
 

 

Sensorinės	  grindų	  plytelės	  
	  

Naudojimo	  instrukciją	  griežtai	  draudžiama	  naudoti	  be	  UAB	  “Biznio	  mašinų	  kompanija”	  sutikimo.	  
	  

Nuostabi	  vaizdo	  ir	  lietimo	  patirtis,	  kuri	  skatina	  judėti	  ir	  tyrinėti	  paviršius.	  	  Tai	  yra	  labai	  plonos	  grindų	  plytelės	  su	  tekančiomis	  spalvomis,	  
kurios	  judinamos	  sukasi	  aplink.	  Ant	  jų	  galima	  šokinėti	  	  ir	  energingai	  naudoti	  tiek	  vaikams,	  tiek	  suaugusiesiems,	  plytelės	  gali	  pakelti	  	  

neįgaliųjų	  vežimėlių	  ir	  vaikų	  vežimėlių	  svorį.	  	  Jas	  galima	  naudoti	  ant	  stalo	  viršaus	  ar	  bet	  kokio	  plokščio	  paviršiaus.	  Norint	  sukurti	  dramatišką	  
vaizdo	  efektą	  užtenka	  tik	  šiek	  tiek	  paspausti.	  

	  
Galimos	  įvairios	  spalvos,	  dvi	  formos	  ir	  du	  dydžiai,	  30	  x	  30	  cm	  ir	  50	  x	  50	  cm	  
Įrenginys	  buvo	  išbandytas	  pagal	  ES	  standartus	  ir	  turi	  šiuos	  sertifikatus;	  

EN71	  1,	  2,	  3,	  9	  dalys	  ir	  ftalatai.	  
Šiame	  įrenginyje	  yra	  vandens,	  aliejaus	  ir	  nenuodingo	  dažiklio.	  

Priežiūros	  vadovas:	  	  	  
	  

•   Laikykite	  ant	  lygaus	  paviršiaus.	  
•   Nenumeskite;	  numetus	  iš	  aukštai	  arba	  ant	  kampų	  ir	  

pusių	  įrenginys	  gali	  sulūžti.	  
•   Didžiausia	  apkrova	  120	  kg.	  
•   Nespauskite	  ir	  nemeskite	  aštrių	  objektų	  ant	  

plytelių.	  
•   Rekomenduojama	  temperatūra	  plytelėms	  yra	  nuo	  -‐

5	  laipsnių	  iki	  50	  laipsnių	  Celsijaus.	  

•   Nenaudokite	  po	  tiesiogine	  saulės	  šviesa.	  
•   Nedėkite	  karštų	  objektų	  ant	  įrenginio,	  jie	  gali	  

deformuoti	  arba	  suskaldyti	  plastiką.	  
•   Nerekomenduojama	  ant	  šio	  įrenginio	  vaikščioti	  su	  

batais;	  dėl	  intensyvaus	  vaikščiojimo	  produktas	  
nusidėvės,	  jo	  paviršius	  praras	  spalvą/susibraižys.

	  
Valymo	  instrukcijos:	  
	  
Plyteles	  galima	  valyti	  su	  drėgna	  kempine	  ar/ir	  švelniais	  dezinfekciniais	  skysčiais	  ir	  valikliais.	  	  Produktas	  yra	  lengvai	  nuvalomas.	  
Jei	  plytelė	  suskylą	  ir	  skystis	  išteka	  ant	  kokio	  nors	  paviršiaus,	  jį	  galima	  nuvalyti.	  
	  
Jei	  skystis	  išteka	  ant	  kilimo,	  rekomenduojame	  uždėti	  sugeriantį	  audinį,	  kuris	  sugertų	  išsipylusį	  skystį,	  tuomet	  išvalykite	  sritį	  šiltu	  vandeniu	  ir	  	  
švaria	  kempine.	  Pirmiausia	  sugerkite	  skysčio	  perteklių	  kempine,	  kad	  atskirtumėte	  dažiklį,	  po	  kiekvieno	  kempinės	  įmerkimo,	  išskalaukite	  ją	  
šiltame	  vandenyje,	  tuomet	  švelniai	  patrinkite	  kempine	  toje	  vietoje,	  kur	  išsipylė	  skystis.	  	  Gali	  tekti	  pakartoti	  kelis	  kartus,	  priklausomai	  nuo	  
to,	  kiek	  skysčio	  išsipylė.	  	  	  
	  
Skystis	  yra	  saugus	  ir	  nenuodingas,	  tačiau	  kruopščiai	  nusiplaukite	  odą,	  jei	  palietėte	  skystį,	  tuo	  atveju,	  jei	  esate	  alergiškas	  sudėtinėms	  dalims.	  
	  

Tikimės,	  kad	  jums	  šis	  produktas	  patiks.	  
Customerservice@play-‐learn.co.uk	  

	  
	  
	  

	  


