úhlu (nahoru nebo dolů)  
Top Shop Startastic Max. Utáhněte knoflík, abyste zajistili pozice.

4.  Spusťte prodlužovací kabel na Top Shop Startastic Max. Připojte 
adaptér jednotky. Měli byste používat vodotěsnou venkovní elektrickou 
zásuvku pro připojení k adaptéru.

5. Top Shop Startastic Max funguje POUZE s dálkovým  
ovládáním.

6.  Použijte prosím podpůrnou tyč pro venkovní použití. Pro vnitřní použití 
vložte stojan do stativu.

UMÍSTĚNÍ BATERIÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ:
1. Odejměte kryt z prostoru pro baterie posunutím směrem ven.
2.  Vložte 2X AAA baterie a ujistěte se, že jsou baterie správně umístěny  

(+ a -) a dejte kryt na baterie zpět.

SESTAVENÍ

PROJEKČNÍ 
KUPOLEZÁSTRČKA

KNOFLÍK NA  
NASTAVENÍ ÚHLU

DÁLKOVÝ OVLADAČ

STATIV PRO VNITŘNÍ 
POUŽITÍ

ADAPTÉR

PODPĚRNÁ 
TYČ

Varování - použití ovládacích prvků 
jinak než je uvedeno v manuálu 

může vést k nebezpečí  způsobeným 
zářením.



ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ PŘÍSTROJE: 
Stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí přístroje; 
opět stiskněte pro vypnutí přístroje.

POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ:
1. Ovladač má 4 knoflíky. Viz hlavní schéma.
2.  Stiskněte jednou tlačítko MOTION pro pohyb. Chcete-li pohyb zastavit, stiskněte znovu tlačítko MOTION.
3. Změňte barvu světla stisknutím tlačítka COLOR, dokud nedosáhnete požadované barvy.
4. Stiskněte tlačítko 8H pro nastavení časovače na 8 hodin.
5.  Stiskněte EFFECT pro 6 možností: blikající světlo, stálé světlo, třpytivé světlo, silné světlo, 

zářivé světlo, smíšená světelná show.

-  Neinstalujte na stromy, které mají jehličí, listy nebo větve s nátěrem z kovu nebo materiálu, který vypadá jako kov.
- Nepřipojujte ani nepoužívejte dráty způsobem, který může poškodit nebo zničit izolaci drátu.
1.  Stiskněte tlačítko napájení na dálkovém ovladači pro zapnutí přístroje. Top Shop Startastic Max zobrazí poslední 

zobrazený vzor světla. Po několika sekundách se změní na vícebarevné světlo.
2. Výběr specifické barvy proveďte pomocí dálkového ovládání.
3.  Pokud používáte dálkový ovladač k zapnutí jednotky, počítejte se zpožděním až na 1-2 sekundy předtím, než 

začne zvolený vzor světla fungovat.
4.  Při změně typu světla se doporučuje počkat 1-2 sekundy po každém stisku tlačítka než dosáhnete požadované-

ho vzoru.
5.  Pokud z jakéhokoli důvodu není komunikace mezi dálkovým ovladačem (vysílačem) a Top Shop Startastic Max, 

resetujte přístroj. Stisknutím tlačítka ON/OFF jej vypněte a znovu jej stisknutím  
zapněte.

6. Pokud dojde k přerušení napájení, paměť systému uchová poslední zobrazený vzor světla.

 

Při výběru místa nezapomeňte, že mezi Top Shop Startastic Max a plochou na projekci by neměly být žádné překážky. 
To zajistí nejlepší výsledky. Velikost pokrytí projekce - přibližně  135 m2 (při použití ze vzdálenosti 6 m). Při venkovním 
použití vždy zapojte do vodotěsné zásuvky.

Efektivní provozní vzdálenost dálkového ovladače je 15 metrů.  
Upozornění: dálkové ovládání NENÍ odolné vůči povětrnostním vlivům.

PROJEKČNÍ 
KUPOLE

POUŽITÍ

VÝBĚR MÍSTA PRO UMÍSTĚNÍ STARTASTIC MAX

UPOZORNĚNÍ - ZPŮSOB SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:

PROGRAM BLIKAJÍCÍ  
SVĚTLO

TŘPYTIVÉ  
SVĚTLO

SILNÉ  
SVĚTLO

STÁLÉ  
SVĚTLO

ZÁŘIVÉ  
SVĚTLO

SMÍŠENÁ  
SVĚTELNÁ SHOW

1 Smíšené osvětlení

2 Červená

3 Zelená

4 Modrá

5 Červená/Červená/
Zelená

6 Červená/Červená/
Modrá

7 Modrá/Modrá/
Zelená

8 Červená/Modrá/
Zelená

9 Bílá

10 Bílá/Červená

11 Bílá/Modrá

12 Bílá/Zelená

13 Červená/Bílá/
Modrá



STUDIO MODERNA s.r.o.
U nákladového nádraží 3153/8

130 00 Praha 3
www.topshop.cz

Zákaznický servis: +420 272 188 472

- TOP SHOP STARTASTIC MAX
Model č.: 1562
3,8V = 4w Frekvence 433,89MH
-AC DC Vypínací adaptér
Model č.: SW0381000-F02
INPUT 100-240V max200mA
Ochrana třídy II
- Dálkový ovladač
Výkon 3V (2x baterie AAA - NENÍ SOUČÁST BALENÍ)
- Vyrobeno v Číně
- Sériové číslo a datum výroby je uvedeno na obale
- ID - 106118372
- INTELLITE CHINA (HOLDING) CO., LTD
A1 Budova, HongXin Technology Industrial,Jiaoshe
2. Industriální zóna, DongKeng Town, Dongguan City, Guangdong, China
Dovozce do EU: Top Shop International SA, Via Ferruccio Pelli 13, 6900-Lu-
gano, Švýcarsko
- Ruský dovozce: Дистрибьютор: ООО Студио Модерна, 109651,  
Москва ул. Перерва д. 11, стр.23


