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Attention:
 Before installing and using this 
equipment, please read each item of this 
manual carefuly.
 It is forbidden to disseminate the 
contents of this manual with the permission 
of demonstrating the scriptures.
 This manual only provides relevant 
information. All contents of the manual will 
be changed at any time without notice.
 Please do not modify the equipment at 
will unless specifed in the instruction.
 Make shure that the power supply 
is disconnected before the machine is 
installed and repaired.

IMPORTANT! 
Do not point strong light output from other fixtures 

at the LOGO PROJECTOR, as intense illumination 
can damaged the parts.

 This product is designed for indoor 
demonstration. Please do not use 
this product for a long time in humid 
environment.
 Avoid contact with water droplest during 
use and maintenance. If you want to use it 
outdoors, do enough waterproof measures.
 Installation, operation and maintenance 
personnel must be familiar with the 
product performance before they can start 
operation. Most of the damage is caused 
by unfamiliar with its performance and 
misoperation.
 After use, wipe the product with clean 
cloth to keep dry. 

2. SAFETY INFORMATION

1. INTRODUCTION
THANK YOU FOR PURCHASING LED LOGO Projektor 50W. FOR SAFETY REASONS 
AND TO ENSURE THE TROUBLE-FREE OPERATION, CAREFULLY READ THE 
INSTRUCTIONS.

W A R N I N G !
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Figure 2. Lenses can focused sunlight and strong light, presenting a risk of fire and damage to the fixture.  
Shield or shade the head if necessary.

A small handy device meant for projecting symbols on surfaces of many kinds. A custom 
pattern (Gobo) can be easily placed inside and the projector may do really well for instance 
as an advertisement of a company, a shop or a product. There’s also an option of regulation 
the sharpness of projected symbol and adjustment to the distance that we want to display 
it. The projection is available in either statistic or dynamic mode. 
The maximum diameter of the pattern displayed from a distance of 4 m is 1.5 m.

Additional information: gobo wheel diameter (total): 
38mm, pattern diameter: 25mm



LED LOGO PROJECTOR 50W • Art No F7300235

Use the tool to remove the top 2 screw (Fig. 1) of the machine, take out the lamp holder, 
put the lamp in the lamp holder, and reassemble it.

4. INSTALLATION

3. PRODUCT INFORMATION

Power supply voltage: 120-240V
Power consumption: 50W
Control mode: manual

Packaging size: W-24/H-17/D-16 cm
Weight: 2kg 

4.1 Voltage specification

Input Voltage Total Power Frequency

120-240V 50W 50/60Hz

Fig. 1

Top screws.
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OSTRZEŻEN IE !

WAŻNE! 
Nie kieruj silnego strumienia świetlnego z innych 
urządzeń, ponieważ intensywne oświetlenie może 

uszkodzić elementy maszyny.

Rysunek 2. Soczewki mogą skupiać światło słoneczne i silne światło, stwarzając ryzyko pożaru  
i uszkodzenia urządzenia. W razie potrzeby należy osłonić lub zasłonić głowę.



Dziękujemy za zakup urządzenia LED LOGO Projektor 50W. Ze względów 
bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia 
należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.

2. ZASADY BEZPIECZENSTWA

1. WPROWADZENIE

Małe poręczne urządzenie służące do projekcji symboli na powierzchniach. Dzięki 
możliwości umieszczenia wewnątrz własnego wzoru projektor świetnie się sprawdzi np. 
jako reklama firmy, sklepu czy produktu. Logo należy przygotować we własnym zakresie 
wykonując je ze szkła lub metalu. Istnieje możliwość regulacji ostrości projektowanego 
symbolu i dostosowywania do odległości na jaką chcemy go wyświetlić. Projekcja jest 
dostępna w trybie statycznym albo dynamicznym (obrót).
Maksymalna średnica wzoru wyświetlanego z odległości 4m wynosi 1,5m.

Informacja dodatkowa: średnica tarczy Gobo  
(całkowita): 38mm, średnica wzoru: 25mm

 Przed zainstalowaniem i użyciem tego 
sprzętu prosimy o uważne przeczytanie 
każdej pozycji tej instrukcji.
 Zabrania się rozpowszechniania treści 
niniejszej instrukcji.
Niniejsza instrukcja zawiera tylko istotne 
informacje. Cała zawartość instrukcji może 
zostać zmieniona w dowolnym czasie bez 
powiadomienia.
 Proszę nie modyfikować sprzętu 
dowolnie, chyba że jest to określone w 
instrukcji.
 Upewnij się, że zasilanie jest odłączone 
przed zainstalowaniem i naprawą maszyny.
 Ten produkt jest przeznaczony do 

demonstracji w pomieszczeniach. Proszę 
nie używać tego produktu przez długi czas 
w wilgotnym środowisku.
 Unikać kontaktu z kroplami wody 
podczas użytkowania i konserwacji. Jeśli 
chcesz używać go na zewnątrz, zapewnij 
wystarczająco wodoodporne otoczenie.
 Personel zajmujący się instalacją, 
obsługą i konserwacją musi zapoznać się z 
działaniem produktu, zanim będzie mógł 
rozpocząć pracę. Większość uszkodzeń 
wynika z nieznajomości jego działania i 
nieprawidłowego działania.
 Po użyciu wytrzeć produkt czystą 
szmatką, aby pozostał suchy.

3. INFORMACJE O PRODUKCIE
Zasilanie: 120-240V
Pobór Mocy: 50W
Sterowanie: manualne

Wymiary [cm]: W-24/SZ-17/G-16
Waga [kg]: 2
Rodzaj opakowania: Karton
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4. INSTALACJA
Użyj narzędzia, aby odkręcić 2 górne śruby (Fot. 1) urządzenia, wyjąć oprawę lampy, włożyć 
lampę do oprawki lampy i ponownie ją zmontować.

Napięcie Zasilania Pobór Mocy Częstotliwość zasilania

120-240V 50W 50/60Hz

Fot. 1

Górne śruby.
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