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INSTRUCTIES
CERTIFICAAT VAN ECHTHEID
U hebt een origineel Rainbow-Vision zandschilderij verworven. Hartelijk gefelici-
teerd met uw goede keuze. Dit met de hand vervaardigde stuk verenigt de hoogste 
kwaliteitseisen met geslaagd design; daar staan de bekende kunstenaar Klaus 
Bösch en zijn team borg voor.

ACCESSOIRES

Wandhouder (uitsluitend Movie)

Schilderijsteun (uitsluitend Movie S)

Spuit/naald



REGELEN VAN DE LUCHT
Lucht weghalen = sneller
Lucht toevoegen = langzamer

WATER BIJVULLEN
Eerst lucht weghalen, daarna pas water bijvullen

REGELEN

Te weinig Te veel

Luchtbarrière
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Gebruiksaanwijzing (absoluut opslaan)
Draai het zandschilderij om en geniet van de effecten en de rustgevende werking, 
terwijl het zand stroomt en telkens nieuwe landschappen vormt. De zandkleuren 
kunnen vanwege de verschillende gewichten nooit vermengd raken.

U kunt de stroomsnelheid van uw schilderij zelf regelen. Lees daartoe absoluut de 
volgende informatie:
De platen zijn verlijmd met silicone. Dit is wel waterdicht maar laat toch gas 
(lucht of damp) door. Daardoor verandert het lucht/watervolume na verloop van 
tijd.
U krijgt een spuit met naald als accessoire. Hiermee kunt u de luchthoeveelheid in 
het schilderij en daardoor de stroomsnelheid veranderen (zie tekening 1).
Lucht remt: veel lucht = langzaam, weinig lucht = snel.
Op de plaats waar u naar binnen steekt, mag geen zand voorkomen!
Het is aan te raden het doorlopend verdampende water elk jaar te vervangen. 
Attentie: Altijd eerst 1 spuit vol lucht weghalen, dan 2/3 water optrekken en in het 
schilderij spuiten! (Zie tekening 2). Indien nodig deze bewerking meermaals her-
halen – gebruik a.u.b. gedestilleerd of gekookt water.
Voorzichtig: Bij te veel over- of onderdruk kan het glas springen. Wij accepteren 
daarvoor geen garantie.
Exacte informatie hierover op: www.sandpicture.com
Bij vakkundige behandeling zult u vele jaren plezier beleven van uw zandschilde-
rij.

Neem de onderstaande aanwijzingen in acht:
Uitsluitend meegeleverde naald gebruiken (0,4 x 20 mm)!
Schilderijen minimaal eens per maand omdraaien!
Accessoireonderdelen uit de buurt van kinderen houden: Gevaar voor verstikking 
en kans op verwondingen! Gebroken glas niet aanraken! Inhoud van de schilderi-
jen niet consumeren!
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