
INSTRUKCJA OBSŁUGI
KULA PLAZMOWA

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

ZACHOWAJ JĄ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.



KULA PLAZMOWA
Opis:

Szklana kula w magicznej  lampie plazmowej  wypełniona jest  gazem, w której  dochodzi  do
niesamowicie wyglądających wyładowań elektrycznych. Dotykanie palcem szklanej powierzchni
kuli powoduje, że wstęgi wyładowań elektrycznych zbierają się do punktu dotknięcia tworząc
przy tym niesamowity efekt. Po włączeniu, kula będzie również produkować niewielką ilość jony
ujemne, które mogą wchłonąć szkodliwych substancji,  takich jak nikotyna i  formaldehydu w
powietrzu. Zapewni to łagodne oczyszczanie powietrza w pokoju oraz zmniejszyć zagrożenia
elektrostatyczne.

Zawartość zestawu:

 Kula plazmowa
 Zasilacz sieciowy (wersja 40cm) / kabel USB (wersja 27cm).
 Instrukcja obsługi.
 Ochronne opakowanie transportowe.

Specyfikacja techniczna:

 Zasilanie (wersja 40cm): prądem stałym za pomocą zasilacza sieciowego 230V

 Zasilanie (wersja 27cm): prądem stałym 5V z gniazda/zasilacza USB 
                                        lub 4x bateria AA 1,5V 

• Budowa: szklana kula na plastikowej podstawce
• Oczyszcza powietrza - generuje ozon
• Usuwa nieprzyjemne zapachy dymu tytoniowego
• Bezpieczna dla zdrowia
• Włącznik: On/Off
 Obwód kuli: 40 lub 27 cm

 Średnica kuli: 14 lub 8,5 cm
 Wysokość z podstawką: 22 lub 15 cm
 Waga: 300 gram

Użytkowanie:

 Aby uruchomić kulę, należy podłączyć
zasilanie do gniazda lub włożyć baterie.

 Po włączeniu zabawki przyciskiem ON/OFF
zacznie ona generować promienie w kuli.

 Dotykaj powierzchni kuli, aby uzyskać
ciekawe efekty.

 Jeśli nie używasz zabawki, wyłącz ją i wyjmij baterie w celu składowania osobno.

 Zabawkę należy przechowywać w suchym i ciemnym miejscu.

 Zabawkę można czyścić suchą szmatką. Nie zaleca się używania silnych detergentów.



Uwagi bezpieczeństwa:

 Zabawka zawiera  szklane i  małe  części  –  niebezpieczeństwo rozbicia,  urwania  ich  i
połknięcia!

 Kula może być używana 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 baterii AA 1,5V do zabawki. Użycie innego typu baterii może spowodować

błędne działanie urządzenia a nawet jego uszkodzenie.
 Używaj identycznych baterii  do zabawki. Nigdy nie wkładaj starych lub uszkodzonych

baterii. Nigdy nie wkładaj różnych baterii.
 Nie należy używać starych ani uszkodzonych baterii. Może to doprowadzić do wylania

płynu  i  uszkodzenia  mienia.  W przypadku  ubrudzenia  skóry  płynem z  baterii  należy
natychmiast opłukać dużą ilością wody.

 Zużyte baterie oddaj do  odpowiedniego punktu zbiórki.
 Nie należy  przedmiotu wyrzucać do kosza.  Obowiązkiem użytkownika jest  przekazać

odpad  do  odpowiedniego  punktu  zbiórki  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i
elektronicznego.

 Nigdy  nie  ładuj  baterii  lub  akumulatorków  w  urządzeniu.  Używaj  dedykowanych
ładowarek.

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

 Nie  dopuść  do  upadku  kuli.  Nawet  lekko  uszkodzona  powierzchnia  szklana  jest
bezpośrednim  zagrożeniem  dla  zdrowia  i  życia.  Mała  rysa  może  w  wyniku  zmian
temperatury doprowadzić do pęknięcia szkła i uwolnienia gazu.

Rozwiązywanie problemów:

Najczęstszym powodem nie działania urządzenia jest zabrudzenie styków baterii  – należy je
przetrzeć. Sprawdź czy baterie zostały włożone w odpowiedniej polaryzacji. Wymień baterie na
nowe. Sprawdź styki gniazda zasilania. Sprawdź źródło zasilania USB z innym urządzeniem.
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.

Importer:
Agnieszka Wista
BAJKOWY KUFEREK - Agnieszka Wista
Sułków, 354
32-020 Wieliczka
REGON: 122899351
NIP: 6782698301


	 Opis:
	Szklana kula w magicznej lampie plazmowej wypełniona jest gazem, w której dochodzi do niesamowicie wyglądających wyładowań elektrycznych. Dotykanie palcem szklanej powierzchni kuli powoduje, że wstęgi wyładowań elektrycznych zbierają się do punktu dotknięcia tworząc przy tym niesamowity efekt. Po włączeniu, kula będzie również produkować niewielką ilość jony ujemne, które mogą wchłonąć szkodliwych substancji, takich jak nikotyna i formaldehydu w powietrzu. Zapewni to łagodne oczyszczanie powietrza w pokoju oraz zmniejszyć zagrożenia elektrostatyczne.
	 Specyfikacja techniczna:

