1. Naam van het product
Aura Projector

2. Product code
21507

3. Kleur
Zoals afgebeeld

4. Korte omschrijving
De perfecte projector voor thuis. Van een hoge kwaliteit en met een geschikte helderheid voor
slaapkamers (LED 100 and LED Projectors geven meer licht voor in de multi-sensorische
snoezelruimte). Niet te gebruiken in combinatie met de Panorama rotator, Vervormwielen,
Voorzetprisma en Multi-facetspiegel.

5. Inhoud
1 x Aura Projector
1 x stroomvoorziening
1 x effectwiel
1 x tafelstandaard (schuimring)
1 x wandmontage met bevestiging

6. Snoezelen stimulatie
Zicht

7. Algemeen
Gebruik het product binnenshuis, in een donkere omgeving. Projecteer op een platte, witte of
lichtgekleurde en glad oppervlak. Deze projector is het meest geschikt voor kleinere ruimtes. Gebruik
het meegeleverde effectwiel.

8. In gebruik nemen




Monteer de projector
Bevestig het effectwiel (verwijder de magneet adapter als u eigen effectwielen gebruikt)
Sluit de stroomvoorziening aan

9. Aanvullende informatie









De projector is voorzien van de volgende kenmerken:
Timer
Dimmer
LED lamp (geen vervanging nodig, geen hitte)
Inclusief een vloeistofwiel
Ingebouwde wielmotor
12 volt uitvoering dus ook te gebruiken in badkamers
niet te gebruiken met andere projector accessoires.

10.

Veiligheid




11.

Houd altijd toezicht als het product in gebruik is.
Installeer het product binnenshuis in een droge omgeving.
Gebruik het product niet als de stekker beschadigd is of als de projector is gevallen.

Technische informatie
Stroomvoorziening:
Afmeting:
Gewicht:

12.

9V AC 6W
20 x 20 x 20 cm
889 gram

Installatie

1. Kies een geschikte locatie voor de projector, zodat er niemand over de stroomkabel
zal struikelen, aan zal gaan trekken of in aanraking komt met hete oppervlakken. Als er
een verlengsnoer nodig is, zorg dan voor een snoer met een stroomsterkte welke ten
minste gelijk is aan die van het apparaat. Het apparaat kan anders oververhit raken.
2. Plaats de projector op de tafelstandaard (schuimring) of monteer het product aan de
wand. De muurbevestiging moet worden vastgeschroefd aan een muur in verticale
positie, zodat het de projector goed ondersteunt. Let op: bij wandmontage moet het
koord voor de veiligheid worden gemonteerd aan de projector. Om dit te doen, bevestigt
u de veerklem op de zijkant van de projector.
3. Installeer het meegeleverde effectwiel. Dit werkt met een magneet - de schuif aan de
linkerkant van de magneetadapter moet bovenaan zitten , zoals getoond op de afbeelding.
Plaats het magnetische wiel op de magnetische adapter op de projector. Om het wiel te
verwijderen, kunt u het wiel optillen.

4. Om de standaard effectwielen te gebruiken met deze projector, moet de magnetische
adapter van de projector eerst verwijderd worden. Gebruik hiervoor een kleine
inbussleutel en plaats deze in het gat aan de bovenkant van de magnetische adapter.
Draai de inbussleutel tegen de klok in om de adapter lost te maken van de projector
Let op: U moet de projector aanzetten om de wielmotor in de juiste positie te zetten.
De opening aan de bovenkant van de magneet, moet naar de bovenkant van de projector
gericht zijn.
Om de magnetische adapter weer te bevestigen, moet u ervoor zorgen dat de platte kant
van de as naar de bovenkant van de projector gericht is. Plaats de magnetische adapter
op de as en draai de inbussleutel met de klok mee.
De adapter zet zich vast aan de projector.

Nadat de magnetische adapter is verwijderd, duwt u het wiel op de as van de wielmotor,
zoals afgebeeld. Dit gaat gemakkelijker als u het effectwiel licht, met op en neer gaande
bewegingen, draait.
Om vloeistofwielen te bevestigen, draait u de kruiskopschroef vast op de as van de
wielmotor, zoals afgebeeld. Om het vloeistofwiel los te maken, draait u de schroef van het
wiel los en zorgt u ervoor dat het wiel verticaal en recht wordt gehouden. Gebruik beide
handen om het wiel van de as te verwijderen.
5. Sluit de stroomtoevoer aan, aan de rechterkant van de projector en steek de stekker in
het stopcontact. De projector gaat aan door de knop ingedrukt te houden.
6. Om de kwaliteit van het geprojecteerde effect te veranderen, draait u de schuif op de
lens naar voren en naar achteren totdat de gewenste scherpstelling is bereikt.
7. De maximale beeldgrootte mag niet groter zijn dan 4 meter (diameter).
8. Om de projector uit te schakelen, houdt u de "DIM - OFF – TIMER’’ knop in tot het lampje
uitgaat.
9. Om de afbeelding te dimmen, moet u de knop ‘’DIM – OFF – TIMER’’ in drukken en
vasthouden tot de lichtopbrengst het gewenste niveau bereikt heeft. Let op: bij vloeibare
effectwielen kan het tot 15 minuten duren voordat ze beginnen te werken. De olie die deze wielen
bevat, moet opgewarmd worden. Deze warmte komt van de projector.
10. Het gebruik van de timerfunctie is ideaal voor degenen die de projector automatisch willen
uitzetten na een bepaalde tijd. Schakel de projector aan en wacht 10 seconden. Druk twee keer op
de ‘’DIM – OFF – TIMER’’ knop. Het lampje op de projector zal kort knipperen, dit betekent dat de
timerfunctie is ingeschakeld.
De timer staat automatisch ingesteld op 30 minuten, dimt vervolgens en schakelt uit.
11. Er is een gratis app verkrijgbaar om de aura projector op afstand te bedienen. De app is
verkrijgbaar als IOS en Android en kan worden gedownload in de appstore van Google Play.

13.

Verzorging en onderhoud







Gebruik en bewaar de Aura Projector alleen in een droge omgeving en gematigde
klimaten. Vermijd overmatige warmte, vocht, stof en trillingen.
Voor reiniging en onderhoud is het van belang dat de projector los gekoppeld wordt.
Probeer de projector niet uit elkaar te halen.
Voor het reinigen van de lens een tissue of lenzendoek gebruiken met een kleine
hoeveelheid pure alcohol.
Probeer niet zomaar om deze projector te repareren, tenzij u gekwalificeerd bent om
dat te doen en u onder leiding van de fabrikant werkt.
Trek te stekker voorzichtig uit het stopcontact om het product los te koppelen.

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

