
Úvod 

 

Děkujeme vám za zakoupení výrobníku bublin PANACARE. Tento návod k použití obsahuje důležité 

informace o bezpečnosti, používání a likvidaci přístroje. Používejte výrobek podle návodu a tento 

návod si uschovejte pro budoucí použití.  

 

Popis přístroje 

 

1. Prostor pro vkládání bateríí 

2. Rukojeť 

3. Přepínač I. rychlosti/ vypnutí přístroje / II. Rychlosti 

4. Nádržka na směs na výrobu bublin 

5. USB kabel 

6. Šroubovák 

 

Bezpečnostní pokyny  

 

• Děti by neměly přístroj používat, čistit ani provádět jeho údržbu bez dozoru dospělé osoby. 

• Balení neobsahuje napájecí adaptér, ale jakýkoli adaptér, který má USB port a výstupy 5V 2A, 

funguje s tímto přístrojem naprosto v pořádku. 

• Chcete-li přístroj zcela odpojit od napájení, vyjměte baterie a odpojte napájecí adaptér. 

• Zajistěte, aby byl napájecí kabel vždy viditelný, aby nedošlo k jeho přišlápnutí nebo zakopnutí. 

• Stroj by neměl být vystaven kapající nebo stříkající vodě. Pokud se do zařízení dostane voda nebo 

kapalina, okamžitě jej odpojte od napájení a obraťte se na kvalifikovaného technika, aby jej 

zkontroloval. 

• Nepokoušejte se otevřít kryt přístroje.  

• Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, když je zapnutý nebo připojený k napájení. 

• NIKDY nemiřte přístrojem na otevřený oheň. 

• Nesměřujte přístroj přímo na lidi, protože směs na výrobu bublin může zanechat na oděvu trvalé 

skvrny. 

• Nikdy nepohybujte přístrojem, pokud je naplněn směsí na výrobu bublin - v případě, že se kapalina 

dostane do elektronických částí uvnitř stroje může dojit k jeho poškození nebo ke zranění osob. 

• Baterie vždy uchovávejte mimo dosah kojenců a malých dětí, aby nedošlo ke spolknutí baterie. V 

případě spolknutí baterií okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.  

 

Obsah balení 

 

1x přístroj na výrobu bublin PANACARE 

1x USB kabel 

1x návod k použití 

1x šroubovák  

 

Návod k obsluze 

 

Vložte baterie (v případě, že se rozhodnete napájet přístroj bateriemi) 

 



Chcete-li vložit baterie, nejprve odšroubujte šroub na krytu baterií, který je v horní části zařízení. Poté 

sejměte kryt a vložte do 4 ks baterií AA (nejsou součástí balení). Při vkládání baterií dbejte na 

správnou polaritu. 

 

1. Umístěte přístroj na pevný, rovný povrch v dobře větraném prostoru. 

2. Nalijte směs na výrobu bublin do nádržky přístroje. Vždy zajistěte, nádržka byla alespoň z poloviny 

naplněná. Neplňte nádrž nad maximální hladinu 130 ml. 

3. Pokud jste na začátku nevložili baterie, nyní prosím připojte dodaný USB kabel do přístroje a 

připojte jej k napájecímu adaptéru USB (není součástí dodávky, můžete použít powerbanku nebo 

jakýkoli USB adaptér s výstupem 5V 2A) 

 

4. Stisknutím tlačítka rychlosti I/OFF/II vpravo vyberte rychlost I. 

5. Stisknutím tlačítka rychlosti I/OFF/II vlevo vyberete rychlost II, která generuje více bublin než 

rychlost I.  

 

Tipy 

 

• K dosažení nejlepšího výkonu použijte směs určenou pro výrobu bublin (pro výrobníky bublin). 

Domácí mýdlová voda s přístrojem nefunguje. 

• Kabel USB zapojte, pouze pokud chcete k napájení použít adaptér USB adapter (5V 2A). 

• Pokud chcete používat pro napájení přístroje baterie, vždy odpojte kabel USB.  

• Chcete-li přístroj po použití vyčistit, vyprázdněte nádržku na kapalinu a otřete ji hadříkem. 

 

Upozornění 

 

• Nezakrývejte a „neblokujte“ větrací otvory na zadní straně přístroje. 

• Přístroj nepoužívejte venku za deště - protože by mohlo dojít ke zkratu. 

• Nenechávejte směs na výrobu bublin v nádržce přístroje. Před uložením přístroje nebo jeho 

přemisťováním vždy odstraňte ze zásobníku veškerou směs na výrobu bublin. 

• Pokud má být přístroj upevněn pomocí konzoly, mějte na paměti, že stroj by měl být nakloněn 

pouze do maximálního úhlu 15 stupňů. 

• Přístroj by neměl být používán po dobu delší než 4 hodiny a je nezbytné jej provozovat při teplotě 

4°-32° C. Při nízkých teplotách může dojít ke snížení výkonu stroje. 

• Po každém použití vždy vyprázdněte nádrž na kapalinu. 

 

Skladování 

 

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyprázdněte nádržku na kapalinu a uložte přístroj na suché a 

bezprašné místo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specifikace 

 

USB napájecí zdroj: 5V 2A 

Spotřeba energie: max. 11W 

Baterie: 4x AA baterie (nejsou součástí balení) 

Kapacita nádržky: max. 130ml 

Materiál: ABS, PP 

Rozměry: 180 x 105 x 120 mm 

Hmotnost: 565 g 
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POKYNY PRO ODKLÁDÁNÍ (LIKVIDACI) ELEKTROZAŘÍZENÍ OD OBČANŮ 
 
Níže uvedený symbol označuje výrobek, který nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. 
Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené sběrné místo pro recyklaci 
elektrických a elektronických zařízení. Třídění a recyklace takovéhoto odpadu pomůže uchovat 
přírodní prostředí a zajistí takový způsob recyklace, který ochrání zdraví a životní prostředí člověka. 
Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na příslušném obecním nebo 
městském úřadě, od firmy zabývající se sběrem a svozem odpadu, na webových stránkách 
kolektivních systémů, na portále MŽP, nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili. 
 
 
 

 
 

http://www.popkornovac.cz/

