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ENGLISH VERSION 

 

Installation guide 

1. Be sure that there is no flammable or explosive objects at the arrange of 1,5 meters 

leastways, while installation. Keep 0,5 meter away from wall at least. 

2.  Before installation, please make sure the power voltage matches the system rated voltage. 

3. Be sure that the fan and exhaust is not blocked. 

4. The laser display system should be fixed firmly. 

 

Safety guide 
1. Must be operate according to the manual, do not disassemble the lamps yourself, if there 

have any problem, please contact with the professional. 

2. The product should be installed immovably by professional technician. 

3. The system should be kept dry. Please don’t use the system in the condition of rain, wet or 

dust. Need waterproof equipment in the open air. 

4. Do not turn on or off the system frequently, and avoid keeping it working for a long time. 

5. Prevent outer dangerous objects into the system, or there will be malfunction. 

6. The system should be keep 1m for away from the objects shined at least. 

7. When transport the system again, please use the original package to avoid shaking. 

 

Technical parameters 

• Adapter power supply: Input 100-240VAC, 50/60Hz, Output 5VDC, 1A 

• Laser: Green (532nm) + Red (650nm) 

• Scanner angle: +/-  45* 

• Control mode: Sound control, auto control, strobe control, the external potentiometer 

can adjust sound sensitivity, strobe speed, grating rotation speed. 

• Dimensions: 117x92x52mm 

• Weight: 0,4kg 

 

Backboard sketch map 

 

 
1. Sound sensitivity adjustment control 

knob 

2. MIC: Voice signal receiver 

3. Auto: Auto strobe control knob 

4. Motor Speed: Speed adjustment control 

knob of the motor 

5. DC 5V: Input power 

6. Segment switch: Change working mode. 
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WERSJA POLSKA 

 

 

Instalacja 

1. Upewnij się, że w bezpośrednim otoczeniu działającego urządzenia nie ma żadnych 

przedmiotów łatwopalnych lub wybuchowych. Zachowaj min. 0,5m odstępu od ścian. 

2. Upewnij się, że parametry techniczne gniazda zasilającego odpowiadają parametrom 

opisanym w tej instrukcji. 

3. Pamiętaj aby zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia. Zwróć uwagę na to, aby 

otwory wentylacyjne na urządzeniu nie były zablokowane. 

4. Odpowiednio umocuj lub postaw urządzenie wykorzystując dołączone elementy, tak aby 

urządzenie nie zagrażało przebywającym w pobliżu osobom. 

 

Warunki bezpieczeństwa 

1. Przestrzegaj warunków bezpieczeństwa opisanych w tej instrukcji. Nie dokonuj żadnych 

przeróbek lub napraw. W przypadku stwierdzenia usterki urządzenia, skontaktuj się z 

autoryzowanym serwisem. 

2. Urządzenie powinno być zainstalowane przez przeszkoloną osobę. 

3. Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Pamiętaj, aby 

urządzenie nie pracowało w deszczu i wilgoci. 

4. Unikaj częstego włączania i wyłączania urządzenia, a przedłużysz jego żywotność. 

5. Zadbaj o to aby do wnętrza urządzenia nie dostały się żadne obce ciała. 

6. Urządzenie powinno znajdować się min. 1m od powierzchni na którą świeci. 

7. W trakcie transportu, używaj oryginalnego opakowania, aby nie narażać urządzenia na zbyt 

duże wstrząsy. 

 

Parametry techniczne 

• Zasilanie poprzez zewnętrzny zasilacz: wejście 240VAC 50/60Hz; wyjście 5VDC, 1A 

• Laser: Zielony (532nm) + Czerwony (650nm) 

• Kąt skanowania: +/- 45* 

• Sterowanie: dźwiękiem, tryb auto, Strobo, zewnętrzne potencjometry do ustawiania: 

czułości mikrofonu, częstotliwości Strobo, prędkości obrotowej 

• Wymiary: 117x92x52mm 

• Waga: 0,4kg 

 

Tylny panel urządzenia 
 

1. Regulacja czułości mikrofonu 

2. Mikrofon 

3. Regulacja częstotliwości Strobo 

4. Regulacja prędkości obrotowej 

(wyświetlanych wzorów) 

5. Gniazdo zasilania: 5VDC 

6. Przełącznik trybów pracy. 


