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MANUAL DE UTILIZARE 

CLEPSIDRĂ PARADOX 
Cod produs: 672763 

 
 
 
Vă mulțumim pentru că ați ales să cumpărați clepsidra Paradox marca TFA.  
 

1. Înainte de a începe să utilizați aparatul.  
 Vă rugăm să citiți în întregime acest manual de utilizare. 

 Prin respectarea instrucțiunilor de utilizare evitați defectarea aparatului și totodată evitați pierderea dreptului la 
garanție din cauza nerespectării manualului de utilizare.  

 Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele cauzate de nerespectarea acestui manual de utilizare.  

 Respectați întocmai toate instrucțiunile de siguranță! 

 Păstrați manualul pentru consultări ulterioare! 
 

2. Domeniile de utilizare și avantajele acestui produs. 
 Clepsidră cu design original și efecte fascinante: micile sfere se deplasează de jos în sus. 

 Corpul sticlei este realizat din plexiglas, iar sferele din material plastic; în interior există o soluție netoxică.  
 

3. Instrucțiuni de siguranță 
 Produsul este conceput numai pentru domeniul de utilizare descris mai sus. Nu utilizați acest produs în alt scop decât cel 

descris în acest manual. 

 Nu este permisă repararea, reconfigurarea sau modificarea arbitrară a aparatului.  

 Aparatul nu este conceput pentru informarea publică, ci numai pentru aplicații casnice.  
 

ATENȚIE! PERICOL DE ACCIDENTARE! 
 

 Depozitați aparatul în afara razei de acțiune a copiilor. 

 Produsul se poate sparge. Dacă se întâmplă acest lucru clepsidra se fragmentează în bucăți mici.  

 Aceste mici componente pot fi periculoase în caz de înghițire. Dacă se întâmplă acest lucru mergeți imediat la un medic.  
 

INFORMAȚIE IMPORTANTĂ LEGATĂ DE SIGURANȚA PRODUSULUI! 
 

 Feriți aparatul de temperaturi extreme, vibrații sau șocuri puternice.  

 Alegeți un loc umbrit atunci când instalați clepsidra. Razele directe ale soarelui duc la decolorări.  

 Curățați aparatul cu o cârpă moale și ușor umezită. Nu folosiți solvenți sau soluții abrazive! Feriți clepsidra de umiditate.  
 

4. Manevrarea aparatului 
 Rotiți cilindrul umplut cu lichid. Micile sfere se deplasează de jos în sus, deoarece densitatea sferelor este mai mică decât 

cea a lichidului din clepsidră.  

 Fiecare sferă din material plastic are o formă diferită. De aceea nu se poate stabili o perioadă exactă de timp pentru 
deplasarea sferelor.  

 Măsurați durata de timp pe ambele părți ale clepsidrei (cca. 10 minute). Din păcate trebuie să luați în calcul toleranțe de 
maxim 1 minut.  

 Se poate întâmpla ca mai multe sfere din plastic să se blocheze una pe alta în locul în care clepsidra se îngustează. În 
acest caz loviți ușor carcasa clepsidrei sau rotiți-o pentru a elibera sferele.  

 În anumite condiții climaterice se poate forma o peliculă în partea interioară a cilindrului din plexiglas. Acest lucru nu 
reprezintă o eroare de fabricație, ci un fenomen normal cauzat de încărcarea electrostatică.  

 
Vă dorim să vă bucurați din plin de noua dvs. clepsidră!  

 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi TFA Dostmann GmbH & Co. KG (Zum 
Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă. 
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înştiinţare prealabilă. 
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