1. Naam van het product
Laser Sky Projector

2. Product code
19908

3. Kleur
Zoals afgebeeld

4. Korte omschrijving
Het is niet nodig om te wachten tot het donker wordt om het
magische van een sterrennacht te kunnen ervaren! Maak je eigen
lichtgevende, twinkelende en duizelingwekkende sterrenshow! Compacte uitvoering die toch een
heel plafond kan verlichten. Ideaal voor thuisgebruik. Om aan de muur te monteren. Inclusief AC
adapter. Maximaal 4 uur aaneengesloten laten branden. (Werkt niet in combinatie met een
afstandsbedieningsysteem).

5. Inhoud
1x Laser Sky Projector
1x AC Adaptor

6. Snoezelen stimulaties
Zicht

7. In gebruik nemen


Haal voorzichtig de projector en AC adapter uit de verpakking.



Plaats de projector op een tafel of plat oppervlak en steek de plug van de adapter in de
opening van de projector (AC Adapter Jack), zie figuur1. Zorg er altijd voor dat de ON/OFF
schakelaar in de OFF positie staat, voordat u de stekker van de adapter in het stopcontact
steekt. Steek nu de stekker in het stopcontact.



Draai de projector zo, dat de projectielens naar het plafond en van u af gericht is (zie figuur
2A & 2B).



U bent nu klaar om de projector aan te zetten, zet de schakelaar op ON (zie figuur 3). Er zijn
twee manieren om van het universum te genieten:



Met bewegende wolken. Om dit te bereiken dient u de Cloud Brightness Control schakelaar
(figuur 4) helemaal naar rechts te draaien. Kijk vol verbazing toe hoe de wolken in het
centrum van het universum bewegen. Dit kan alleen in een compleet donkere ruimte – hoe
donkerder, hoe beter – elke vorm van verlichting vermindert het optische effect.



Zonder wolken. Om dit te bereiken dient u de Cloud Brightness Control schakelaar helemaal
naar links te draaien. Dit haalt alle wolken weg en laat een compleet donkere hemel achter
met magische sterren die bewegen, schitteren en betoveren. Kijk goed en u zult zelfs

vallende sterren ontdekken. Hoe u er ook naar kijkt, de Laser Sky Projector is een
opzienbarende manier om te ontspannen en om elke ruimte om te toveren in een magische
omgeving. De Cloud Brightness Control schakelaar kan in elke gewenste positie gezet worden
– van dikke wolken, dunne wolken tot helemaal geen wolken. Aan u de keuze.


Als u ervaren heeft hoe mooi de projectie is op het plafond, kunt u gaan experimenteren.
Projecteer bijvoorbeeld eens op een kale muur.



Zet de schakelaar altijd in de OFF positie als u de ruimte uitgaat. Het is raadzaam de
projector niet langer dan 4 uur achter elkaar te gebruiken. Dit verlengt de levensduur
aanzienlijk.



Voor het beste resultaat heeft u een wit plafond of witte muur nodig .. donkere
oppervlakken verminderen het effect.

8. Technische informatie
Afmeting :
Maximum output power:

28 x 24 x 21 cm.
minder dan 10.97 mW.

9. Veiligheid





Kijk nooit direct in het licht van de projector.
De Laser Sky Projector is ontworpen voor veilig, probleemloos gebruik. De waarschuwingsen identificatiestickers zijn aangebracht uit veiligheidsoverwegingen. Haal ze niet weg.
LET OP: Het gebruik van de knoppen en schakelaars of het uitvoeren van procedures anders
dan hierboven beschreven, kan een gevaarlijke overbelichting veroorzaken.
Probeer dit artikel NOOIT zelf uit elkaar te halen.

10. Verzorging en onderhoud






Schoonmaken dient alleen te geschieden met de schakelaar in de OFF stand
Raak geen van de lenzen met de blote handen aan.
Maak de buitenkant schoon met een schone, vochtige doek.
Dompel de projector nooit onder in water.
Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.

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

