
 

Handleiding NL 
Sterrenproject zwart met 

afstandsbediening en timer 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

Sterrenprojector functies 
Sterrenprojector met afstandsbediening. Deze projector kan roteren en 
projecteert kleurrijk licht op een wand of muur. Creëert een rustgevende 
omgeving.  

 

 
De afstandsbediening werkt op twee AAA 1.5 volt batterijtjes. Deze worden 

niet meegeleverd. 

 

 

 



 

Opladen 

 
Power input: 

Zet de sterrenprojector tijdens het opladen aan met de schakelaar aan de 
achterkant. Tijdens het opladen is het lichtje op de achterkant rood. Wanneer 
deze vol is gaat het lichtje uit.  

Ingebouwde lithium batterij 

Gebruik de bijgeleverde USB kabel en een USB adapter (output max 5.0 Volt) 
om op te laden. Je kan ook opladen aan een powerbank of laptop. De batterij is 
vol na 5-6 uur opladen. De sterrenprojector kan 13-14 uur worden gebruikt na 
een oplaadbeurt. Mag gebruikt worden tijdens het ophalen.  

 

 

 

 

 



 

Hoe te gebruiken? 
Verwijder de beschermkap 

1. Aanzetten.  
Druk kort op de aan knop aan de voorzijde. Op het scherm verschijnt het 
cijfer 0.  
Gebeurt er niets? Check dan of de schakelaar op de achterzijde op On 
staat.  
Gebeurt er nog niets? Laad de sterrenprojector dan eerst op. Zie 
Opladen. 
 

2. Timer instellen. 
Klik op timer en stel de tijd in door er op te klikken. Er komt telkens 5 
minuten bij. Met de afstandsbediening kun je deze ook gelijk op 1 uur, 3 
uur of 5 uur zetten.  
 

3. Warm licht. 
Klik kort op het zon icoon om warm licht in te schakelen. 
 

4. Kleur instellen. 
Stel de kleur in met het lampjes icoon. 
 

5. Roteren. 
Klik op het roteericoon om de rotatie in te schakelen.  
 

Technische specificaties 

Type 1653 
Input voltage 5.1 V 
Output voltage 4.1 V 
Working output 250 mA 
Power 4.5 W 
Lithium batterij capaciteit 1200 mAh 
Ingebouwde lithium batterij 
 
 



 

 
Inhoud  

1 x Sterrenprojector 
1 x Afstandsbediening 
1 x USB kabel (2 meter) 
1 x Gebruiksaanwijzing (Engels) 

Keurmerk 

CE 

Heb je vragen over de sterrenprojector mail ze dan door naar 
klantenservice@ikbenzomooi.nl. We helpen je graag.  

Website: www.ikbenzomooi.nl 

Adres: 

Ik Ben Zo Mooi 
Haltestraat 82 
4411NH Rilland 

Nederland 
Telefoonnummer: 0858881540 
Mailadres: info@ikbenzomooi.nl 

 


