
NÁVOD K POUŽITÍ 
 

 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
1. Dbejte zvýšené opatrnosti při obsluze zařízení.
2. Nezasahujte nijak do přístroje, neprovádějte žádné úpravy!
3. Před jakoukoliv manipulací (čištění, omývání, přenášení) je nutné 

odpojit stroj z
4. Dodržujte důsledně veškeré pokyny uvedené v
5. Používejte pouze 
6. V 

 

OVLÁDACÍ PRVKY:  

 
PRACOVNÍ POSTUP: 
1. Před připojením stroje do elektrické sítě se p
2. Umístěte stroj na rovný povrch.
3. Nalijte do prostoru před vrtulemi tekutinu pro tvorbu bublin. 
4. Zapněte vypínač POWER SWITCH 

nabírat do oček tekutinu, spustí se větráčky a stroj začne vypouštět bubliny.
5. Stroj nechte běžet tak dlouho, jak dlouho chcete, aby se tvořily bubliny.
6. Pro vypnutí přepněte vypínač 
 

ČIŠTĚNÍ STROJE: 
 
1. Odpojte stroj od přívodu elektrické energie.
2. Pod výpusť kapaliny umístěte 
3. Pootočením páčky na výpusti kapaliny uvolněte výpusť a vyčkejte, až kapalina vyteče do 

nádobky, nakloněním stroje lze vypouštění urychlit.
4. Vlhkým hadříkem lehce otřete vrtule stroje od pěny a vytřete prostor, kde se lije kapalina.
 

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ: 
 
K BUBLINOVAČI NABÍZÍME ORIGINÁLNÍ TEKUTINU PRO STROJE ADJ. 
Bubliny jsou pevnější, déle a dále létají, na podlahách jsou méně klouzavé.
 
Z 1 litru tekutiny je stroj schopen tvořit bubliny po dobu 
 

POUŽITÍ BUBLINOVAČE 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 
Dbejte zvýšené opatrnosti při obsluze zařízení.
Nezasahujte nijak do přístroje, neprovádějte žádné úpravy!
Před jakoukoliv manipulací (čištění, omývání, přenášení) je nutné 
odpojit stroj z elektrické sítě. 
Dodržujte důsledně veškeré pokyny uvedené v
Používejte pouze náplně určené pro elektrické stroje.
 případě výpadku el. energie ihned vypněte 

1. POWER SWITCH:  1 – zapnutí stroje
2. REMOTE CONTROL:  pouze při použití dálkového 

ovládání - nepoužívejte 
3. VÝPUSŤ KAPALINY: pro vypuštění nespotřebované 

tekutiny. 
  

Před připojením stroje do elektrické sítě se přesvědčte, že jsou oba vypínače v
povrch. 

Nalijte do prostoru před vrtulemi tekutinu pro tvorbu bublin. Nepřeplňujte
POWER SWITCH (vedle výpusti) do pozice 1. Vrtule se začnou otáčet a 

nabírat do oček tekutinu, spustí se větráčky a stroj začne vypouštět bubliny.
j nechte běžet tak dlouho, jak dlouho chcete, aby se tvořily bubliny.

Pro vypnutí přepněte vypínač POWER SWITCH (vedle výpusti) do pozice 0

od přívodu elektrické energie. 
Pod výpusť kapaliny umístěte nádobku na zbývající tekutinu. 

na výpusti kapaliny uvolněte výpusť a vyčkejte, až kapalina vyteče do 
nádobky, nakloněním stroje lze vypouštění urychlit. 

otřete vrtule stroje od pěny a vytřete prostor, kde se lije kapalina.

 

NABÍZÍME ORIGINÁLNÍ TEKUTINU PRO STROJE ADJ.  
Bubliny jsou pevnější, déle a dále létají, na podlahách jsou méně klouzavé.

je stroj schopen tvořit bubliny po dobu cca 1 hodiny.  

 

Dbejte zvýšené opatrnosti při obsluze zařízení. 
Nezasahujte nijak do přístroje, neprovádějte žádné úpravy! 
Před jakoukoliv manipulací (čištění, omývání, přenášení) je nutné 

Dodržujte důsledně veškeré pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze. 
elektrické stroje. 

případě výpadku el. energie ihned vypněte bublinovač. 

stroje, 0 – vypnutí stroje 
pouze při použití dálkového 

: pro vypuštění nespotřebované 

oba vypínače v pozici 0. 

Nepřeplňujte. 
Vrtule se začnou otáčet a 

nabírat do oček tekutinu, spustí se větráčky a stroj začne vypouštět bubliny. 
j nechte běžet tak dlouho, jak dlouho chcete, aby se tvořily bubliny. 

do pozice 0. 

na výpusti kapaliny uvolněte výpusť a vyčkejte, až kapalina vyteče do 

otřete vrtule stroje od pěny a vytřete prostor, kde se lije kapalina. 

Bubliny jsou pevnější, déle a dále létají, na podlahách jsou méně klouzavé. 


