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Hrnčířský kruh
Návod k použití

CZ

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento 
návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho 
obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte 
si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Informace o produktu:
Toto je druh hračky pro vzdělávání v ruční práci. Děti 
vytvářejí ručně  výrobky úplně samy. Toto jim napo-
může procvičit v ruční práci, rozvinout jejich umělec-
ké vlohy a zlepšit jejich koordinační schopnosti:. 

Popis dílů a částí výrobku
1. Hrnčířský kruh

2. Plocha (tác) na zatáčení

3. Podpěra pro zdobení a tvarování

4. 6 akrylových barev

5. Tvarovací nástroje

6. Struna na krájení s úchyty

7. Štětce 

8. Paleta na barvy

9. Hlína (800g)

Použití
1.  Instalace baterií (baterie se prodávají samo-

statně): Použijte křížový šroubovák k povolení 
šroubu na krytu baterií, vložte 2X1.5V „D“ baterie 
se správnou polaritou a přišroubujte kryt zpět.

2.  Změkčení hlíny: Smíchejte hodně vody s hlínou 
a hněťte ji, dokud nebude mít správnýstrukturu k 
začátku. Měkká, ale ne řídká. Správná příprava a 
prohnětení hlíny je velice důležité pro její zatáčení 
(formování) na hrnčířském kruhu.

3.  Vycentrování hlíny: Vezměte přiměřené množ-
ství dobře propracované a zvlhčené hlíny, udě-

lejte z něj kuličku a připlácněte ji na střed kruhu 
(plochu kruhu mírně navlhčete, aby na něm hlína 
dobře držela). Ke kruhu si postavte misku s vodou 
a mírně si navlhčete prsty. Kruh zapněte, zatáčení 
tác se roztočí. Navlhčenou rukou vycentrujte hlínu 
na střed a vyformujte do homolky.

4.  Tvarování produktu: Během rotace formováním 
hlíny prsty, mírným tlakem, kousek po kousku, 
můžete měnit tvar vašeho objektu. Během formo-
vání si průběžně vlhčete prsty aby po hlíně dobře 
klouzali a nebrzdili jste otáčení kruhu. Rychlost 
kruhu si upravte dle potřeby (kruh má 2 stupně 
rychlosti otáčení).

5.  Vytvoření hrdla (zúžení): Pro vytvoření objektu 
se zúženým hrdlem musíte objekt chytit rukou 
(zvenčí) a lehce zmáčknout objekt, zatímco 
zvedáte ruku.

7.  Uhlazení povrchu: Uhlaďte vnější povrch vašeho 
objektu za použití rotace vašeho hrnčířského 
kruhu, pomocí dobře navlhčených prstů.

8.  Vnitřní tvar: Vytvarujte vnitřek vašeho objektu 
použitím buďto vašich prstů, nebo tvarovacího 
nástroje. Tvarovací nástroj se doporučuje použít 
speciálně pro dno. 

9.  Vzorkovaný tvar: Můžete použít tvarovací nástroj 
k vytvoření linií, vln a jinách tvarů na vašem ob-
jektu. Použijte k tomu určenou podpěru. Můžete 
měnit výšku pozice podpěry. Použijte podpěru 
v kombinaci s rotujícím tácem pro tvarování a 
malování linií a vln kolem vašeho objektu.

10 . Oddělení výrobku od tácu: Pro oddělení výrob-
ku od tácu použijte krájecí strunu. Kruh předtím 
vypněte.

11 . Sejmutí výrobku z tácu: Po oddělení strunou, 
můžete sundat váš výrobek z tácu. 

12 . Malování: Malovat na objekt můžete po jeho 
vyschnutí. Ozdobte váš objekt různými orna-
menty a přetřete povrch lakem pro ještě lesklejší 
vzhled. (Věnujte prosím pozornost při otevírání 
barev. Otevírejte barvy opatrně aby jste zamezili 
jejich rozlití.
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Varování:
Výrobek je určen k použití pro děti od 8 let, pouze 
pod dohledem dospělé osoby.

Obecné informace k první pomoci:

 V případě kontaktu barvy nebo laku s kůží: oplách-
něte postiženou oblast velkým množstvím vody.

 V případě kontaktu s očima: propláchněte oči vel-
kým množstvím vody, držíc oči otevřené. Vyhledejte 
okamžitě lékařskou pomoc.

 V případě vdechnutí: odveďte osobu na čerstvý 
vzduch.

Při požití, vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc. 
Vezměte chemikálii nebo produkt v obalu sebou.

 V případě zranění vždy vyhledejte lékařskou pomoc. 

Rady pro dohled dospělé osoby:
1. Tato hračka je pouze pro děti od 8 let.

2.  Pročtete si a následujte tyto instrukce, bezpeč-
nostní pravidla a informace k první pomoci a ucho-
vejte je pro další použití.

3. Nesprávné používání chemikálií může vést ke 
zranění a poškození zdraví. Provádějte s nimi pouze 
takové aktivity, které jsou uvedeny v instrukcích.

4. Protože schopnosti dětí se velice různí i ve věko-
vých skupinách, dohlížející dospělá osoba by měla 
určit, které aktivity jsou pro ně vhodné a bezpečné. 

5. Dohlížející dospělá osoba by měla s dětmi probrat 
varování, bezpečnostní informace a možná rizika 
před začátkem aktivity. Speciální pozornost by se 
měla věnovat práci s barvami a lakem.

6. Oblast aktivity by měla být uklizena od možných 
překážet a měla by být dostatečně vzdálená od 
uskladněného jídla. Měla by být dobře osvětlena, 
provětrávána a blízko zdroje vody. 

7. Pracovní oblast by měla být stabilní a po použití 
sady okamžitě uklizena.

Bezpečnostní pravidla:
-  Držte děti mladší 8 let a zvířata dál od oblasti 

aktivity.

- Skladujte z dosahu malých dětí.

- Po dokončení aktivity si opláchněte ruce.

- Po použití omyjte všechno vybavení.

-  Nepoužívejte žádné vybavení, které nebylo dodáno 
v setu, nebo není doporučeno v instrukcích.

- Nejezte, nepijte a nekuřte v oblasti aktivity.

- Nedovolte, aby přišel materiál ke styku s očima.

- Nestrkejte materiál do úst.

- Nevdechujte výpary.

Informace k bateriím:
-  Různé typy baterií, nebo nové a použité se nesmí 

míchat.

- Baterie musí být vloženy se správnou polaritou.

- Vybité baterie z hračky vyndavejte.

-  Baterie vyjměte i v případě, že výrobek delší dobu 
nepoužíváte.

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických 
a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v oka-
mžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevha-
zujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace 
výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde 
budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní 
zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních 
dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být 
důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti 
si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného 
místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou 
být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na 
místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli 
závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se 
řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na 
reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili 
či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
•  na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsled-

ku jeho používání

•  na servisní zásahy související se standardní údržbou 
výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému 
opotřebení … ) 

•  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými 
podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)

•  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nára-
zu, úderu do něj apod.

•  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, 
použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či 
nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny 
proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko 
případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu 
k použití a neručí za možné tiskové chyby.


