1. Naam van het product
Lichtgevende gel vloertegel - rood +

2. Product code
25002477

3. Kleur
Rood

4. Korte omschrijving
Een geweldige visuele en tactiele ervaring die iedereen aanmoedigt om te gaan bewegen. Elke
verlichte tegel is gevuld met een vloeibare gel. Stap of beweeg op de tegel en zorg ervoor dat de
vloeibare gel in een bepaald patroon verschuift. De tegel is bestand tegen springen en inspannend
gebruik door kinderen en volwassenen, evenals het gewicht van een rolstoel. De tegel heeft antislip
aan de onderzijde.

5. Zintuigen stimulaties
Zien

6. Technische informatie
•
•
•
•
•

Afmeting: 50 x 50 cm per tegel
Adapter: AC100-240V / DC12V 3A (Eén adapter kan maximaal 4 eenheden bevatten)
Max stroomverbruik: 8W / pc.
Verlichting: 42 LED's
Elektriciteitsspecificatie: Werkspanning: DC 12V ± 0,5V

7. Inhoud
• Tegel
• Hoekbeschermers
• Adapter

8. In gebruik nemen
1. Als één eenheid
Steek de adapter in de tegel, sluit daarna de stekker op de adapter aan, steek de stekker in het
stopcontact en zet deze aan.
2. Twee of meer eenheden
Controleer eerst of elke unit onafhankelijk werkt volgens de bovenstaande instructies. Zodra je
tevreden bent, werkt elke eenheid en kun je alle eenheden met elkaar verbinden via de connectoren
op de basis van elke tegel. Steek deze connectoren in elkaar en sluit een van de tegels op de adapter
aan, plaats de plug vervolgens in de adapter en sluit deze aan op de muur.
3. Zie bijgesloten in uw pakket 4 hoekbeschermers die moeten worden gebruikt. Deze moeten op
elke hoek van elke tegel of elke reeks tegels worden geplakt voor uw eigen bescherming. Deze zijn
gemakkelijk aan te brengen, haal de achterkant eraf en houd deze stevig op de hoek van de tegel tot
deze stevig vast zit.

9. Onderhoud
Om zo lang mogelijk van dit sensationele product te kunnen genieten, vragen
wij u om de onderstaande onderhoudsinstructies te volgen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gebruik op een vlakke en vlakke ondergrond, uit de buurt van water.
Niet laten vallen omdat het artikel kan breken.
Laat niets op het voorwerp vallen omdat het kan barsten.
Niet gebruiken in direct zonlicht.
Plaats hete voorwerpen op het artikel
Maximale belasting: 150 kg.
De aanbevolen temperatuur voor de tegel ligt tussen min 5 graden tot 50 graden.
Dit item wordt niet aanbevolen om te worden gebruikt als vloertegel met schoenen. Veel verkeer
zal het product verslijten en verkleuren / krassen op het oppervlak.

Reinigen
• De tegel kan worden schoongemaakt met een vochtige spons en / of milde desinfectiemiddelen
en milde reinigingsmiddelen. Zorg ervoor dat u geen water in de elektronica krijgt. We raden aan
dat u het apparaat loskoppelt voordat u het schoonmaakt. Het artikel is ontworpen voor
eenvoudige reiniging.
• De antislip rug mag alleen met een droge doek worden schoongemaakt (gevaar voor losraken).
• Let op: de vloeistof is veilig en niet-toxisch, maar reinig alle delen van uw huid die de vloeistof
heeft aangeraakt voor het geval u allergisch bent voor een van de ingrediënten
• In het geval dat de tegel barst en de vloeistof op een oppervlak lekt het kan worden
schoongemaakt.

•

Als de vloeistof op een tapijt lekt, raden we aan dat u een absorberende doek over het gemorste
product legt om de overtollige vloeistof te absorberen. Wij raden u dan aan om het gebied
voorzichtig met warm water en afwasmiddel schoon te maken met een schone spons. Dep zoveel
mogelijk van de overtollige vloeistof eerst met de spons om de kleurmiddel te verdunnen, spoel
na elke schoonmaak in uw kom water. Wrijf zachtjes over het gebied tot de vloeistof vervaagt.
Mogelijk moet u dit een, twee of zelfs drie keer doen, afhankelijk van hoeveel vloeistof er is
gemorst.

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

