Instructieblad SfeerBol 60cm

Maak de SfeerBol los van pallet

Knip het buitenste band door, zodat de SfeerBol met verpakking er aan vast los
komt van zijn pallet.

Til of rol de SfeerBol naar de gewenste plek

De verpakking van de SfeerBol is ontworpen om deze voorzichtig te kunnen verrollen. Houd
de SfeerBol tijdens rollen met 2 handen vast om omvallen te voorkomen. Plaats de SfeerBol
met zijn vlakke onderkant op een stabiele ondergrond. Breng de drie meegeleverde teflon
plakkers aan om beschadiging aan uw ondergrond te voorkomen en de SfeerBol
gemakkelijker van positie te kunnen veranderen.

Verwijder de verpakking

Knip het 2e tweede witte band door om ook de rolverpakking te kunnen verwijderen.

1 SfeerBol, 4 sferen!

Omdat het mogelijk is om met één SfeerBol verschillende sferen te creëren, hangen verdere instructies af van uw
gekozen sfeer-element. U kunt namelijk in een hand omdraai genieten van een ontspannen Waterval, gezellige
Vuurschaal of design Plantenbak dit alles met dezelfde SfeerBol.
Het is ook mogelijk om Water en Vuur of Water en Planten te combineren!
En door de unieke led-verlichting toe te passen kunt u ook s ’avonds genieten van uw SfeerBol!
Op de achterzijde vind u de instructies per sfeer-element.

Let op bij vorst!

De SfeerBol zelf is vorstbestendig tot -10 graden mits er geen water meer aanwezig is!
Verwijder hiervoor de blauwe ontwatering stop onderin de SfeerBol. En laat deze de gehele vorstperiode eruit
zodat het water eruit blijft lopen. (vorstschade is achteraf herkenbaar) Bij vorst onder -10 graden de gehele
SfeerBol afdekken met deken of ander isolerend materiaal of vorstvrij neerzetten.
Bij het sfeer element “Water” moet de pomp ook vorstvrij gehouden worden. Deze is gemakkelijk te verwijderen
door eerst de stekker uit het stopcontact te halen en achter de SfeerBol te leggen.
Verwijder de veiligheidsplaat en de pompplaat (incl. pomp) Berg deze vorstvrij op zodat u deze bij positieve
temperaturen weer terug kunt plaatsen.

Creëer met 1 SfeerBol 4 sferen!
Sfeer-element “Water”

Binnen 5 minuten een ontspannen waterval!
Plaats de blauwe stop in het gat in de bodem en druk deze goed aan.
Plaats de pompplaat incl. pomp. (stekker door gat aan achterkant).
Plaats de veiligheidsplaat en vul de SfeerBol met water totdat het water het gat in de achterkant heeft bereikt.
Controleer of er geen lekkages zijn. Steek de stekker in het stopcontact en geniet!
Draai aan de blauwe regelknop op de pomp om het waterbeeld af te stellen. Plaats evt. het zwarte gaasje op de rvs-platen om
spettend water te voorkomen en geluid te verminderen.

Sfeer-element “Vuur”

Geniet van een gezellige vuurschaal!
Plaats de uniek ontworpen (bio-) ethanol brander voorin de SfeerBol.
Indien er zich voorin de SfeerBol al een andere plaat (veiligheidsplaat of plantplaat) bevind, dient u deze eerst te verwijderen.
Controleer of de brander stevig in de SfeerBol geplaatst is. Om de brander van ethanol te voorzien dient eerst het rvs-deksel
verwijderd te worden. Giet nu de ethanol op het witte wattendek. LET OP vlam moet gedoofd zijn! Om de vlam te doven
plaatst u het rvs deksel bovenop het vlamgat. Lees voor gebruik de bijlgeleverde veiligheidsvoorschriften van de brander.

Sfeer-element “Aarde”

Kleed uw tuin of terras aan met een design plantenbak!
Plaats de uniek ontworpen plantplaat voorin de SfeerBol.
Indien er zich voorin de SfeerBol al een andere plaat (veiligheidsplaat of ethanol brander) bevind, dient u deze eerst te
verwijderen. Deze plantplaat is zo ontworpen dat u gemakkelijk 3 potjes vaste planten (potmaat P9) van bijvoorbeeld een
tuincentrum kunt plaatsen. In het geval van een combinatie met een sfeerelement “Water” eerst het zwarte gaasje vervangen
door het gaasje met 3 gaten. Plaatst daarna waterplanten als bijvoorbeeld Penningkruid of zelfs Watermunt zodat u uw eigen
verse muntthee kunt plukken!

Sfeer-element “Licht”

Geniet nog langer van uw SfeerBol door deze te verlichten!
Wanneer u tijdens uw bestelling gekozen hebt voor de geïntegreerde led-verlichting, dan heb ik deze al voor u ingebouwd.
Zowel de “warm witte” als de “alle kleuren” (RGB) versie zijn voorzien van een afstandsbediening waarmee de verschillende
lichteffecten uw SfeerBol nog meer sfeer kunt laten geven.
Lees voor het gebruik van de afstandsbediening de bijgeleverde gebruiksaanwijzing.
Deze unieke led-verlichting kan samen met alle sferen/elementen toegepast worden!

U kunt de losse elementen ook
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