
 

 
 

 

1. Naam van het product 
Lichtgevende kubus 
 

2. Product code 
75544111 
  

3. Korte omschrijving 
Deze ultra-sterke, verlichte, holle plastic kubus is een object dat gebruikt kan worden om op te zitten 
of als achtergrondverlichting voor een bepaalde stemming in de ruimte. Met behulp van de 
afstandsbediening kunt u kiezen uit 16 verschillende kleuren of de kleuren laten vervagen van koel, 
ultraviolet naar warm rood. Dit werkt hypnotiserend, omdat de kleur zich gelijkmatig verspreidt door 
de hele vorm. Inclusief adapter/oplader die na 6 uur laden 10 uur licht geeft, binnen of buiten. De 
kubus is waterbestendig en kan een gewicht van 80 kg dragen.  
Geschikt voor binnen- of buitengebruik (IP65-classificatie)  
LED 's met lange levensduur  
Gebruiksduur 5 10 uur (afhankelijk van programma-instelling) 
 

4. Zintuigstimulaties  
Zicht  
 

5. In gebruik nemen 
Opladen met AC-adapter 
• Selecteer de juiste adapter (UK/EU/US/AU), schuif in positie totdat u een "klik" hoort; 
• Druk op knop (A) om te verwijderen en schuif naar buiten; 
• Om de knop (A) te verwijderen en uit te schuiven; 

Open de rubberen afdekking op het oplaadcontact aan de basis. Wanneer het apparaat voor de 
eerste keer wordt opgeladen, gaat het lampje branden. Druk op de witte knop op de voet om het 
licht UIT TE SCHAKELEN; 

• Opladen voor 8 uur; 
• Voedingsadapter en afstandsbediening zijn niet waterdicht, uit de buurt van water houden; 
• Verleng de levensduur van de batterij door op te laden wanneer de stroom bijna op is, in plaats van 

dat het licht volledig wordt uitgeput. Gebruikstijd zal verminderen bij het uitvoeren van 
Flash/Strobe/Fade/Smooth programma. 

 



 

 
 

 
Instructies voor afstandsbediening 

 
5. Technische informatie 
• Adapteringang AC 110V 240V 50/60HZ  
• Oplaadingang: DC 5V 
• Batterijvervanging voor afstandsbediening: CR2025 Lithium Button Cell 
 

6. Veiligheid 
In de snelle knipperende of stroboscoopmodus kan de lichtbron mogelijk aanvallen veroorzaken bij 
kinderen met een voorgeschiedenis van lichtgevoelige epilepsie. 
 
Geschikt voor gebruik met kinderen onder toezicht van volwassenen. Dit is geen speelgoed.  
 
Afstandsbediening mag alleen worden gebruikt door een verantwoordelijke volwassene of onder 
toezicht van een volwassene. Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik. 

 
 

Voor meer informatie kun je onze website www.nenko.com bezoeken. 

helderheidsregeling 

Kleurkeuze (16 kleuren) 

UIT-/aanzetten 

Flitsmodus 
Stroboscopisch effect 
Vervagingsmodus 
Zachte modus 

http://www.nenko.com/
https://www.linguee.nl/nederlands-engels/vertaling/stroboscopisch+effect.html

