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PRZED UŻYTKOWANIEM PRZEDMIOTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ!
UŻYWAJ PRZEDMIOTU ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

ZACHOWAJ JĄ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.



LEWITUJĄCY GLOBUS
Opis:

Podświetlany,  lewitujący  globus  jest  prezentacją  nowoczesnej  technologii  lewitacji  elektro-
magnetycznej. Na takiej samej zasadzie poruszają się superszybkie pociągi Maglev osiągające
zawrotne prędkości ponad 500 km/h. Tą nowoczesną technologię możesz mieć teraz w domu.
Globus jest  podwieszony w powietrzu  -  nie  ma kontaktu  z żadnym elementem urządzenia.
Możesz wkładać rękę wokół  globusu,  a ten pozostanie na miejscu.  Globus jest  dostępny z
globusami w kolorze złotym, czarnym oraz niebieskim.

Zawartość zestawu:

 Rama globusa,
 Lewitujący globus,
 Narzędzie dystansowe do mocowania
 Zasilacz sieciowy 230V
 Instrukcja obsługi.

Specyfikacja techniczna:

 certyfikat: CE, RoHS

 zasilanie: 230V 50Hz (adapter) lub 12V (1,5A)

 wysokość/długość ramy: 17x17cm

 średnica globusa: 8,5 cm

 wiek: od 3 lat

Użytkowanie:

 Umieść ramę na równym podłożu – stojąc krzywo nie będzie działać poprawnie.

 Podłącz zasilanie do ramy – kolorowe światła powinny zacząć świecić.

 Trzymaj od dołu globus ręką tak, aby biegun północny był na górze. Umieść go w 
miejscu lewitacji, wykorzystując narzędzie dystansowe do określenia poprawnej 
odległości od górnego ramienia (obrazek środkowy). Usłyszysz delikatny odgłos 
działania urządzenia. Teraz delikatnie puść globus i usuń rękę w dół i do tyłu. Następnie 
delikatnie wysuń narzędzie, a globus będzie lewitował (obrazek prawy).



Uwagi bezpieczeństwa:

 Zabawka zawiera małe części – niebezpieczeństwo urwania ich i połknięcia!
 Globus może być używany przez dzieci powyżej 7 roku życia.
 Dzieci w wieku 3-7 lat mogą używać zabawki tylko pod stałym nadzorem dorosłego.
 Przedmiot  nie  jest  zaprojektowany  do  samodzielnej  naprawy.  Nieprofesjonalna

ingerencja może uszkodzić elektronikę w środku.
 Używaj tylko  dedykowanego zasilacza do zabawki. Użycie innego typu zasilacza może

spowodować błędne działanie urządzenia a nawet jego uszkodzenie.
 Nie należy  przedmiotu wyrzucać do kosza.  Obowiązkiem użytkownika jest  przekazać

odpad  do  odpowiedniego  punktu  zbiórki  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i
elektronicznego.

 Nie wystawiaj zabawki na bezpośrednie promieniowanie słoneczne oraz nie zostawiaj jej
w pobliżu źródeł ciepła.

 Nie  stawiaj  urządzenia  w  pobliżu  źródeł  wody  lub  w  wilgotnych  pomieszczeniach.
Zasilacz jak i urządzenie nie jest wodoodporne. 

 Zalanie  jakimkolwiek  płynem  może  doprowadzić  do  zwarcia,  a  tym  samym  do
uszkodzenia urządzenia a nawet pożaru.

Rozwiązywanie problemów:

Najczęstszym  powodem  nie  działania  urządzenia  jest  nierówne  ustawienie  ramienia.
Urządzenie musi stać na idealnie poziomej powierzchni, aby działało poprawnie. W przypadku
nie  świecenia  się  diód  w  urządzeniu,  należy  sprawdzić  działanie  zasilacza  lub  obwód,  do
którego jest podłączony.
Urządzenie  nie  jest  przeznaczone  do  samodzielnej  naprawy.  Jakakolwiek  ingerencja  w
strukturę  produktu  może  doprowadzić  do  jego  uszkodzenia.  W przypadku  nieprawidłowego
działania urządzenia, należy skontaktować się z dystrybutorem, w celu rozwiązania problemu.
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