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 INFORMACJE WSTĘPNE 

 Wypakowanie:  

Dziękujemy za zakup BubbleTron produkcji American DJ®. Każdy egzemplarz BubbleTron został dokładnie 

sprawdzony i jest wysyłany w pełnej gotowości do użycia. Należy dokładnie sprawdzić czy opakowanie nie 

posiada uszkodzeń powstałych w czasie transportu. Jeżeli opakowanie nosi ślady uszkodzeń, należy 

sprawdzić czy urządzenie nie jest uszkodzone oraz upewnić się czy towarzyszące mu wyposażenie konieczne 

do jego eksploatacji dotarło w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia uszkodzeń lub braku części, należy 

skontaktować się z wsparciem klienta poprzez nasz bezpłatny numer. Prosimy o taki kontakt przed podjęciem 

decyzji o zwrocie urządzenia do sprzedawcy.  

Instrukcje wstępne:  

BubbleTron jest przenośną wysokowydajną wytwornicą baniek wytwarzającą setki bąbelków na minutę. 

Urządzenie wyposażone jest w przewodowe zdalne sterowanie On/Off z kablem o długości 8 metrów. Aby w 

pełni wykorzystać możliwości urządzenia należy przed rozpoczęciem jego użytkowania dokładnie zapoznać 

się z instrukcją obsługi oraz jego podstawowymi funkcjami. Przed rozpoczęciem eksploatacji należy zawsze 

upewnić się, że dokładnie zrozumieliśmy instrukcję obsługi.  

 Obsługa klienta: W razie jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt z zaufanym punktem sprzedaży 

American Audio. Istnieje również możliwość bezpośredniego kontaktu z nami. Można to zrobić poprzez naszą 

stronę internetową www.americandj.eu oraz pisząc na adres: support@americandj.eu.  

 Ostrzeżenie! Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie wolno wystawiać urządzenia na działanie 

deszczu ani wilgoci.  

Uwaga! Urządzenie nie zawiera części, które mogłyby być serwisowane przez użytkownika. Nie wolno 

podejmować prób samodzielnych napraw, gdyż skutkuje to unieważnieniem gwarancji producenta. W razie 

problemów z urządzeniem prosimy o kontakt z American DJ®. 

 

ZALECENIA OGÓLNE 

Aby zoptymalizować działanie produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i poznać 

podstawowe funkcje urządzenia. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz 

konserwacji urządzenia. Instrukcje należy zachować i przechowywać razem z urządzeniem. 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

• Przez cały czas urządzenie na zewnątrz musi pozostawać suche. Nie wolno wlewać wody ani innych płynów 

na urządzenie ani do jego wnętrza. Płyn do produkcji baniek musi znajdować się wewnątrz przeznaczonej dla 

niego tacki! Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu 

ani wilgoci. 

• Nie wolno wlewać wody ani innych płynów na urządzenie i do jego wnętrza. 

• Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Nie próbuj usunąć lub wyłamać bolca 

uziemienia z wtyczki. Jego zadaniem jest zabezpieczenie przed porażeniem prądem i pożarem w wypadku 

zwarcia wewnątrz urządzenia. 

• Przed dokonaniem jakichkolwiek podłączeń odłącz zasilanie. 

• Pod żadnym pozorem nie ściągaj wierzchniej obudowy. Urządzenie nie zawiera żadnych elementów 

przeznaczonych do serwisowania przez użytkownika 

• Instaluj urządzenie tylko w miejscach zapewniających dobrą wentylację. Odstęp pomiędzy urządzeniem i 

ścianą powinien wynosić około 15cm. 

• Nie używaj urządzenia, jeśli jakikolwiek jego element uległ uszkodzeniu. 

• Urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach, używanie go na zewnątrz powoduje 

unieważnienie gwarancji 

• Odłącz zasilanie jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas. 

• Instaluj urządzenie tak, aby było ono stabilne i bezpieczne. 

• Przewód zasilania ułóż tak, aby nikt po nim nie chodził ani też niczego na nim nie stawiał. 

http://www.americandj.eu/
mailto:support@americandj.eu
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI (ciąg dalszy) 

• Ciepło – Urządzenie powinno być umieszczone z dala od źródeł ciepła takich jak kaloryfery, systemy 

ogrzewania, piece oraz innych urządzeń wytwarzających ciepło (włącznie ze wzmacniaczami). 

• Urządzenie powinno być serwisowane przez wykwalifikowany personel w przypadku, gdy:  

A. Kabel zasilania lub wtyczka uległy uszkodzeniu 

B. Ciała obce lub płyny dostały się do wnętrza urządzenia.  

C. Urządzenie było wystawione na działanie deszczu lub wody.  

D. Urządzenie nie działa normalnie lub jego zachowanie znacząco się zmieniło. 

 

CECHY URZĄDZENIA 

• Wentylator o wysokiej szybkości i wydajności. 

• Łatwo dostępny umieszczony z przodu urządzenia zbiornik na płyn. 

• Wydajna produkcja bąbelek. 

• Niski pobór mocy 

• Trwała plastikowa obudowa 

• Zdalny przełącznik On/Off 

• Rurka ściekowa umieszczona z tyłu urządzenia. 

 

ZASILANIE 

Zasilanie: Przed podłączeniem urządzenia należy się upewnić, że zasilanie sieci spełnia wymagania 

American DJ® BubbleTron. Wytwornica baniek BubbleTron produkcji American DJ® jest dostępna w wersji 

115v i 230v. Ponieważ napięcie sieci może być różne w różnych miejscach, przed podłączeniem urządzenia 

należy zawsze sprawdzić czy jest ono właściwe 

 

OBSŁUGA URZĄDZENIA 

Napełnianie pojemnika na płyn: 

1. Umieszczamy BubbleTron na płaskiej powierzchni. 

2. Tacka na płyn do produkcji baniek znajduje sie z przodu wytwornicy. Napełniamy tackę płynem do produkcji 

baniek marki American DJ®. Nie wolno napełniać pojemnika ponad wskazany poziom. Napełnienie ponad 

poziom doprowadzi do uszkodzenia urządzenia. Po zakończeniu użytkowania należy usunąć pozostały płyn, 

aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia. 

Obsługa: 

Po napełnieniu tacki stawiamy urządzenie na płaskiej powierzchni. Ustawiamy przełącznik zasilania w pozycji 

“ON” i maszyna zaczyna wytwarzać setki bąbelków. W czasie pracy urządzenie musi być ustawione na 

płaskiej powierzchni, aby zapobiec przypadkowemu wylaniu się płynu.  

Obsługa zdalna: 

Możemy używać urządzenia wraz z zdalnym przełącznikiem on/off, który włącza i wyłącza BubbleTron 

niezależnie od pozycji przełącznika zasilania.  

Obsługa zdalna:  

1. Wciskamy przycisk zasilania sterownika na pozycję “ON”, nad przyciskiem zasilania sterownika zaświeci się 

czerwona dioda LED co wskazuje, że zasilanie jest włączone.  
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DANE TECHNICZNE 

Model:  BUBBLETRON 

NAPIĘCIE*:  

 

ZUŻYCIE MOCY:  

WYMIARY:  

WAGA:  

BEZPIECZNIK:  

POZYCJA ROBOCZA:  

ZUŻYCIE PŁYNU:  

CHŁODZENIE:  

CYKL PRACY:  

* Napięcie jest ustawione fabrycznie i użytkownik nie 

ma możliwości wyboru napięcia 

230V~50Hz (Europa) 

 

24W 

14” x 7” x 8,25” 

 4 F. / 2 kg 

1 A  250V 

USTAWIONE NA PŁASKIEJ POWIERZCHNI 

1 LITR CO 2 GODZINY  

CHŁODZENIE WENTYLATOREM 

BRAK 

Uwaga: Specyfikacje, ulepszenia konstrukcji urządzenia i instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez 

wcześniejszego pisemnego powiadomienia.  
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ROHS - Ważny wkład w ochronę środowiska 

Szanowni Klienci! 

Unia Europejska wydała dyrektywę, której celem jest ograniczenie/zabronienie używania niebezpiecznych 

substancji. Ta regulacja, znana jako ROHS, jest przedmiotem wielu dyskusji w branży elektronicznej.  

Zabrania ona między innymi używania sześciu substancji: ołowiu (Pb), rtęci (Hg), sześciowartościowego 

chromu(Cr VI), kadmu(Cd), polibromowego difenylu (PBB) jako środka zmniejszającego palność, 

polibromowego eteru fenylowego (PBDE)  jako środka zmniejszającego palność. 

Dyrektywa ta dotyczy prawie wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych, których działanie wymaga 

pola elektrycznego lub elektromagnetycznego – krótko mówiąc całej elektroniki otaczającej nas w domu i 

pracy.  

Jako producenci urządzeń marek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional i ACCLAIM 

Lighting jesteśmy zobowiązani dostosować się do tej dyrektywy.  

Dlatego już na dwa lata przed wejściem w życie dyrektywy ROHS rozpoczęliśmy poszukiwania 

alternatywnych, bezpiecznych dla środowiska naturalnego materiałów i procesów produkcyjnych. 

Zanim dyrektywa ROHS weszła w życie wszystkie nasze produkty były już produkowane zgodnie z 

wymaganiami Unii Europejskiej. Dzięki regularnym audytom i testom materiałów nadal zapewniamy, że 

używane podzespoły ciągle odpowiadają wymaganiom tej dyrektywy, a produkcja, na ile pozwala na to stan 

techniki, przebiega w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. 

Dyrektywa ROHS jest ważnym krokiem w kierunku ochrony naszego środowiska naturalnego i przekazania go 

naszym potomkom. 

My, jako producenci, czujemy się zobowiązani mieć w tym swój udział. 
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WEEE – Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych 

Corocznie na wysypiskach śmieci na całym świecie lądują tysiące ton niebezpiecznych dla środowiska 

naturalnego podzespołów elektronicznych. 

Aby zapewnić możliwie najlepszą utylizację i zużytkowanie podzespołów elektronicznych, Unia Europejska 

stworzyła dyrektywę WEEE. 

System WEEE (Waste of Electrical and Electronical Equipment) jest porównywalny  do używanego od lat 

systemu „Zielony Punkt“. Produci urządzeń elektronicznych muszą czynnie uczestniczyć w przyszłej utylizacji 

produktu już na etapie wprowadzenia go do obrotu. Zebrane w ten sposób pieniądze są przeznaczane na 

rzecz wspólnego systemu utylizacji. W ten sposób zapewnione jest fachowe i zgodne z ochroną środowiska 

zbiórka oraz utylizacja starych urządzeń. 

Jako producent jesteśmy częścią niemieckiego systemu EAR i pracujemy na jego rzecz. (rejestracja w 

Niemczech: DE41027552) 

W przypadku urządzeń marek AMERICAN DJ i AMERICAN AUDIO oznacza to, że mogą je Państwo 

bezpłatnie oddać w punktach zbiórek i zostaną one tam wprowadzone do procesu recyclingu. Urządzenia 

marki ELATION professional, które przeznaczone są jedynie do użytku profesjonalnego, są utylizowane 

bezpośrednio przez nas.  Prosimy o przesłanie ich bezpośrednio do nas po ich zużyciu, abyśmy mogli zająć 

się ich właściwą utylizacją. 

Tak jak wspomniana wcześniej dyrektywa ROHS, tak i WEEE jest ważnym działaniem na rzecz ochrony 

środowiska, a my chętnie pomagamy dbać o naturę poprzez właściwą utylizację. 

Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania oraz sugestie.  

Kontakt: info@americandj.eu 

 

mailto:info@americandj.eu
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