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Manual de instructiuni



Manual de utilizare

Va multumim pentru achizitionarea produsului nostru, va rugam sa cititi cu atentie acest manual inainte de
utilizare. Acesta va ofera informatii generale pentru operarea si utilizarea lor in siguranta.

Instalarea
•In primul rand, asigurati-va ca tensiunea utilizata
corespunde cu tensiunea marcata pe baza laserului;
• Instalarea trebuie sa fie facuta de un tehnician
profesionist. Fixati lumina laserului si reglati
unghiul de miscare a capului cum aveti nevoie;
• Asigurati-va ca nu exista nimic inflamabil sau
exploziv in apropiere. Distanta minima este de 0,5
metri, in acelasi timp pastrati mai mult de 15 cm
intre perete si cu laserul de iluminat;

• Va rugam sa verificati daca ventilatorul de
evacuare este blocat;
• Exista un orificiu pentru conexiune. Atunci cand
este atarnat  laserul de iluminat, asigurati-va ca
cablul suporta de 10 ori greutatea corpului de
iluminat ;
• Iluminare cu laser trebuie sa fie stabila;
• Este esential ca impamantarea sa fie bine facuta
din motive de siguranta

ATENTIE
Laserele pot fi periculoase si pot avea considerente unice de siguranta. Leziunile oculare permanente si orbire
pot fi posibile in cazul in care laserele sunt utilizate incorect. Acordati o atenţie deosebita pentru fiecare
observatie de siguranta si avertizarile din manualul de utilizare. Cititi cu atentie instructiunile inainte de a utiliza
acest aparat.

Indica o abilitate sau alte informatii utile pentru situatiile speciale.
Indica informatii importante pentru a proteja personalul de incidente sau leziuni.
Preveniti deteriorarea sau lezarea de la functionarea incorecta. 

Eticheta de avertizare pentru siguranta laserului.

Pentru a proteja mediul inconjurator, reciclati ambalajele materialelor ori de cate ori este posibil.

Proiectorul este doar pentru uz interior, IP20. Folositi-l doar in locuri uscate. Pastrati acest dispozitiv
departe de ploaie, de umiditate, de caldura excesiva, umiditate si praf. 
A nu se permite contactul cu apa sau alte lichide. 

Nu aruncati acest produs la cosul de gunoi, va rugam sa reciclati acest produs ca urmare a
reglementarilor de produse electronice din zona dumneavoastra.

P roiector trebuie sa fie instalat intr-un loc cu ventilaţie adecvată, cel puţin 50 cm (20 de inchi),de
suprafetele adiacente. Asigurati-va ca fantele de aerisire nu sunt blocate.

• Evitati contactul vizual direct cu lumina laserului.
Niciodata nu expuneti in mod intentionat lumina
laserului in ochi sau la alte persoane.
• Acest laser poate provoca leziuni asupra ochilor
instant sau orbire in cazul in care lumina laser este
indreptata direct in ochi.
• Este ilegal si periculos ca acest laser sa fie indreptat in
zone de audienta, in cazul in care publicul sau alte
categorii de persone ar putea primi razele directe laser
sau reflexii luminoase direct in ochi.

• Acesta este un delict federal in SUA sa straluceasca
orice laser de la aeronave.
• Nu există componente reparabile in interiorul unitatii.
Nu deschideti carcasa sau sa incercati sa o  reparati. În
cazul puţin probabil aparatul dvs. poate necesita service,
vă rugăm contactaţi cel mai apropiat dealer pentru tine ..
• Utilizarea altor controale sau reglaje, sau efectuarea
altor proceduri decat cele specificate aici pot duce la
expunerea la radiatii periculoase. 

Acest aparat contine dispozitive laser de mare putere in interior. Nu deschideti carcasa laserulu, datorita
potentialei expuneri la niveluri periculoase de radiatii laser. Nivelele de putere ale laserului, daca aparatul este
deschis pot provoca orbirea instantanee, arsuri ale pielii si incendii. 



INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE ALE LASERULUI IN SIGURANTA
OPRITI-VA SI CITITI TOATE INSTRUCTIUNILE DE SIGURANTA ALE LASERULUI
Lumina laserului este diferita de orice alta sursa de lumina cu care ati putea fi familiarizati. Lumina din acest
produs poate provoca leziuni oculare, daca nu este setata si utilizata in mod corespunzator. Lumina laserului este
de mii de ori mai concentrata decat lumina oricarei alte surse de lumina. Aceasta concentrare de putere a luminii
poate provoca leziuni oculare instant, in primul rand prin arderea retinei (lumineaza portiunea sensibila in partea
din spate a ochiului). Chiar daca nu se poate simti "caldura", de la razele laserului, aceastea pot rani sau orbi
utilizatorul sau potentialul public. Chiar si in cantitati foarte mici, lumina laserului poate fi periculoasa, chiar si
la distante mari. Leziunile oculare provocate de laser pot aparea mai repede decat puteti clipi. Este gresit sa
credem ca, daca aceste produse de divertisment cu laser sunt divizate in sute de fascicule sau raze laser care trec
in mare viteza nu sunt periculoase, un singur fascicul laser poate fi periculos pentru ochi. Acest produs laser
utilizeaza zecide miliwati de putere  (clasa 3B nivel intern). Multe dintre aceste fascicule sunt periculoase pentru
ochi. De asemenea, este gresit sa presupunem ca, deoarece lumina laser este in miscare, este sigura. Acest lucru
nu este adevarat. Nu intotdeauna se misca fasciculele. Deoarece leziunile oculare pot aparea instantaneu, este
esential ca sa prevenim orice posibilitate de expunere directa a ochilor. In regulamentele privind siguranta
laserului, nu este legal sa sa se expuna laserele din clasa 3B, in locuri in care pot fi expusi oamenii. Acest lucru
este adevarat, chiar daca aceste reguli se adreseaza in cazul in care sunt expuse fetele oamenilor, cum ar fi pe
ringul de dans. 

• Nu utilizati laserul, fara sa cititi cel putin odata si sa
intelegeti toate datele tehnice si de siguranta din acest
manual
• Indreptati intotdeauna in sus si instalati toate efectele
laser, astfel incat toata lumina laserului este la  cel putin
3 metri (9,8 picioare) de persoanele prezente. A se vedea
"Setarile proprietatilor laserului si utilizarea", sectiune
prezentata mai jos in acest manual
• Dupa setare,testati laserul pentru a asigura functiile
corespunzaroare inainte de sosirea publicului. A nu se
folosi in cazul in care este detectat un defect. Nu
utilizati laserul daca emite doar una sau doua fascicule
laser, in loc de zeci / sute, deoarece acest lucru ar putea
indica deteriorarea difractiei optice, si ar putea avea
emisie de nivele ridicate ale laserului.
• Nu indreptati razele laserului spre oameni sau animale.
• Nu priviti inspre deschiderea laserului sau spre razele
laser.
• Nu indreptati razele laserelor, in zonele in care
oamenii pot fi expusi, cum ar fi spre balcoane, etc
• Nu indreptati laserele spre suprafete foarte
reflectorizante, cum ar fi geamuri, oglinzi sau metal
stralucitor. Chiar si reflectiile laserului pot fi
periculoase.
• Nu indreptati razele laserului spre aeronave, acest
lucru este un delict federal.
• Nu intreptati fasciculele laserului spre cer fara a avea
punct in care sa se opreasca rasele.
• Nu expuneti lentila optica (deschiderea) curatarii
chimice.
• Nu utilizati laserul daca emite doar un fascicul sau

doua.
• Nu utilizati laserul in cazul in care carcasa este
deteriorata sau deschisa, sau in cazul in care sistemul
optic pare deteriorat in vreun fel.
• Nu deschideti carcasa laserului. Razele laserului care
ajung la nivele de inalta putere in interiorul carcasei de
protectie pot provoca incendii, arsuri ale pielii si pot
provoca leziuni oculare instant.
• Nu lasati niciodata acest dispozitiv sa functioneze
nesupravegheat.
• Functionarea laserelor de clasa 3B, este permisa doar
in cazul in care spectacolul este controlat de un operator
bine instruit cu datele din acest manual.
• Conditiile legale pentru utilizarea laserelor de
divertisment variaza de la o tara la alta. Utilizatorul este
responsabil pentru conditiile legale din locul de
amplasare / tara de utilizare.
• Utilizati intotdeauna cabluri adecvate de siguranta
pentru iluminat atunci cand luminile si efectele sunt
suspendate deasupra capului.
• Opriti alimentarea inainte de a efectrua instalarea sau
intretinerea.
• Clasa de pericol prezenta la acest laser de iluminat este
de clasa IIIB.
• Este periculos daca nu se respecta conditiile. In
conditii de siguranta distanta minima este de 13 cm,
timpul maxim de utilizare in conditii de siguranta este
de 10 secunde.
• Pastrati cel putin 0,5 metri distanta intre lumina
laserului si materialele inflamabile.



ETICHETE DE REPRODUCERE A SECURITATII LASERULUI

Atentie – Laser cu radiatie clasa 3B. Evitati expunerea la raze. 

Radiatii laser cu raze. Evitati expunerea la produs, laser clasa 3B. 

Eticheta indica iesirea deschidrii razelor laser. 

ATENTIE LA EXPUNEREA LASERULUI
EVITATI EXPUNEREA DIRECTA A LUMINII LASERULUI DIRECT IN OCHI

Detalii suplimentare si programe de siguranta pentru utilizarea in conditii de siguranta ale lasereului pot fi gasite
in Strandardul ANSI Z136.1 "Pentru utilizarea in siguranta a laserelor ", disponibil la  "www.laserinstitute.org ".
Mai multe guverne locale, corporatii, agentii, militarii si altele, impun utilizarea laserelor in conformitate cu
ANSI Z136.1. Display-ul de orientare a laserului poate fi obtinut prin intermediul Asociatiei Internationale de
Orientare a Laserelor, www.laserist.org. 

Atentie
• Nu demontati sau reparati lumina laserului daca nu sunteti profesionisti. Atunci cand exista o problema, va
rugam intrebati un profesionist sau contactati un distribuitorul local;
• A nu se pastra in conditii de umezeala sau mizerie;
• Preveniti expunerea laserului, la vibratii puternice sau lovituri;
• Preveniti introducerea unui subiect in fata sursei de iluminare;
• Asigurati-va ca ventilatorul nu este blocat;
• Inainte de a porni, asigurati-va ca este conectata bine mufa la priza electrica;
• Nu porniti si opriti frecvent aparatul, evitati alimentarea aparatului pentru o lungă perioadă de timp;
• Va rugam sa opriti laserul 15 de minute dupa doua ore de functionare, asigurati-va ca laserul are un sistem de
racire bun;
• Nu va uitati la sursa laserului cu ajutorul telescopului
• Nu atingeti laserul cu mana umeda sau sa smulgeti cablul de alimentare;
• Distanta dintre lumina si mediu de propagare trebuie sa fie mai mare de 1 m;
• Nu demontati sursa de iluminat;
• Va rugam sa contactati distribuitorul local atunci cand aveti probleme;
• Pentru transportare utilizati ambalajul original, pentru a evita socurile; 

Intretinerea
Va rugam sa curatati periodic lentilele. Nu folositi o carpe umede sau  substante chimice. Se curata ori de cate ori
este nevoie, in functie de frecventa de utilizare, conditiile din mediul inconjurator, se recomanda curatarea la
fiecare 20 de zile;
Va rugam sa curatati in mod regulat suprafata de iluminat si iesirea motorului.

Declaratii
Toti utilizatorii ar trebui sa respecte conditiile de mai sus si instructiunile de funcţionare, in caz contrar orice
problema din cauza functionatii incorecte duce la pierderea garantiei. 



INSTALAREA
Acest dispozitiv a fost proiectat pentru a fi agatat. Este recomandat pentru scopuri de siguranta, ca efectul de
iluminare sa fie montat corect folosind o clema potrivita pentru agatat si cablu de siguranta. Elementele potrivite
pentru montarea in siguranta si eficienta sunt usor de procurat de la furnizorul laserului. 

Normele internationale de securitate ale laserului impun ca laserele sa functioneze in modul ilustrat mai jos, cu
un minim de 3 de metri de separare pe verticala intre podea si lumina cea mai mica a laserului. In plus, este
necesara distanta de 2,5 metri pe orizontala intre lumina laserului si public sau alte spatii publice. 

DESCRIEREA PANOULUI

1. Controlul vitezei: Reglarea vitezei motorului
2. Comutator pentru mod: sunet activ sau auto.
3. Ventilatorul: folosit pentru racirea componentelor din interiorul cutiei. Nu acoperiti iesire ventilatorului!
4. Comutator cu cheie: Pentru a activa efectul laserului (dioda laser) ON / OFF (pornit / oprit). Asigurati-va ca
numai un operator autorizat tine apasata tasta.
5. Putere de intrare: putere de intrare 5V DC este utilizata pentru a conecta adaptorul AC / DC.
6. Controlul stroboscopului: Ajustarea frecvenei pentru flash-strobo
7. Comutator pentru functii: 1 = strobo Flash, 2 = ON (pornit), 3 = OFF (oprit)
8. Blocarea bratului: pe ambele parti ale unitatii de fixare se afla care un surub pentru a fixa unitatea si un
orificiu de montare pentru a fixa suportul pe perete. 



FUNCTIONAREA
• Laserele nu sunt proiectate pentru uz continuu. Pauzele regulate in timpul functionarii sunt esentiale pentru a
mari durata de viata a acestui dispozitiv.
• Nu porniti aparatul dupa ce l-ati oprit intr-un timp scurt, lasati laserul sa se raceasca inainte de a-l porni.
• Important: Nu priviti direct in raza laserului! 

Puteţi utiliza aparatul în 3 moduri:
1) Modul AUDIO STROBO
Puneti comutatorul (2) in modul audio
Puneti comutatorul pentru functii (7), in modul strobo.
Stelele laserului vor urma ritmul muzicii.
Reglati controalele 1 si 6 pentru a obtine efectul pe care il doriti

2) Modul AUTOMAT STROBO
Puneti comutatorul (2) in modul auto
Puneti comutatorul pentru functii (7), in modul strobo.
Stelele prioectate de laser sunt in mod automat proiectate.
Reglati controalele 1 si 6 pentru a obtine efectul pe care il doriti. 

3) Modul MANUAL
Puneti comutatorul pentru functii (7), in modul ON.
Stelele laserului sunt proiecte in mod automat, fara efectul strobo.
Reglati controlul (1) pentru a obtine efectul pe care il doriti.

Scoateti aparatul din priza atunci cand nu este utilizat. 

PARAMETRII TEHNICI
Tensiune  nominala:.................................... 5VDC / 1500mA
Sersa de alimentare AC:.................. 100V ~ 240VAC / 50Hz
Sursa laser:.......................................... 50mW verde 532nm
.............................................................. 80 mW roşu 650nm
Dimensiuni:............................................... 122 x 92 x 52mm
Greutate:................................................................... 0.48 kg 


