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Nazwa produktu: Interaktywna okrągła płytka 

Specyfikacja: 

Średnica : 50 cm 

Waga: 8,2 kg 

Materiał: góra płytki – szkło hartowane, podstawa płytki: powlekana stal nierdzewna 

Oświetlenie: 169 szt wielokolorowych diod led (diody są niewymienne) 

W zestawie: 

 1 x interaktywna płytka 

 1 x zasilacz z polską końcówką 

 1 x zasilacz z angielską końcówką 

Ostrzeżenie 

Ten produkt nie jest zabawką. Cały czas wymagany jest nadzór osoby dorosłej. 

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: 

 Przed ułożeniem płytki upewnij się , że produkt nie jest uszkodzony. Jeśli jakakolwiek część 

produktu jest uszkodzona, nie próbuj jej używać. 

 Nie używaj w opakowaniu. 

 Używaj wyłącznie adaptera dostarczonego z tym produktem, nie wolno używać żadnego 

innego adaptera. 

 Upewnij się, że kabel jest ułożony w taki sposób, aby nie stwarzał zagrożenia potknięcia się 

lub uduszenia. 

 Przechowywać z dala od źródeł ciepła lub otwartego ognia. 

 Przeprowadzaj regularnie kontrole, aby upewnić się, że przedmiot nie jest uszkodzony i 

można go nadal używać. 

 Upewnij się, że płytka jest umieszczona na stabilnej i równej powierzchni. 

 Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach i nie powinien być 

używany na zewnątrz. 

 Unikaj korzystania z produktu  w wilgotnych warunkach. 

 Nie skacz energicznie po płytce. 

 Gdy płytka nie jest używana, zawsze ją odłączaj od sieci i kabel umieść w miejscu 

niedostępnym dla dzieci. 
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Instrukcja: 

1. Wyjmij płytkę i zasilacz z opakowania 

2. Umieść płytkę na stabilnej i równej powierzchni. 

3. Podłącz kabel który umieszczony jest w płytce z kablem z zasilacza i przykręć złoczenie. 

4. Upewnij się, że połączenie jest bezpieczne. 

5. Podłącz zasilacz do gniazda sieciowego. 

6. Płytka jest czuła na dotyk, z każdym dotknięciem zmienia się kolor światła. 

Instrukcja wizualna: 

 

 

Pielęgnacja: 

Wytrzyj powierzchnię miękką wilgotną szmatką. 

Nie zanurzaj w wodzie! 

Nie używaj silnych detergentów czyszczących. 


