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Uživatelská příručka 
Obecné pokyny 
Před použitím zařízení důkladně prostudujte uživatelskou příručku. Příručka obsahuje 
důležité bezpečnostní pokyny pro práci s tímto zařízením. 

Bezpečnostní pokyny 
• Zařízení udržujte v suchu. Nevystavujte ho vlhkosti nebo vodě a jiným tekutinám. 
• Obal uschovejte pro případnou reklamaci. 
• Zařízení je určeno pouze k vnitřnímu použití. 
• Před zapojením zařízení do sítě el. napětí zkontrolujte, zda parametry sítě 

odpovídají nastavení zařízení. 
• Nikdy neprovozujte zařízení, je-li napájecí kabel poškozený. 
• Je-li zařízení rozbité, nespouštějte ho. 
• Napájecí kabel umístěte tak, aby na něj nikdo nešlapal. 

• Zařízení nerozebírejte. Zařízení neobsahuje žádné uživatelsky vyměnitelné 
součásti. 

• Nepoužíváte-li zařízení delší dobu, odpojte jej od zdroje el. napětí. 
• Zařízení umístěte do prostoru s dobrým odvětráváním. Zařízení umístěte min. 

15cm od stěn. 
• Nezakrývejte větrací otvory zařízení. 
• Zařízení neprovozujte bez krytu. 
• Zařízení držte z dosahu dětí. 

Upozornění pro práci s halogenovou lampou 
Zařízení je vybaveno halogenovými lampami, které jsou zvláště 
citlivé na nesprávné zacházení. Lampy se nikdy nedotýkejte 
holými prsty, protože mastnota snižuje její životnost.  Dále nikdy 
nepohybujte zařízením, dokud se lampa neschladí. Pamatujte, 
že lampa není předmětem záruky.   
 
Provoz zařízení: 
Vertigo/A můžete bezpečně zavěsit nebo postavit na zem. Zařízení reaguje na hluboké 
tóny hudby pomocí vestavěného mikrofonu. Citlivost mikrofonu nastavíte kole čkem. 
Zařízení obsahuje vysoce kvalitní motor s kovovými kolečky, čímž ze zaručena jeho 
dlouhá životnost. Nezakrývejte větrací otvory zařízení. Provozujte zařízení pouze 
v dobře větraných prostorách. Nejlepších výsledků dosáhnete použitím zařízení 
společně s kouřovými efektory jako jsou mlhovače nebo hazery. Zařízení je chlazené 
ventilátorem.  
 
Upozornění! Přední část zařízení se po delší době provozu velmi zahřeje. Používejte 
zařízení v doporučených cyklech 10min zap a 10 min vyp. Před manipulací se 
zařízením jej nechte vychladnout. Zařízení za provozu neotevírejte. Před výměnou 
lampy nebo pojistky vždy zařízení vypojte ze sítě el. energie.  Lampu nebo pojistku 
vyměňujte vždy za stejný typ. 
 
Výměna lampy: Odjistěte kryt lampy a lampu vyměňte za stejný typ.  
 
Technické údaje 

Model: Vertigo/A 
Lampa: 2 x G6,35 120V/300W 
Napětí: 230V~50Hz 
Pojistka F 4A 
Rozměry: 505x390x390 mm 
Barvy: vícebarevné čočky 
Hmotnost: 3,6 kg 
Provoz: 10 min. zap. / 10 min. vyp. 
Reaguje na zvuk: Ano 
Pracovní poloha: jakákoliv bezpečná 

 
Záruční informace 
Záruční informace viz. přiložený leták. 


