
PLASMAKERA FUDI215BK 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

HOIATUS! Enne puhastamist ja hooldust lülitage seade välja, eemaldage toitejuhtme pistik 

elektrikontaktist ja oodake seadme mahajahtumiseni. 

• Ärge kasutage seadme puhastamiseks lahustavaid ega abrasiivseid aineid. 

• Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. 

• Ärge proovige seadet omakäeliselt parandada. Kui seade ei tööta või tekib mingi häire 

seadme töös, pöörduge seadme edasimüüja poole. 

• Puhastage seadme väliskülge ainult pehme, kergelt niiske lapiga. Vajadusel võib kasutada 

neutraalset puhastusainet. Kuivatage seade enne toiteallikaga ühendamist hoolikalt. 

 

KASUTAMINE 

Ühendage toiteadaptri pistik seinakontakti ja adaptri teine pistik seadme pistikupessa. 

Liigutage toite lüliti asendisse ON. Nüüd hakkab plasmakera valgust kiirgama ja kiired kera sees 

reageerima puudutustele, liikudes vastavalt. Puudutustel võib tunda nõrka sipelgatunnet, mida 

põhjustab kera pinnani tungivate elektronide vibratsioon.  

Liigutage lülitit asendisse AUDIO. Seepeale hakkavad plasmakera sees olevad valguskiired 

reageerima muusikale ja teistele helidele. 

 

TEHNILINE TEAVE 

Toide 230-240 V, 50 Hz 

Toiteadaptri väljundvool 12 V, 50 mA 

Võimsustarve 6 W 

Plasmakera materjal: klaas 

 

OHUTUS 

• Lugege juhendit enne seadme kasutamist põhjalikult. Hoidke juhendit edasipidi lugemiseks. 

• Tootja ei vastuta tagajärgede eest, mis tulenevad seadme väärast kasutamisest või juhendi 

nõuete eiramisest. 

• Ärge jätke seadet laste kätte. Hoidke seade ja selle toitejuhe laste käeulatusest eemal. 

Lapsed ei tohi seadmega mängida. 

• Kasutage seadet vaid ettenähtud otstarbel. Ärge kasutage seadet juhendis mittekirjeldatud 

otstarbeks. 

• Ärge kasutage seadet, kui mõni selle detail on kahjustunud.  

• Seade on ette nähtud kasutamiseks tubastes oludes, mitte mingil juhul välitingimustes. 

• Seadet ei tohi kasutada ärieesmärgil. 

• Ärge kasutage seadet vanni, duši, basseini ega muu vee ligiduses. Seade ei tohi sattuda vette 

ega muusse vedelikku. Kui seade vette /vedelikesse siiski peaks sattuma, tuleb esmalt 

eemaldada seadme pistik elektrikontaktist ja seejärel eemaldada seade veest. Märjaks 

saanud seadet kasutada ei tohi. 

• Hoidke seadet küttekehade või kuumust kiirgavate objektide ning lahtise tule ligidusest 

eemal. 

• Seadme osad kuumenevad kasutamisel. Vältige puudutamast seadme kuumi osi. Ärge katke 

seadet kinni. 

• Seade peab asetsema tasasel kindlal aluspinnal, kus pole ohtu seadme allakukkumiseks. Jätke 

seadme ümber vähemalt 10 cm vaba ruumi igasse külge. 



 

ELEKTRIOHUTUS 

• See valgusti on ette nähtud ainult dekoratiivseks valgustuselemendiks. 

• Elektriseadet ei tohi avada ja remontida omal käel. Pöörduge kvalifitseeritud 

remonditehnikute poole, kui seade peaks vajama remonti. 

• Ärge kasutage kahjustunud seadet ega kahjustunud pistiku ja juhtmega seadet. 

• Veenduge enne seadme ühendamist elektrikontakti, et kasutusel oleva voolu andmed on 

sobivad seadme tüübisildil kirjas olevate andmetega toite kohta.  

• Juhe peab alati olema täiel määral lahti keritud. 

• Seadet ei tohi vooluvõrku ühendada välise taimeri abil. 

• Seadet ei tohi transportida ega teisaldada juhtmest tirides. 

• Seade ei tohi sattuda vette ega vedelikesse. 

• Ärge jätke seadet vooluvõrku ühendatuna ilma järelvalveta. 

 

 

 

 

 

 

 

 


