
 

 

SBP150	   	  -‐	  burbulų	  piramidė	  150cm	  
	  

Instrukciją	  naudoti	  be	  UAB	  “Biznio	  mašinų	  kompanija”	  sutikimo	  yra	  griežtai	  draudžiama.	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Atsargiai  išpakuokite  visas  dalis.  
Patikrinkite,  ar  išėmėte  visas  dalis  iš  pakuotės. 

	  
•   Piramidė	  

•   Nuotolinis	  valdymo	  pultas	  

•   Adapteris	  

	  

Instrukcijos:	  
1.   Paimkite  adapterį  ir  įkiškite  kištuką  į  burbulų  vamzdžio  pagrindą.  Produktų  apačioje  

yra  maža  apvali  anga.	  
2.   Kitą  adapterio  galą  įkiškite  į  elektros  lizdą  sienoje.  
3.   Įjunkite.  Turėtumėte  išgirsti,  kaip  veikia  siurblys  ir  pamatyti  šviesą  ant  piramidės  

pagrindo.  Tai  reiškia,  kad  jūsų  produktas  veikia.  Išjunkite  produktą  ir  išraukite  kištuką  
iš  elektros  lizdo  prieš  pildami  vandenį.	  

4.   Piramidės  viršuje  yra  dangtelis,  kurį  galima  nuimti.  Įpilkite  vandens  į  įrenginį  
(nebūtina  naudoti  distiliuotą  vandenį,  tinka  ir  vanduo  iš  čiaupo).  Įpilkite  vandens  iki  
„vandens  lygio”  žymės,  esančios  kitoje  produkto  pusėje.  Įrenginys  turi  būti  pripildytas  
iki  maždaug  7  cm  nuo  piramidės  viršaus.	  



 

 

5.   Dabar  galite  įrenginį  įjungti.	  
6.   Jei	  įrenginys	  neįsijungia	  iš	  karto,	  panaudokite	  nuotolinį	  valdymo	  pultą.	  	  (Nuotolinio	  valdymo	  

pulto	  baterija	  turėtų	  būti	  nauja,	  tačiau,	  jei	  pultas	  neveikia,	  pabandykite	  pakeisti	  bateriją).	  
7.   Išbandykite	  valdymo	  pultą,	  juo	  galite	  keisti	  šviesų	  spalvas,	  galite	  padaryti,	  kad	  šviesa	  išblėstų	  

ir	  pasikeistų	  į	  kitą	  spalvą	  arba	  greitai	  pakeistų	  spalvą.	  Galimos	  kelios	  pasirinktys.	  
	  

Distiliuotas  vanduo/  paprastas  vanduo	  
Nors   produktas   sukurtas   veikti   ir   su   vandeniu   iš   čiaupo,   jis   reikalaus   daugiau  
priežiūros   dėl   dumblių   susidarymo   ir   vandens   drumstumo.   Vandenį   reikės   keisti  
maždaug  kas  kelis  mėnesius.  Distiliuotas  vanduo  švarus  išliks  ilgiau	  

	  

Informacija  apie  garantiją	  
Dėkojame,  kad  pasirinkote  mūsų  produktą.  Visi  mūsų  produktai  yra  pagaminti  iš  
aukščiausios  kokybės  medžiagų.  Jei  nepasiekėme  mums  įprasto  puikaus  standarto  lygio,  
mes  pataisysime  arba  pakeisime  produktą,  savo  nuožiūra,  per  12  mėnesių  nuo  įsigijimo  
datos.  Turite  pateikti  tinkamą  įsigijimo  įrodymą  su  aiškiai  nurodyta  įsigijimo  data.  Taip  pat  
reikalingos  prekės  su  defektais  nuotraukos,  kurios  padės  mums  įvertinti  defekto  priežastį.  
Perskaitykite  žemiau  pateiktą  išsamesnę  informaciją  apie  garantijos  aprėptį.  Atkreipkite  
dėmesį,  jei  produktas  dėl  kokios  nors  priežasties  neveikia,  bus  pakeistos  tik  neveikiančios  
dalys,  o  ne  visas  įrenginys.	  

Vandens  sukelta  žala	  
Mūsų  produktas  nebuvo  pagamintas  veikti  esant  neįprastai  temperatūrai.  Netinkamas  
laikymas,  dėl  kuri  vanduo  produkte  užšąla,  gali  sukelti  gedimus  ir  yra  laikomas  
neapdairumu,  todėl  jis  nėra  įtrauktas  į  garantijos  aprėptį.  „Kieto  vandens“  ir/ar  šarminių  
valiklių  naudojimas  gali  pažeisti  dažus  ir  ar  kitą  apdailą.  Įrenginio  nevalymas  ir  tokių  
priedų/valiklių  naudojimas  taip  pat  nėra  įtraukti  į  garantiją.  
Kaip  būdinga  visiems  produktams,  visos  apdailos  laikui  bėgant  nusidėvės  ir  praras  spalvą.  
Garantija  aprėpia  tik  ryškų  ir  visišką  nusidėvėjimą  per  pirmus  metus  nuo  įsigijimo  datos.	  

	  

Neįtraukta  į  garantijos  aprėptį	  
Ribota  garantija  NEAPIMS  gedimo  atvejų  dėl  1.  gabenimo,  2.  netinkamos  priežiūros  ir/ar  
aplaidumo,  3.  aplinkos  ir/ar  gamtos  veiksnių,  4.  panardinimo  į  vandenį,  išskyrus  nurodytus  
atvejus,  5.  netinkamo  įrengimo/laikymo  ir/ar  priežiūros.  
Ši  garantija  negalioja,  jei  produktas  buvo  sugadintas  atsitiktinai,  neteisingai  ar  aplaidžiai  
naudojant,  neteisingai  įrengiant  ir/ar  atliekant  pakeitimus.  Tai  apima  bet  kokius  ir/ar  visus  
defektus,  atsiradusius  dėl  šąlančio  vandens  žalos,  kieto  vandens  žalos,  įrenginio  nevalymo  ir  
žalingų  valiklių,  pavyzdžiui  baliklio,  chloro,  ir  t.t….  kurie  gali  paveikti  dažus  ir/ar  dalis.  Ši  
garantija  taip  pat  neapima  jokių  papildomų  įrengimo  išlaidų,  pašalinimo,  išmetimo  ir/ar  
gabenimo  išlaidų  ar  žalos,  susijusios  su  bet  kokia  garantijos  pretenzija.	  

„Playlearn“	  Ltd	  
5	  -‐6	  Agecroft	  Trading	  Est	  	  
Langley	  Rd	  
Salford	  M6	  6JD	  
0161	  737	  5099.	  	  
help@play-‐learn.co.uk	  


