
 

 

 

1. Naam van het product   
Neo lavalamp – wandmodel 
 

2. Product code 

21735111 
  

3. Korte beschrijving  
De unieke Neo Wall is de enige verkrijgbare lavalamp voor aan de muur en is 
geschikt voor zowel volwassenen als kinderen. Hij is gemakkelijk te installeren. Het product is slim 
ontworpen en kan, na het bevestigen van de achterplaat op de muur, eenvoudig worden 
ingeschoven en met twee schroeven worden bevestigd. Inbussleutels worden meegeleverd. 
Rustgevend en ontspannend. Alleen voor decoratief gebruik! Werkt op 220 Volt. Gloeilamp: 12V 
20W GY6.35 halogeencapsule. Kleuren kunnen variëren naar beschikbaarheid.  
Afmeting: 40 cm hoog 
 

4. Zintuigen stimulaties 
Zien 
 

5. Inhoud 
1. Basis en wandbehuizingsonderdeel 
2. Fles 
3. Lange armgedeelte 
4. Wandmontageplaat 
5. M4 inbussleutel x 1 
6. M2.5 inbussleutel x 1 
7. Schakelvoedingsadapter 
8. Verwisselbare plug voor UK 
9. Verwisselbare plug voor EU 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

6. Installatie 

LET OP: Verschillende muren vereisen verschillende soorten montagemateriaal. Gebruik 
altijd schroeven en pluggen die hiervoor geschikt zijn. Roep in geval van twijfel de hulp van 
een professionele installateur in. 

1. Plaats de muurplaat op een geschikte gladde muur. Zorg ervoor dat de plaat plat tegen de 
muur kan worden geplaatst, voordat u deze bevestigt. Zorg ervoor dat de plaat verticaal 
wordt gemonteerd. 

2. Bevestig hem op deze plaats met 4 geschikte schroeven door de gaten in de achterplaat. 
(bevestigingsschroeven niet meegeleverd) 

3. Zorg dat de kabel op de juiste manier door de wandbehuizing gaat zoals is afgebeeld. Schuif 
de basis en wandbehuizingsonderdeel op de wandmontageplaat door de dragers in de drie 
gaten te haken.  

4. Controleer of dit onderdeel juist is ingehaakt op de wandmontageplaat en bevestig hem 
vervolgens op de plaat door deze in te drukken en de schroef in de steel van het product te 
draaien met de grotere meegeleverde M4-inbussleutel. Zorg ervoor dat de schroef vast 
genoeg zit, zodat het onderdeel niet uit de wandplaat kan worden opgeheven. 

5. Zodra deze goed vastzit, plaatst u het lange armstuk bovenop de fles en drukt u deze stevig 
op zijn plaats. Plaats de fles met het armstuk voorzichtig in de onderste kom en breng deze in 
de juiste positie met het schroefgat in de achterkant van de onderste kom. 

6. Steek de meegeleverde schroef erin en draai deze vast met de kleinere meegeleverde M2,5-
inbussleutel.  

7. Schuif de juiste stekkerset (EU of VK) op de voedingsadapter totdat deze klikt. 
8. Steek de stekker van de meegeleverde voedingsadapter in de DC-opening. Steek de stekker 

in het stopcontact en zet de lamp aan. 
 



 

 

 

7. Veiligheid en instructie 
 Kies een locatie op een schone en gladde muur die geschikt is voor montage. 

 Niet in de buurt van warmte- of koudebronnen, zoals verwarmingen of airconditioners. Het 
product werkt op zijn best in een ruimte tussen 68° F/20º C en 75º F/ 24º C. 

 Houd de kabel uit de buurt van verwarmde oppervlakken. 

 Voor de beste prestatie raden wij u aan om het product uit de buurt van zonlicht te houden om 
verkleuring te voorkomen en uit de buurt van koude plaatsen om een trage werking en bevriezing 
te voorkomen en tevens uit de buurt van hete locaties om oververhitting te voorkomen. 

 Alleen voor gebruik binnenshuis. 
 

8. Extra informatie 
OPWARMEN 
Het opwarmen duurt ongeveer 1-3 uur, afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Er kunnen tijdens 
het opwarmingsproces stalagmietvormen ontstaan. Deze zullen daarna smelten en de lava begint te 
stromen. Het is normaal dat er in het glas kleine luchtbelletjes en gietsporen te zien zijn.  
 

WERKING 
De lavalamp zal het best functioneren nadat het vier of vijf keer is gebruikt. Bij de eerste keren 
kunnen kleine luchtbelletjes in de lava te zien zijn. Let op: de opwarmingstijd zal na een paar keer 
steeds korter worden. 
 
Gelieve het product niet langer dan zes uur per dag aan laten staan of het overhit laten raken; dit zal 
de levensduur van uw product verlengen. Oververhitting zal de levensduur van het product 
verkorten. Indien het product oververhit raakt zal er een grote bel aan de bovenkant van de fles 
ontstaan of een heleboel kleine belletjes. 
 
Beweeg of schud het product nooit wanneer het in gebruik of nog warm is, omdat dit anders 
onherstelbare vertroebeling kan veroorzaken. 
 

VERVANGINGEN 
Wanneer uw product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, zullen er wolken gaan ontstaan, de 
kleuren kunnen dan gaan vervagen en de lava zal niet meer zo goed bewegen als in het begin. Dit 
gebeurt na ongeveer 2000 branduren. Let op: wij hervullen geen flessen. Open nooit de beveiligde 
dop om vloeistoffen toe te voegen. 
 
Als de gloeilamp het niet meer doet, vervang deze dan met een lamp van hetzelfde type en wattage. 
Gebruik alleen de juiste gloeilamp, zoals dit staat vermeld op het etiket op de basis.  
 
BELANGRIJK! Laat uw product altijd geheel afkoelen voordat u het pakt of verplaatst.  
 
Zodra uw product volledig is afgekoeld, kunt u met behulp van de meegeleverde inbussleutel de 
schroef op de achterkant losdraaien en verwijderen (bewaar deze onderdelen veilig). Houd de fles en 
het armgedeelte vast en til de fles en het armgedeelte voorzichtig op en verwijder deze uit de basis. 
Haal het armgedeelte voorzichtig uit de fles en plaats deze op de fles die u wilt gebruiken. Raadpleeg 
nu het gedeelte ‘Opstelling’ voor de instructies voor de montage.  
 

 



 

 

  
VOEDING 
Het product wordt geleverd met een wisseladapter (input 100-240v ~ 50/60 Hz, output 12 V 2,5A). 
De externe flexibele kabel van dit product kan niet worden vervangen. Als de kabel beschadigd raakt, 
dient dit product te worden weggegooid. 
 

9. Veiligheid 
 Dit product valt onder de wettelijke garantie van het land van aankoop en voldoet aan alle 

geldende standaardvereisten.  

 Gebruik dit product alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze handleiding. 
Gebruik geen onderdelen die niet door de fabrikant worden aanbevolen. 

 Laat dit product niet onbeheerd achter als het nog niet is gemonteerd. 

 Gebruik geen andere middelen om de fles op te warmen dan de meegeleverde gloeilamp en 
probeer de fles ook niet kunstmatig af te koelen. 

 Laat het product niet langer dan 6 uur per dag aanstaan. 

 De vloeistoffen in het product zijn niet gevaarlijk en kunnen op de normale manier worden 
afgevoerd. Als de vloeistof per ongeluk wordt ingeslikt, drink dan veel water. Als er daarna 
symptomen optreden, gelieve dan een arts te raadplegen. 

 Gebruik dit product nooit als de fles is gevallen, omdat er dan zwakke plekken kunnen ontstaan   

 Gebruik dit product nooit als de fles is gevallen, omdat hierdoor zwakke plekken kunnen ontstaan. 
Zorg in dit geval voor een nieuwe fles en gooi de oude weg. Als de inhoud wordt gemorst, 
verwijder dan zoveel mogelijk vloeistof en lava en pas daarna de aanbevolen reinigingsmethode 
voor uw vloer toe om het gekleurde water en de was te verwijderen. 
 

Om het risico op brandwonden, elektrische schokken of persoonlijk 
letsel te beperken: 
 Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderdelen eraan monteert of verwijdert, of 

voordat u de lamp gaat schoonmaken. 

 Gebruik dit product nooit als het snoer of de stekker is beschadigd, als het niet goed functioneert, 
als het is gevallen of beschadigd of als het in water is ondergedompeld. 

 De externe flexibele kabel van dit product kan niet worden vervangen. Als de kabel beschadigd is, 
moet het product worden weggegooid. 

 Om het product uit te schakelen, zet u de schakelaar in de uit-stand en verwijdert u daarna de 
stekker uit het stopcontact. 

 Raak de gloeilamp nooit aan als het product aanstaat of als het net is uitgeschakeld, om 
brandwonden te voorkomen. Om een defecte gloeilamp te vervangen, trekt u de stekker uit het 
stopcontact en laat u het product voldoende afkoelen.  
 

De fabrikant van het product is niet aansprakelijk voor schade of letsel veroorzaakt door onjuist 
gebruik of een verkeerde installatie of behandeling van het product. 
 

 
 

 

 

 

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

http://www.nenko.com/

