
 

 

 

1. Naam van het product 
Space projector effectwiel – Platteland 
 

2. Code van het product 
59591130 
 

3. Korte omschrijving 
Kleurig wiel met wat zich afspeelt op het platteland. Plaats het 
wiel in de zijkant van de Space Projector en gebruik de scherpstelring op de projector om het beeld 
scherp te stellen. Het wiel draait binnen de projector en creëert een continu draaiend beeld op de 
muur of het plafond. Maximaal beeld van 1,5 meter diameter. 
Exclusief Space projector. 
 

5. Zintuigen stimulaties 
Zien 
 

6. Veiligheid 
 Deze projector is geen speelgoed en moeten buiten het bereik van kinderen onder de 8 jaar 

worden gehouden. 

 Kinderen van 8 jaar en ouder mogen de projector gebruiken volgens de instructies voor veilig 
gebruik.  

 Mensen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens moeten, afhankelijk van 
hun capaciteiten, tijdens het gebruik onder toezicht staan, buiten het bereik blijven van de 
projector of instructies voor veilig gebruik krijgen.  

 De ventilatieopeningen op de projector en in de transformator mogen tijdens de werking van de 
projector niet worden geblokkeerd.  

 Reiniging of reparaties moeten altijd door een volwassene zonder verminderde vermogens 
worden uitgevoerd.  

 Als de stroomkabel is beschadigd, maak dan geen gebruik van de projector en neem contact op 
met Nenko. 

 Trek altijd de stekker van de projector uit het stopcontact en laat hem afkoelen voordat u de 
lamp of onderdelen van het optische systeem verwisselt.  

 Kijk nooit direct in de focusseerlens wanneer de lamp is ingeschakeld.  

 Stel de lavalampwielen niet bloot aan direct zonlicht, omdat ze dan zullen vervagen.  

 Gebruik de projector alleen wanneer deze op de basis is gemonteerd en op een vlak oppervlak is 
geplaatst.  

 Trek de stekker van de transformator uit het stopcontact als u hem niet continu gebruikt. 
 

6. Installatie 
1. Pak de projector uit en plaats hem rechtop op een stabiel oppervlak, dus niet op een tapijt of 

andere zachte oppervlakken.  
2. Plaats de transformator op een locatie waar er lucht omheen kan circuleren. 
3. Pak het wiel uit en plaats hem in de wielgleuf met het ‘M’ -logo naar de focusseerlens gericht. U 

voelt een lichte klik wanneer het wiel centraal staat en correct in de projector is geplaatst 
4. Steek de stekker van de projector in het stopcontact en zet hem aan. 
 



 

 

 

7. In gebruik nemen 
Zet de beamer in een hoek naar een muur of plafond gericht, het liefst naar een wit oppervlak. Draai 
vervolgens aan de doorzichtige kunststof focusseerring om de projectie scherp te stellen. De 
helderheid en de afmeting van het beeld worden bepaald door de hoeveelheid licht in de kamer en 
de afstand tussen de projector en de muur of het plafond. Hoe donkerder de ruimte, des te 
helderder de projectie. Hoe verder de projector van de muur of het plafond wordt geplaatst, des te 
groter wordt de projectie. U kunt met de lavalampwielen een projectie van ca. 4 meter bereiken in 
een volledig donkere kamer met voldoende ruimte om de projector op voldoende afstand van de 
muur te plaatsen. Met andere effecten krijgt u een helder gefocust beeld van ongeveer 1,5 meter 
doorsnede. NB  

 Een halo-effect rondom de projectie is normaal.  

 Als er punten of pigmenten in uw lavalampwiel staan,   die eruit zien alsof ze daar niet horen te 
zijn, laat u de projector en het wiel een aantal dagen draaien en dan zouden deze moeten 
verdwijnen.  

 De projector kan op het plafond en de muur projecteren, maar niet op de vloer en hij kan ook 
niet op de muur worden bevestigd. 

 

8. Onderhoud 
Gebruik een vochtige doek om eventuele vlekken op de buitenkant van het product te verwijderen. 
Reinig de lenzen met een lensdoek en zorg ervoor dat u geen vingerafdrukken op de lens krijgt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.nenko.com/

