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Apvalus	  burbuliukų	  stalas	  ant	  stovo	  
Prekės	  kodas:	  BT60R1	  

	  
	  
Komponentai	  
	  
	  

1.   Burbuliukų	  stalas	  
2.   Adapteris	  
3.   Nuotolinis	  pultelis	  

	  
	  
	  
	  
Prieš	  montuodami	  gaminį	  įsitikinkite,	  kad	  turite	  visus	  išvardytus	  komponentus.	  Jei	  trūksta	  komponentų,	  kreipkitės	  į	  
pagalbos	  tarnybą	  telefonu	  0161	  737	  5099.	  
	  
Instrukcijos	  
	  
Šio	  produkto	  surinkimui	  reikalingi	  du	  kompetentingi	  suaugusieji.	  
	  

1.   Padėkite	  stalą	  pageidaujamoje	  vietoje,	  įsitikinkite,	  kad	  grindys	  yra	  lygios	  ir	  stalas	  stovi	  stabiliai.	  Padėkite	  ant	  
grindų	  popierių	  arba	  audinį,	  kad	  apsaugotumėte	  įrenginį	  nuo	  įbrėžimų.	  Nuimkite	  stiklinį	  dangtį	  ir	  akrilo	  plokštę,	  
ir	  padėkite	  juos	  į	  saugią	  vietą.	  

2.   Įkiškite	  adapterio	  kabelio	  galą	  per	  angą,	  esančią	  šalia	  stalo	  pagrindo.	  Įkiškite	  jį	  į	  sidabrinę	  valdiklio	  dėžutę.	  
3.   Pagrindo	  viduje	  yra	  oro	  siurblys.	  Prie	  šio	  kabelio	  prijunkite	  kabelį,	  esantį	  sidabrinėje	  valdiklio	  dėžutėje.	  
4.   Įsitikinkite,	  kad	  baltas	  guminis	  vamzdynas	  yra	  pritvirtintas	  prie	  antgalių,	  esančių	  ant	  akrilo	  skydelio.	  Stumkite	  

kitus	  šių	  vamzdelių	  galus	  į	  oro	  siurblio	  antgalius.	  Įsitikinkite,	  kad	  jie	  yra	  tvirtai	  pritvirtinti,	  kad	  išvengtumėte	  oro	  
nutekėjimo.	  Įsitikinkite,	  kad	  vamzdeliai	  nėra	  užlinkę	  ir	  užblokuoti,	  ir	  patikrinkite,	  ar	  kas	  nors	  trukdo	  oro	  srautui.	  

5.   Patikrinkite,	  ar	  išjungtas	  akrilo	  skyde	  esantis	  išleidimo	  vožtuvas,	  tada	  įdėkite	  akrilo	  plokštę	  atgal	  į	  stalo	  rėmą.	  
Įsitikinkite,	  kad	  jis	  uždėtas	  teisingai.	  Lengvam	  išleidimui	  sulyginkite	  išleidimo	  vožtuvą	  su	  stalviršio	  pagrinde	  
esančia	  skylute.	  

6.   Per	  viršuje	  esančią	  skylę	  įpilkite	  į	  akrilo	  plokštę	  vandens;	  tam	  rekomenduojame	  naudoti	  piltuvą.	  Neperpildykite	  
skydelio.	  

7.   Stiklinį	  dangtį	  uždėkite	  atgal	  ant	  stalo.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Nuotolinio	  valdymo	  pultas	  
	  

Mygtukas	   Procesas	  

Galia	   Įjungia	  ir	  išjungia	  gaminį	  

Žaisti	  /	  pristabdyti	   Įjungia	  ir	  išjungia	  šviesą	  

Ryškumas	   Reguliuoja	  šviesos	  ryškumą	  

Spalvos	   Keičia	  šviesą	  į	  mygtuko	  spalvą	  

Automatinis	   Šviesa	  palaipsniui	  keisis	  visomis	  spalvomis	  

Šokinėti	   Šviesa	  šokinės	  tarp	  spalvų	  

Nyksta	  (gęsta)	   Šviesos	  tarp	  spalvų	  išnyks	  

Žybsėjimas	   Šviesa	  įsijungs	  ir	  išsijungs	  

Greitis	  +/-‐	   Didina	  /	  mažina	  šviesos	  keitimosi	  greitį	  

	  
Įspėjimas	  
Šis	  produktas	  nėra	  žaislas,	  jis	  skirtas	  naudoti	  tik	  su	  suaugusiųjų	  priežiūra.	  
Nejudinkite	  burbuliukų	  stalo,	  kai	  jis	  užpildytas	  vandeniu.	  
Prieš	  valydami	  ir	  tvarkydami,	  visada	  išjunkite	  gaminį.	  
Nenaudodami	  ilgesnį	  laiką,	  atjunkite	  ir	  išleiskite	  vandenį.	  
Nepilkite	  į	  gaminį	  karšto	  ar	  ledinio	  vandens.	  
Nekelkite,	  netempkite	  ir	  netraukite	  gaminio	  už	  maitinimo	  laido.	  
Neviršykite	  maksimalios	  adapterio	  įtampos.	  
Išsaugokite	  šią	  informaciją	  naudojimui	  ateityje.	  
	  
	  



Problemų	  sprendimas	  
„Playlearn“	  mes	  daugelį	  metų	  praleidome	  vystydami	  burbuliukų	  savybes,	  kad	  įrenginiai	  veiktų	  be	  problemų.	  Mes	  norime,	  
kad	  Jūs	  liktumėte	  visiškai	  patenkinti	  savo	  pirkiniu,	  todėl	  galite	  kreiptis	  į	  mus	  dėl	  visų	  klausimų.	  Rašykite	  mums	  el.	  paštu	  
help@play-‐learn.co.uk	  	  arba	  skambinkite	  telefonu	  0161	  737	  5099.	  Produktas	  yra	  subtilus	  ir	  ilgaamžis.	  Atkreipkite	  dėmesį	  
į	  žemiau	  aprašytą	  skyrių	  „Distiliuotas	  ar	  vandentiekio	  vanduo	  “.	  Būtina	  nuolat	  atlikti	  techninę	  priežiūrą	  arba	  keisti	  
vandenį,	  todėl	  rekomenduojame	  tai	  daryti	  2	  asmenims.	  
	  
Distiliuotas	  vanduo	  ar	  vandentiekio	  vanduo.	  Nors	  šis	  produktas	  yra	  sukurtas	  taip,	  kad	  gerai	  veiktų	  naudojant	  
vandentiekio	  vandenį,	  atkreipkite	  dėmesį	  į	  tai,	  kad	  stalui	  reikia	  kruopštesnės	  priežiūros	  dėl	  dumblių	  ir	  drumsto	  vandens.	  
Vandenį	  reikės	  keisti	  kas	  kelis	  mėnesius,	  o	  naudojant	  distiliuotą	  vandenį	  vanduo	  išliks	  švaresnis	  ilgiau.	  	  
	  
Vandens	  išpylimas	  ir	  keitimas.	  Sulyginkite	  išleidimo	  vožtuvą	  ir	  vamzdelius	  ant	  akrilo	  skydo,	  kuriame	  yra	  anga	  apatinėje	  
stalo	  pusėje.	  Švelniai	  ištraukite	  vamzdelį	  iš	  stalo	  ir	  įkiškite	  jo	  galą	  į	  kibirą.	  Įsitikinkite,	  kad	  kitas	  galas	  yra	  tvirtai	  
pritvirtintas	  prie	  išleidimo	  vožtuvo.	  Tada	  atidarykite	  vožtuvą	  ir	  išleiskite	  vandenį.	  
	  
Įtrūkęs	  skydas.	  Jei	  dėl	  kokių	  nors	  priežasčių	  akrilo	  skydas	  yra	  įtrūkęs,	  kreipkitės	  į	  gamintoją,	  kad	  galėtumėte	  jį	  pakeisti.	  
Neišmeskite	  jo,	  kol	  negausite	  naują,	  kadangi	  gali	  prireikti	  detalių	  iš	  suskilusio	  skydelio.	  Mes	  taip	  pat	  galime	  pareikalauti	  
grąžinti	  įtrūkusį	  skydą.	  
	  
Nėra	  jokių	  burbuliukų	  ar	  burbuliukai	  kyla	  per	  lėtai.	  Patikrinkite,	  ar	  siurblys	  yra	  prijungtas	  ir	  įjungtas?	  Ar	  siurblys	  kelia	  
triukšmą?	  Jei	  iš	  siurblio	  nesklinda	  garsas,	  kreipkitės	  į	  gamintoją.	  Jei	  siurblys	  skleidžia	  triukšmą,	  pirmiausia	  patikrinkite,	  ar	  
balti	  vamzdeliai	  niekur	  nebuvo	  įstrigę,	  ar	  juose	  nėra	  jokių	  įlinkimų.	  Nuimkite	  vamzdžius,	  pritvirtintus	  prie	  siurblio	  ir	  
patikrinkite	  ranka,	  ar	  oras	  išeina.	  Jei	  oras	  išeina,	  vėl	  pritvirtinkite	  vamzdžius	  ir	  patikrinkite	  iš	  kitos	  pusės,	  ar	  vamzdžiai,	  
einantys	  į	  sieną,	  išleidžia	  orą.	  Jei	  oras	  neišeina,	  kažkur	  išilgai	  vamzdžio	  kelias	  nuo	  oro	  siurblio	  iki	  išėjimų	  yra	  užblokuotas.	  
Jei	  reikia	  daugiau	  pagalbos,	  kreipkitės	  į	  gamintojo	  pagalbos	  tarnybą.	  
	  	  
Netolygūs	  burbuliukų	  dydžiai.	  Jei	  viename	  kanale	  esantys	  burbuliukai	  yra	  didesni	  arba	  mažesni	  už	  kitus,	  gali	  prireikti	  
sureguliuoti	  oro	  srauto	  pagrindo	  ratukus.	  Norėdami	  padidinti	  burbuliukų	  dydį,	  pasukite	  atitinkamo	  kanalo	  ratuką	  pagal	  
laikrodžio	  rodyklę,	  norėdami	  sumažinti	  burbuliukus	  –	  	  prieš	  laikrodžio	  rodyklę.	  Taip	  pat	  galite	  reguliuoti	  kitus	  kanalus,	  
kad	  burbulai	  būtų	  vienodi.	  Ratukus	  sukite	  lėtai,	  nes	  burbuliukai	  gali	  greitai	  pasikeisti.	  
	  
Viename	  kanale	  nėra	  burbuliukų.	  Vožtuvas,	  esantis	  ant	  kanalo	  pagrindo	  gali	  būti	  užblokuotas.	  Norėdami	  išspręsti	  šią	  
problemą,	  sukite	  diskus	  visuose	  kituose	  kanaluose	  prieš	  laikrodžio	  rodyklę,	  kol	  burbuliukai	  visiškai	  nebejudės;	  tai	  padės	  
prapūsti	  orą	  per	  užblokuotą	  vožtuvą	  ir	  išspręs	  užsikimšimo	  problemą.	  Kai	  kanalas	  vėl	  pradės	  burbuliuoti,	  sureguliuokite	  
ratukus	  taip,	  kad	  visi	  kanalai	  burbuliuotų	  tolygiai.	  
	  
Neveikia	  nuotolinio	  valdymo	  pultas.	  Nuotolinio	  valdymo	  pultas	  skirtas	  keisti	  šviesos	  spalvas	  ir	  blykstės	  modelius.	  Jis	  
neišjungia	  burbulų.	  Jei	  šviesos	  yra	  įjungtos,	  bet	  jos	  nesikeičia	  naudojant	  nuotolinį	  valdymo	  pultą,	  pabandykite	  prieiti	  šiek	  
tiek	  arčiau	  burbuliukų	  sienos.	  Jei	  jis	  vis	  tiek	  neveikia,	  pakeiskite	  maitinimo	  elementą.	  Jeigu	  nepavyksta	  išspręsti	  
problemos,	  kreipkitės	  į	  gamintoją	  dėl	  nuotolinio	  valdymo	  pulto	  pakeitimo.	  Jei	  pakeitus	  nuotolinį	  valdymo	  pultą	  vis	  dar	  
nepavyksta	  išspręsti	  problemos,	  gali	  prireikti	  keisti	  valdymo	  dėžutę.	  Prašome	  susisiekti	  su	  mumis	  dėl	  tolimesnės	  
pagalbos.	  
	  
	  
Nėra	  šviesos.	  Gali	  būti	  kelios	  priežastys,	  kodėl	  šviesos	  neveikia.	  Pirma,	  įsitikinkite,	  kad	  jos	  nebuvo	  išjungtos	  nuotoliniu	  
būdu.	  Jei	  jos	  neįsijungia,	  palieskite	  adapterį	  ir	  pažiūrėkite,	  ar	  jis	  yra	  šiltas.	  Jei	  adapteris	  šaltas,	  patikrinkite,	  ar	  jis	  įjungtas	  
ir	  tvirtai	  įkištas	  į	  lizdą.	  Jei	  jis	  vis	  dar	  neveikia,	  susisiekite	  su	  mumis	  dėl	  naujo	  adapterio.	  Jei	  adapteris	  yra	  šiltas,	  
patikrinkite,	  ar	  laido	  galas	  yra	  įkištas	  į	  sidabrinę	  valdiklio	  dėžutę,	  išimkite	  ir	  vėl	  įkiškite	  jį,	  o	  tada	  paspauskite	  ant	  
nuotolinio	  valdymo	  pulto	  mygtuko.	  Patikrinkite,	  ar	  sidabrinės	  valdiklio	  dėžutės	  viršuje	  esantis	  ryšys	  ir	  plastikinė	  jungtis	  
prie	  šviesų	  yra	  tinkamai	  sutvirtintos.	  Jei	  tai	  vis	  dar	  neišsprendžia	  problemos,	  prašome	  susisiekti	  su	  mumis	  dėl	  naujos	  
sidabrinės	  valdiklio	  dėžutės.	  
	  
	  



Informacija	  apie	  garantiją	  	  
Dėkojame,	  kad	  pasirinkote	  mūsų	  produkciją.	  Visi	  mūsų	  gaminiai	  yra	  pagaminti	  iš	  aukščiausios	  kokybės	  medžiagų.	  Tuo	  
atveju,	  jei	  nesugebėsime	  suteikti	  aukščiausio	  lygio	  aptarnavimą,	  per	  12	  mėnesių	  nuo	  pirkimo	  datos	  savo	  mes	  savo	  
nuožiūra	  taisysime	  arba	  pakeisime	  produktą.	  Jums	  reikės	  pateikti	  galiojantį	  pirkimo	  dokumentą	  su	  aiškiai	  nurodyta	  
pirkimo	  data.	  Taip	  pat	  reikės	  detalių	  su	  defektais	  nuotraukų,	  kad	  galėtume	  įvertinti	  faktinę	  defekto	  priežastį.	  Žemiau	  
rasite	  išsamų	  garantijos	  sąlygų	  aprašymą.	  Atkreipkite	  dėmesį,	  kad	  jei	  produktas	  vis	  tiek	  neveikia,	  bus	  pakeista	  tik	  
neveikianti	  dalis,	  mes	  nepakeisime	  viso	  įrenginio.	  
	  
	  
Pažeidimas	  vandeniu.	  Mūsų	  gaminiai	  nėra	  gaminami	  naudojimui	  ekstremalios	  temperatūros	  sąlygomis.	  Netinkamas	  
saugojimas,	  leidžiantis	  vandeniui	  užšalti	  gaminyje,	  gali	  sugadinti	  gaminį	  ir	  laikomas	  aplaidumu,	  todėl	  garantija	  šiuo	  atveju	  
netaikoma.	  Naudojant	  „kietą	  vandenį“	  ir	  (arba)	  šarminius	  valiklius,	  gali	  būti	  paveikti	  dažai	  ar	  kita	  apdaila.	  Garantija	  
negalioja	  ir	  tada,	  kai	  įrenginys	  laikomas	  nešvariomis	  sąlygomis	  arba	  naudojant	  priedus	  /	  valiklius	  stalo	  valymui.	  Kaip	  ir	  
bet	  kuriam	  produktui,	  spalvos	  gali	  su	  laiku	  išnykti	  ir	  pasikeisti.	  Garantija	  bus	  taikoma	  tik	  tada,	  kai	  spalvos	  visiškai	  pasikeis	  
arba	  išbluks	  per	  pirmuosius	  metus	  nuo	  pirkimo	  datos.	  	  
	  
	  
Garantija	  netaikoma.	  Ribota	  garantija	  NEPADENGIA	  nuostolių	  dėl	  1.	  Padarytos	  žalos	  pervežimo	  metu	  2.	  Nepakankamos	  
priežiūros	  ir	  (arba)	  aplaidumo	  3.	  Aplinkos	  ir	  (arba)	  natūralių	  elementų	  4.	  Panardinimo	  į	  vandenį,	  nebent	  tai	  būtų	  
nurodyta	  5.	  Netinkamo	  įrengimo	  /	  saugojimo	  ir	  (arba)	  priežiūros.	  Ši	  garantija	  negalioja,	  jei	  gaminys	  buvo	  sugadintas	  
nelaimingo	  atsitikimo,	  netinkamo	  naudojimo,	  aplaidumo,	  netinkamo	  montavimo	  ir	  (arba)	  pakeitimų	  atvejais.	  Tai	  apima	  
visus	  ir	  (arba)	  visus	  defektus,	  atsirandančius	  dėl	  vandens	  užšalimo,	  pažeidimo	  dėl	  kieto	  vandens,	  negalėjimo	  išlaikyti	  
įrenginį	  švariu	  ir	  valymo	  naudojant	  kenksmingus	  priedus,	  tokius	  kaip	  pvz.,	  baliklis	  ar	  chloras,	  kurie	  paveikia	  dažus	  ir	  (arba)	  
detales.	  Ši	  garantija	  taip	  pat	  neapima	  jokių	  papildomų	  mokesčių	  ar	  įrengimo,	  pašalinimo,	  tvarkymo	  ir	  (arba)	  pristatymo	  
išlaidų	  ar	  su	  garantija	  susijusiomis	  pretenzijomis.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Apsilankykite	  mūsų	  svetainėje	  ir	  peržiūrėkite	  mūsų	  platų	  produktų	  asortimentą	  bei	  daug	  kitų	  sensorinių	  gaminių;	  play-‐
learn.co.uk	  


