
ENGLISH: INSTRUCTIONS
The Space Projector is a CLASS II Electrical Product (12V SELV) connected to a Class II power supply. 
lt has passed the relevant safety standards and carries the statutory guarantee of the country of purchase. 
The Space Projector is not intended for use by children. 
PLEASE READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE FIRST USE AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. 
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SET UP: 
Unpack projector and place upright on a stable surface. 
Unpack the wheel and Insert into the wheel slot with the logo facing the focusing lens. 
Plug in at the socket and switch on. 
DO NOT: block the ventilation slots in the transformer. 
DO NOT: place on carpets or block the ventilation spaces in the projector base. 
DO: insert the wheel into the correct side of the projector body as shown. 
DO: insert the wheel until a light click is feit and the oil wheel is central in the projector. 
DO: place the transformer on its feet. 

OPERATION: 
Angle the projector body to point at the wall or ceiling. 
The best effect is achieved on a white surface. 
The brightness and size of the image are controlled by the amount of light in the room and the distance from the wall. 
Screw the focusing lens in or out to obtain the best effect. 
The effect will change as the oil wheel warms up. lt is normal for the wheel to get hot. 
DO NOT: look directly into the focusing lens • 
DO NOT: leave unattended with small children. 
DO NOT: use for more than six hours in any one session. 
DO NOT: shake the oll wheel. 
DO NOT: leave the oil wheel exposed to direct sunlight. 
DO: use only when fitted to its base and placed on a level surface, (any other orientation will cause overheating). 
DO: unplug the transformer from the mains socket when not in continuous use. 

ACCESSORIES: 
Other effects are possible by obtaining Mathmos Space Projector upgrade packs from your Mathmos stockist. 
The slide carrier is for use with these packs and when not in use can be stored in the slide carrier slot. 
DO NOT: attempt to use standard photographic slides in the Space Projector. 
DO: use only Mathmos Space Projector effect and accessories. 

MAINTENANCE: 
SULB NOT WORKING 
Should the bulb not light, first check that the plug fuse is working (where fitted), if not replace with a 3A fuse. 
lf the light is still not on you will need to change the bulb. 
Should the problem persist, contact your nearest Mathmos dealer. 
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Projektor przestrzenny jest urządzeniem elektrycznym Klasy II (12 V SELV) zasilanym zasilaniem klasy II.
Urządzenie spełnia standardy bezpieczeństwa kraju na, którego terytorium jest sprzedawane.
Projektor przestrzenny nie jest przeznaczony do obsługi przez osoby niepełnoletnie.
PRZED UŻYTKOWANIEM ZAPOZANJ SIĘ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI

PRZYGOTOWANIE:
Rozpakuj projektor i połóż go na stabilnym podłożu
Podłącz do prądu i włącz urządzenie przyciskiem.
Nie zakrywaj przestrzeni wentylacyjnej transformatora
Nie kładź na dywanie i nie zakrywaj przestrzeni wentylacyjnej projektora
Umieść tarczę w odpowiednim miejscu projektora
Umieść tarczę żelową w centrum projektora (będzie słychać lekkie kliknięcie)
Umieść transformator na jego podstawkach

OBSŁUGA:
Ustaw projektor pod odpowiednim kątem
Najlepszy efekt uzyskamy na białej powierzchni
Jasność i rozmiar obrazu jest zależny od oświetlenia w pomieszczeniu i odległości projektora od ściany
Kręcąc obiektywem ustaw ostrość
Przy rozgrzewaniu się tarczy obraz może ulegać zmianie. Po czasie tarcza żelowa będzie gorąca
Nie patrz bezpośrednio w obiektyw
Nie pozostawiaj projektora samego w obecności małych dzieci
Nie używaj więcej niż przez 6 godzin w jednym ciągu
Nie wstrząsaj tarczą żelową
Nie wystawiaj tarczy żelowej na promienie słoneczne
Używaj tylko gdy jest zamontowana na bazie i na stabilnym podłożu
Gdy projektor nie jest używany, odłącz od zasilania

AKCESORIA:
Istnieje możliwość uzyskania innych efektów poprzez zakupienie dodatkowych tarcz.
Nie używaj tradycyjnych slajdów fotograficznych w projektorze
Używaj tylko oryginalnych tarcz i akcesoriów

KONSERWACJA I PROBLEMY TECHNICZNE:
Nie działa żarówka
Gdy nie świeci żarówka, najpierw sprawdź czy tranformator jest prawidłowo podłączony do zasilania i urządzenia.
Gdy żarówka dalej nie świeci zalecana jest wymiana żarówki.
Gdy problem pozostanie skontaktuj się ze sprzedawcą.
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WYMIANA ŻARÓWKI:
Używaj tylko następujących żarówek 20 W 12V 10” 35 mm, GU4, ANSI CODE: FTB
Odłącz projektor od zasilania i pozostaw do ostygnięcia żarówki
Wymontuj tarczę i ramkę ze slajdami.
Odwróć projektor podstawą do góry i rozepnij zapadki poprzez delikatne rozwarcie obudowy. Nie ściskaj zapadek.

Umieść projektor na poduszcze śrubami do góry. 
Odkręć sruby mocujące, podnieć pokrywę i wyjmij 
obiektyw.

Wyciągnij wtyczkę żarówki i odkręć śruby mocujące żarówkę.

Wymień żarówkę i dokręć śruby mocujące żarówkę.
Podłącz wtyczkę żarówki. Zamocuj pokrywę i dokręć śruby mocujące.
Wkręć obiektyw.
Jeśli potrzeba wyczyść delikatnie obiektyw miękka szmatką.
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