1. Naam van het product
Dieptespiegel

2. Product code
23650

3. Kleur
Zoals afgebeeld.

4. Korte omschrijving
Deze tovertunnel is oneindig! Dit effect is moeilijk te beschrijven, dit moet je gewoon gezien hebben.
Het is fascinerend mooi! Oud en jong, groot of klein, iedereen is verbaasd en staat er met open mond
naar te kijken.
Afmeting: 23 cm

5. Snoezelen stimulaties
Zicht

6. Installatie
1.
2.
3.
4.

Zet de schakelaar in de uit-stand
Haal het batterijdeksel eruit
Plaats 3 x AA-batterijen en let daarbij op de polariteit tekening in de behuizing.
Plaats het deksel terug en draai de schakelaar in de aan-stand

7. Veiligheid
Waarschuwing:
Dit is geen speelgoed. Blijf van kinderen weg. Laat kinderen er niet mee
spelen.

8. Extra informatie














Verwijder het item uit het vak vóór gebruik.
Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geïnstalleerd. Onjuiste installatie kan de
aansluitklemmen in de batterijbehuizing kortsluiten.
Verwijder de batterijen als het item lange tijd niet zal worden gebruikt.
Vervang alle batterijen tegelijkertijd. Meng geen oude en nieuwe batterijen.
Meng geen alkaline, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen.
Deze set is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
Voorkom schade aan de gloeilampen en isolatie van de bedrading. Niet gebruiken als de
lichtset op enigerlei wijze is beschadigd.
Niet blootstellen aan directe hitte of vuur of onderdompelen in water.
LED-lampen zijn niet vervangbaar. Gooi de batterijen niet in het vuur; batterijen kunnen
exploderen of lekken.
Batterijen mogen niet met het gewone huisafval worden weggegooid. Hergebruik is waar
dan ook mogelijk. Om het dichtstbijzijnde recyclingpunt te vinden.
Lichtbak is dubbel energieverbruik, als u de adapter wilt gebruiken, gebruik dan de juiste
adapter, adapterspecificatie: 5V DC 500mA.
Verwijder de batterijen voordat u de adapter aansluit wanneer u de adapter gebruikt
Veeg het met een zachte doek schoon.

Belangrijk:
Deze verlichting set kan binnenshuis worden gebruikt, maar zorg ervoor dat deze niet in vochtige
omstandigheden wordt geplaatst.

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

