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SPIN ‘N’ STARE 18297 

 
CONTENTS 
1  x reversible circular panel 
1 x mounting kit: wood block with central screw B, black ball A, 4 x 80mm screws, 4 x 
50mm    wall plugs 
 

BEFORE USE 
Wall mount this product checking: 

• the construction of your wall – is it capable of holding the weight of this product, bearing in 
mind that users will be turning it 

• the suitability of the mounting kit provided 
 
Remove (unscrew) the black ball A from the central screw B of the wood block if it is attached.  
Using the four pre-drilled holes C (one in each corner) in the wood block, mark the wall where the 
block will be attached.  Drill corresponding holes in your wall.  Fit the wall plugs into the holes you 
have drilled.  Screw the screws through the wood block and into the wall plugs. 
 
Pass the centre of the reversible circular panel onto the screw in the centre of the wood block.  Screw 
the black ball onto the central screw of the wood block to hold the panel in place.  Tighten.  
 

USE 
1. Spin the circular panel to achieve different optical effects.  Different speeds will obtain different 

effects. 
2. To change the effect, remove the black ball; remove the panel; turn the panel over and replace 

the black ball.  Check the ball is secure before allowing users to resume play with the panel. 
 

SAFETY  
Always supervise the use of this product. 
 

CARE & MAINTENANCE 
Clean using a slightly damp soft cloth.  Do not immerse in water or use abrasive cleaning products. 
 

SPECIFICATION 
Weight: 3.5kg 
Size: 63cm diameter     
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ILUSÃO ÓTICA 18297 

 
CONTEÚDO 
1 x Painel circular reversível 
1 x Kit de montagem: bloco de madeira com parafuso central B, bola preta A, parafusos 4 x 80mm, 
buchas 4 x 50mm 
 

ANTES DE UTILIZAR 
Verificações para montar este produto na parede: 

• A construção da sua parede – é capaz de suportar o peso deste produto, tendo em conta que 
vai ser posto a girar pelos utilizadores. 

• Adequabilidade do kit de montagem fornecido 
 

Remova (desaparafuse) a bola preta A do parafuso central B do bloco de madeira se estiver fixo. 
Utilizando os furos pré feitos C (um em cada canto) no bloco de madeira, marque a parede onde o 
bloco vai ser fixado. Faça os furos correspondentes na parede. Coloque as buchas nos buracos que 
furou. Aperte os parafusos através do bloco de madeira até às buchas. 
 
Passe o centro do painel circular reversível pelo parafuso no centro do bloco de madeira. Aperte a 
bola preta no parafuso central do bloco de madeira para segurar o painel em posição. Aperte. 
 

UTILIZAÇÃO 
1. Rode o painel circular para obter diferentes efeitos óticos. Diferentes velocidades obtêm 

diferentes efeitos. 
2. Para alterar o efeito, remova a bola preta; remova o painel; vire o painel ao contrário e 

recoloque a bola preta. Verifique se a bola está segura e deixe os utilizadores continuar a 
utilizar o painel. 

 

SEGURANÇA 
Supervisione sempre a utilização deste produto. 
 

CUIDADO E MANUTENÇÃO 
Limpe com um pano ligeiramente húmido. Não submerja em água ou utilize produtos de limpeza 
abrasivos. 
 

ESPECIFICAÇÕES 
Peso: 3.5kg 
Tamanho: 63cm de diâmetro  


