1. Naam van het product
Tafel bubbelunit met handmatige kleurendraaischijf 100 x10 cm

2. Product code
19128095

3. Kleur
De kleur kun je handmatig veranderen in 5 kleuren: rood, groen, blauw, geel
en transparant.

4. Korte omschrijving
Een visueel aantrekkelijke bubbelunit. Door de kleurenschijf handmatig te draaien, verandert de
kleur. Niet alleen de standaard kleuren rood, groen, geel, blauw en wit zijn zichtbaar, maar ook de
gemengde kleuren. Het bubbeleffect is ook handmatig aan te passen. Niet te combineren met Nenko
Interactive producten zoals schakelaar en kubus. Er is ongeveer 6 liter water nodig voor deze
bubbelunit. Afmeting: 100 cm hoog x 10 cm diameter

5. Zintuigen stimulaties
Zien

6. Installatie
Controleer of de slangaansluitingen goed vastzitten door ongeveer ½ liter gedemineraliseerd water
toe te voegen. Er mag geen waterlekkage zijn. Als dat het geval is, neem dan onmiddellijk contact
met ons op.

7. Plaatsing
Voordat u de tafel bubbelunit in gebruik neemt, moet u ervoor zorgen dat deze op een stevige, niet
hellende ondergrond staat. Een muurbeugel voor deze wateruitloop is niet inbegrepen, deze kan als
accessoire worden besteld.

8. In gebruik nemen






Gebruik alleen gedemineraliseerd water om de buis te vullen en zet de buis aan tijdens het vullen.
Vul de water tafel bubbelunit met gedemineraliseerd water tot 30 mm onder de bovenrand.
Let op! Bij het vullen mag er geen water langs de buitenkant van de buis lopen.
Reinig de Plexiglas -buis met een zachte doek (bijv. Microvezel) en alleen water.
Het verlagen van het waterniveau na verloop van tijd is meestal geen lek maar kan worden
verklaard door normale verdamping. Vul daarom de tafel bubbelunit regelmatig met
gedemineraliseerd water.
 Als het water melkachtig en troebel wordt of als er algen gevormd worden, vervang het dan
volledig. In geval van zware vervuiling van het water is een basisreiniging van de tafel bubbelunit
noodzakelijk.

9. Gebruik de kleurendraaischijf
Door de kleurendraaischijf te draaien, kunt u de kleurweergave van de waterborrelkolom wijzigen.
Het kleurenwiel is verdeeld in 5 velden (rood, groen, blauw, geel en transparant) en bevindt zich aan
de voorkant van de bubbelunit.

10. Extra informatie
Als de LED defect is, kunt u bij ons een vervangende LED bestellen. De LED moet een maximaal
vermogen van 12V / AC 5 watt hebben, om de plug-in transformator niet te overbelasten.
Ondanks zorgvuldige verwerking en kwaliteitsborging is het mogelijk dat de bubbelunit lekt.
Controleer voor het vullen de wateruitloop op beschadiging. De tafel bubbelunit mag bij het voor het
eerst in werking stellen niet onopgemerkt blijven. Elke interventie in de technologie en de structurele
omstandigheden van de tafel bubbelunit.

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

