
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
 

Product omschrijving 
 

1. De LuckyStone projector is een upgrade van de mini projectorlamp die gebruikt 
kan worden om het plafond of een muur te verlichten. De gekleurde lichteffecten 
worden op de muur geprojecteerd en creëren een romantische, rustgevende 
omgeving.  
 

2. De projector wordt geleverd met een afstandsbediening, 8 ingebouwde 
muziekfragmenten en Bluetooth verbinding. Hierdoor kan de projector aan een 
extern apparaat gekoppeld worden waardoor je je eigen favoriete muziek kunt 
beluisteren.   

Product details 
  

Vorige nummer  
Volume omlaag   

Licht strip 
   

Volgende nummer  
Volume omhoog 
   

Licht projector  

Veranderen van stand (8 modes) 
   

LuckyStone Projector 
product handleiding 

Aan/uit knop 
   

Licht stand  
(8 standen) 

   
Vorige nummer 
   

Pauze/start 
   
Volume omlaag 
   

Bluetooth 

Timer 2 uur 
   

Helderheid 
   
Motor aan/uit 

   

Volgende nummer

Volume omhoog 

Timer uit 

Timer 4 uur 

Speaker 
   

Stroom voeding 
   

TF kaart  
   

Audio input 
   

Functies afstandsbediening 

Gebruik van de lamp 

Stap 1 
   

Stap 2 
   

Stap 3 
   

Stap 4 
   

  

   

Product functies omschrijving 
 

1. De hoofdschakelaar zit onderop de lamp. Eenmaal drukken om de lamp in te 
schakelen. Druk nogmaals om hem weer uit te zetten. 
2. De ingebouwde ambiance verlichting gaat aan na het inschakelen. 
3. Duw en houdt de aan knop ingedrukt om de lamp in te schakelen. Na het 
inschakelen gaat het licht aan en wordt er rustgevende muziek afgespeeld. 
4. Van geluid wisselen doe je door op de afstandsbediening of op de lamp de 
knop volgende nummer in te drukken.  
5. De ingebouwde muziek stopt automatisch als je een TF kaart in de lamp doet. 
6. Wanneer er een extern audio apparaat verbonden is werkt de 
afstandsbediening niet voor het kiezen van een volgend nummer.  
7. Door het lang inhouden van de volume knoppen op de lamp kan het volume 
van de speaker verlaagd of verhoogd worden. 
8. Door op de afstandsbediening de knoppen, 2H/4H, te bedienen wordt de timer 
ingesteld voor 2 of 4 uur. Daarna gaat de lamp van zelf uit. 
9. Druk op de ‘timer off’ knop om de timer uit te zetten, en de ‘music conversion’ 
knop om met een extern Bluetooth apparaat te verbinden. 
10. In de Bluetooth stand kan je zelf een extern apparaat koppelen en je favoriete 
muziek afspelen. De naam van de speaker is HMT-01. 
11. Druk 3 seconden op de aan knop om de lamp uit te zetten, de ambiance 
verlichting blijft dan nog aan. Met een korte druk op deze knop kan men tussen 
de 8 lichtmodes wisselen 

De 8 ingebouwde rustgevende geluiden 
 

1. Zangvogels 
2. Slaapliedje 
3. Maiden’s prayer 
4. Rustgevende melodie 
5. Wind en zee 
6. Canon wind Bell editie 
7. Sweet symphony 
8. Kampvuur 
 

8 licht modes  
 

1. Rood, blauw en groen licht   
2. Rood, groen en blauw licht. Blauw en groen licht knippert 
3. Rood en blauw licht 
4. Blauw licht 
5. Groen licht 
6. Rood licht  
7. Rood, blauw en groen afwisselend  
8. Ambiance licht 
 

Verbindingsmogelijkheden
 

Productspecificaties  

Let op!  
 

1. Gebruik de lamp niet bij kinderen zonder ouderlijk toezicht. 
2. Zet de lamp niet op onstabiele oppervlaktes, dit om valschade te voorkomen. 
3. Gebruik de lamp niet in de buurt van warme voorwerpen of magnetische 
velden. 

Verbind via bluetooth 
   

Verbind met je telefoon 
   

Verbind met TF kaart 
   

Verbind met je tablets 
   

Verbind met je computer 
   

 

 
Product  groot t e 16.5*11.9*9.8 cm

Product  gewicht 298 gram

Volt age/ weerst and DC5V/ 1A

Vermogen 2W

Speaker 4Ω/ 3W Frequent ie: 160Hz-20KHz

Mot or 5V 13st aps/ 0.5W

Mat erialen ABS/ AS/ Hardware/ elekt ronische component en

USB kabel 1 met er

AUX kabel 0.6 met er

Product  inspect ie Gekwalif iceerd product

S t a ppe n I nst r uc t i e s 

St ap 1 Sluit  de voeding aan 

St ap 2 Zet  de lamp aan de onderkant  aan

St ap 3 Druk 3 seconden op de aan knop bovenop

St ap 4 Doe de AAA bat t erijen in de af st andsbediening


