1. Naam van het product
LED Lichtplaat – rechthoekig

2. Product code
18663431

3. Kleur
Zoals afgebeeld

4. Korte beschrijving
Deze plaat licht objecten van onderaf op en stimuleert de ontdekking- en onderzoeksdrang. Zeer
effectief met lichtdoorlatende en transparante objecten. Dun, licht van gewicht (2,25 kg) en
makkelijk mee te nemen. Laag energieverbruik, voorzien van LED strip technologie en afgeronde
hoeken. Exclusief afgebeelde speeltjes.
Afmeting: 46 x 34 x 1 cm

5. Zintuigen Stimulaties
Zien

6. Om te beginnen
Plaats het paneel op een vlakke ondergrond.
Probeer te voorkomen dat het paneel overhangt. Dit voorkomt kantelen als de randen worden
neergelegd.

7. Technische informatie
De adapter is in meerdere landen bruikbaar. Selecteer de juiste adapter voor uw land, schuif de
adapter stevig op zijn plaats tot dat je een klik hoort. Om de adapter te verwijderen drukt u op de
push knop met uw duim dan kunt u de adapter er van af schuiven.

8. Installatie
Steek de DC aansluiting in het paneel en steek de stekker in het stopcontact, zorg ervoor dat het
stopcontact is ingeschakeld. Het paneel heeft 3 lichtstanden (laag-medium-hoog) en een
automatische vergrendeling functie om te voorkomen dat het per ongeluk uit gaat als het wordt
gebruikt. Druk 1 keer op het aan/uit symbool en het geeft licht op de laagste modus. Druk daarna
nog een keer en de lichtplaat gaat op de medium modus, daarna nog een keer en het zal op zijn
hoogst staan. Om het paneel uit te schakelen moet u het aan/uit symbool 3 seconden inhouden.

9. Veiligheid
Stikgevaar: dit product heeft kleine onderdelen en is daarom niet geschikt voor kinderen onder 36
maanden.
Adapter: is geen speelgoed

10. Onderhoud
Het schoonmaken moet altijd worden uitgevoerd door een volwassene. Haal voor het schoonmaken
altijd alle stekkers uit het apparaat. Veeg het oppervlak af met een vochtige doek, en voorkom
chemische, oplosbare en schurende reinigingsmiddelen. Deze kunnen de bovenkant beschadigen.
Check regelmatig de stroomadapter voor schade bij de stekker, kabel en plastic huls. Als het
beschadigd is vervang het dan gelijk.
Contact met water of andere vloeistoffen vermijden. Zet het paneel altijd uit wanneer het niet wordt
gebruikt.

Voor meer informatie kunt u onze website www.nenko.com bezoeken.

