
 

 

  

1. Naam van het product 
Oceaan projector 
 

2. Product code 
20379134 
 

3. Korte omschrijving  
De oceaan projector biedt perfecte ontspanning. De projector projecteert een zwoel watereffect op 
het plafond en wanden. Om de ontspannen sfeer te verbeteren, kun je je eigen muziek spelen door 
je PC, tablet, MP3 of smartphone aan te sluiten op de oceaan projector met de meegeleverde 
audiokabel. De projector is geschikt voor kleinere ruimtes. Inclusief: audiokabel en USB-kabel.  
Afmeting: 13,5 cm diameter 
 

4. Kleur 
Zoals afgebeeld 
 

5. Zintuigen stimulaties 
Zien en horen 
 

6. In gebruik nemen 
Stap 1  Toegang tot Power 
Stap 2  Aan: Zet de schakelaar op "AAN" positie aan de onderkant 
Stap 3  Druk 3 seconden lang op inschakelen   
Stap 4  2 stuks AAA-batterijen in de afstandsbediening 
 

7. Installatie  
1. Ze de projector via de onderkant aan.  
2. Kort indrukken: de schakelaar verandert de verlichtingsmodus de muziek. 
3. Als u alleen de track wilt vervangen, klikt u op de afstandsbediening of de projector zelf op 

het volgende nummer. 
4. Plaats TF-kaart of externe audiobron. 
5. Let op externe audio, muziek kan de projector zelf en afstandsbediening niet bedienen. 
6. Druk op afstandsbediening H1 / H2 / H4 om aan te geven dat het nachtlampje van de 

projector automatisch wordt uitgeschakeld na de timer: 1H / 2H / 4H. 
7. Druk op de afstandsbedieningsknop, geef de annuleringstimer aan. 
8. Druk lang op de toets om te openen of op af te sluiten. 

  

8. Eigen geluiden 
De projector is op zichzelf staande muziek met nachtverlichting 
1. Geluiden van bosinsecten 
2. Oceaan golven, meeuwen geluid 
3. Stromend water, Vogels Geluiden 
4. Vrolijke natuur geluiden 

 
 
 
 



 

 

 

9. Kleurrijke lichtmodus 
1. Rood, blauw, groen/ drie lichten (romantische sfeer) 
2. Rood blauw, rood groen, blauw green/ twee kleuren licht, snel knipperen (kleurrijk) 
3. Rood blauw lichtverlichting (paarse sfeer) 
4. Blauwe lichtverlichting (blauwe oceaan) 
5. Groene lichtverlichting (Noorderlicht) 
6. Rood blauw, groene gefietste verlichting ( magische zone) 
7. Rood blauw groene cyclus/snelle flits (disco effect) 

 

10. Technische informatie 
Artikelnummer 20379134 

Afmetingen 12,6 x 12,6 x 10,5 cm 

Gewicht 300 gram 

Nominale spanning / stroom DC 5V/1A 

Macht 160Hz-20KHz 

Motor specificatie 5V/13 cirkel 

Product materiaal ABS/PS/METAL/Elektronische componenten 

USB kabel lengte 1.2 meter 

Audio kabel lengte 0.6 meter 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.nenko.com/

