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•  Va rugam sa utilizati accesoriile de alimentare originale sau sa folositi 
accesorii care au aceeasi parametrii.
•  Acest produs are baterie cu litium incorporata, va rugam sa nu expuneti 
produsul prelungit la soare, foc sau medii calde similare.
•  Baza trebuie sa fie plasata pe o suprafata plata, in caz contrar, aceasta 
poate influenta suspendarea normala a difuzorului.
••  Cand baza este conectata la curent, difuzorul ufo nu trebuie sa fie plasat 
pe marginea bazei timp indelungat. Deoarece sistemul de levitatie 
magnetica al bazei va incerca sa mentina difuzorul ridicat, plasarea 
difuzorului pe margine timp indelungat va provoca supraincalzirea bazei si 
deteriorarea sistemului de suspensie a bazei.
••  In cazul in care difuzorul nu reuseste sa stea in aer dupa mai multe 
incercari, caldura bazei va creste si va porni mecanismul de siguranta al 
bazei care va opri sistemul de suspensie, iar difuzorul nu va mai putea fi 
suspendat. In acest caz va rugam sa deconectati baza de la sursa de curent 
pana cand aceasta se raceste, apoi sa incercati din nou suspendarea.
••  Asezati produsul la distanta de cel putin 20 cm sau mai mult de alte surse 
magnetice (cum ar fi: telefoane mobile, alte echipamente audio), pentru a 
evita ca sistemul magnetic sa schimbe directia difuzorului si sa provoace 
intreruperea suspendarii.
•  Cand baza este conectata la curent, va rugam sa nu fortati difuzorul 
suspendat sa stea jos pe baza, deoarece aceasta operatie va cauza arderea 
pieselor electronice interne.
••  Deconectati sursa de alimentare externa atunci cand nu utilizati produsul 
mult timp.
•  Va rugam ca persoanele cu boli de inima si stimulator cardiac, sa stea 
departe de acest produs.
•  Nu lasati ambalajul si produsul la indemana copiilor, fara supraveghere.
•  Acest produs nu este o jucarie, nu este potrivit pentru copiii sub 12 ani.
•  Acest produs trebuie utilizat numai in interiorul casei.
••  A se curata cu o carpa curata si uscata, cand este necesar.
•  Pastrati si respectati instructiunile de utilizare si intretinere.
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