
 

 

MM8016 plazma gömb dekoráció használati útmutató 

A plazma-világítótest nem lakóhelyiségek világítására szolgál, hanem dekoratív fényeffektusokat kelt. 

A lámpa 230V hálózati feszültségről használható. A lámpát csak belső helyiségekben szabad 

használni, kültéren tilos! Feltétlenül kerüljük el, hogy víz érhesse! A fentiektől eltérő használata a 

lámpa tönkremenetelét eredményezi, ezen kívül még rövidzár, tűz, áramütés veszélyét is magában 

rejti. A lámpa egyetlen részét sem szabad megváltoztatni vagy átépíteni. 

Biztonsági előírások Ennek a kezelési utasításnak a figyelmen kívül hagyása által okozott károk 

esetén érvényét veszti a garancia. A következményes károkért sem vállalunk semmiféle felelősséget. 

A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások be nem tartásából fakadó anyagi- vagy 

személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezekben az esetekben érvényét veszti a garancia. 

• Biztonsági okokból tilos a készülék önkényes átépítése és/vagy megváltoztatása. • Ne próbáljuk 

levenni a világítótest üvegburáját. • Ne nyissuk fel a plazmalámpa házát. • Ha a hálózati kábel sérül, 

ne használja a készüléket• Ne hagyjuk felügyelet nélkül bekapcsolva a plazmalámpát. • Időről időre 

vizsgáljuk meg a lámpát és a hálózati tápegységet, hogy nincs-e hibájuk. • Ne tegyük ki a plazma 

lámpát és a hálózati tápegységet erős mechanikai igénybevételnek, továbbá magas hőmérséklet, 

erős rezgések vagy nedvesség behatásának. • A lámpa dekoráció, és nem gyerekjáték. Gyermekek 

csak felnőtt felügyelete mellett használhatják. •  Ne helyezzük el a lámpát gyúlékony anyagok (pl. 

függöny, dekorációs anyagok stb. közelébe. Vigyázunk arra, hogy ilyen anyagokat (pl. függönyt) a 

léghuzat ne fújjon neki a lámpának, vagy a közelébe, mert ez is tűzveszélyt jelent. • A lámpatestet 

olyan helyen állítsuk fel, ahol gyerekek nem férnek hozzá, mert különben feldönthetik, és ez által 

megsérülhetnek, vagy tüzet okozhatnak. •  Használat közben ne takarjuk le a lámpát. •  Ne rakjuk 

ingatag alapra a lámpát. 

Használat:  

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy 230V konnektorba.  A láma működéséhez kapcsolja be a 

fekete színű kapcsolót. Ezzel a lámpa világít. A piros kapcsoló bekapcsolásával egy zenei dallam 

indítható el. 

A fényjáték kezelése: A plazmagömb bekapcsolt állapotban folyamatosan mozgó villámszerű 

alakzatok villognak. A kezünk hozzá érintésével a villámok követik kezünket és azok mozgása 

megváltozik.  Az üvegburát csak száraz kézzel érintsük meg, sohase fém-, vagy egyéb vezetőképes 

tárggyal. Ne tartsuk túl sokáig kezünket az üvegburán, mert megégethetjük. Semmi esetre se 

használjuk a plazmalámpát, ha meg van sérülve az üvegbura 

Karbantartás és ápolás Mielőtt a lámpa tisztításába kezdenénk, húzzuk ki a hálózati tápegységet a 

konnektorból. Semmi esetre se kerülhessen víz vagy pára a lámpa belsejébe. A plazmalámpa nem 

igényel karbantartást. A lámpa külsejét csak egy puha, száraz ruhával töröljük le. Az üvegburát egy 

hagyományos üvegtisztító szerrel kezelhetjük. Semmi esetre se használjunk agresszív tisztítószereket, 

vagy vegyi oldatokat, mert ezek megtámadhatják a ház felületét. 
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