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Introductie 

Hartelijk dank voor het aanschaffen van Led-lichtsnoer / Led-lichtstrengen van Light Zone.
Hiermee heeft u een kwalitatief hoogwaardig product gekocht, dat aan de hoogste

kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoet. Ter wille van de juiste hantering en een lange
levensduur raden wij u aan de volgende instructies in acht te nemen.

Gelieve de handleiding - met name de veiligheidsvoorschriften - zorgvuldig door te lezen
alvorens u het apparaat in gebruik neemt. U vindt hier een aantal belangrijke en praktische instructies

die door elke gebruiker van tevoren moeten worden gelezen en begrepen.
Bewaar deze handleiding goed en geef deze mee als het apparaat door wordt gegeven.

Deze handleiding kunt u ook als PDF-bestand downloaden via onze homepage.

Led-lichtsnoer / Led-lichtstrengen 
Model:

729-W (LED warm wit), 729-K (LED koud wit), 729-B (LED amber)
729-W-LS (LED warm wit), 729-K-LS (LED koud wit), 729-B-LS (LED amber)
729-W-M (LED warm wit), 729-K-M (LED koud wit), 729-B-M (LED amber)  

GEÏMPORTEERD DOOR: 
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH 

Lange Mühren 1 
20095 Hamburg 

Deutschland 

50000271
 

www.wachsmuth-krogmann.com
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Übersicht / Geräteteile

A

1  Led-lichtsnoer / Led-lichtstrengen
2  Batterijvak
3  Schuifknop
4  Poëzie

Lieferumfang / Geräteteile

5  Batterijen
6  Garantiekaart
7  Gebruiksaanwijzing

729-W (LED warm wit)
729-K (LED koud wit)
729-B (LED amber)
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Veiligheid

Gebruiken zoals voorgeschreven
Dit product is niet geschikt voor 
commercieel gebruik. Het is bestemd voor 
decoratie in de tuin of binnenshuis. Het 
lichtsnoer is geen kinderspeelgoed en mag 
niet door personen onder de 14 jaar worden 
gebruikt. Gebruik het lichtsnoer alleen zoals 
in deze handleiding beschreven. Elk ander 
gebruik geldt als onjuist gebruik en kan 
leiden tot materiële schade of zelfs tot 
persoonlijk letsel. De fabrikant of verkoper 
is niet aansprakelijk voor schade 
veroorzaakt door oneigenlijk of  
onjuist gebruik.
 

Algemeen

Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren
   Deze gebruiksaanwijzing hoort bij deze 
Solar- LED schijnwerper (hierna “product” 
genoemd). De gebruiksaanwijzing bevat 

belangrijke informatie over de bediening en het 
gebruik. Lees de gebruiksaanwijzing, met name de 
veiligheidsvoorschriften, zorgvuldig door, alvorens het 
product te gebruiken. Het niet naleven van deze 
gebruiksaanwijzing kan ernstig letsel of schade aan het 
product veroorzaken. De gebruiksaanwijzing is 
gebaseerd op de in de Europese Unie geldende normen 
en regels. Let in het buitenland ook op landspecifieke 
richtlijnen en wetten.  
Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig 
gebruik. Ingeval u het product aan derden doorgeeft, 
dient u deze gebruiksaanwijzing mee te geven.

Verklaring van symbolen
De volgende symbolen en signaalwoorden worden in
deze gebruiksaanwijzing, op het broodrooster of op de
verpakking gebruikt.

Uitgavedatum van de gebruiksaanwijzing: 
maand/jaar

 WAARSCHUWING! Dit signaalsymbool 
/-woord duidt op een gevaar met een 
gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet 
vermeden, de dood of ernstig letsel tot 
gevolg kan hebben.

 Voorzichtig! Dit signaalsymbool /-woord 
duidt op een gevaar met een laag risico, 
dat, indien niet vermeden, klein of 
middelmatig letsel tot gevolg kan 
hebben.

GESCHIKT VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS.

  

AANWIJZING! Dit signaalwoord 
waarschuwt voor mogelijke materiële 
schade.
Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk 
'Conformiteitsverklaring'): Producten die 
met dit symbool zijn gekenmerkt, voldoen 
aan alle geldende communautaire regels 
van de EER (Europese Economische 
Ruimte).
Dit symbool duidt erop dat het product 
werkt op lage veiligheidsspanning (SELV/ 
PELV).
Dit symbool geeft apparaten aan die op 
gelijkstroom werken.
Beschermd tegen het indringen van vaste 
vreemde voorwerpen met een Ø ≥ 1 mm 
en tegen spatwater.
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Veiligheidsinstructies 
 WAARSCHUWING! 
Veiligheidsinstructies 
Wurgings- en 
verstikkingsgevaar!

Kinderen kunnen bij het spelen met het 
lichtsnoer hierin verstrikt raken. Laat 
kinderen niet met het lichtsnoer of de 
verpakking spelen.

   INSTRUCTIE! Gevaar voor schade
Een onjuist gebruik van het 

lichtsnoer kan tot beschadigingen leiden.
• Gebruik het lichtsnoer niet terwijl het nog 

is opgerold.
• De lichtbronnen van deze lamp kunnen 

niet worden vervangen. Als de 
lichtbronnen het einde van hun 
levensduur hebben bereikt, moet de 
gehele verlichting worden vervangen. Het 
lichtsnoer is echter zo gemaakt, dat bij 
uitval van één led, de andere leds blijven 
branden. Het lichtsnoer is zo gemaakt, dat 
alleen de kapotte led uitvalt, alle andere 
leds blijven branden.

• Gebruik het lichtsnoer niet terwijl het nog 
in de verpakking is.

Veiligheidsinstructies batterijen

 WAARSCHUWING!  
Letselgevaar

• Als u batterijen onjuist gebruikt, bestaat 
het gevaar van explosie of van 
brandwonden door lekkende 
batterijvloeistof.

• Bewaar batterijen buiten bereik van kleine 
kinderen. Als u vermoedt dat een batterij 

is ingeslikt of op andere wijze in het 
lichaam terecht is gekomen, dient u 
onmiddellijk een arts op te zoeken.

• Gooi batterijen niet in het vuur. Ze kunnen  
exploderen of giftige dampen 
veroorzaken.

• Stel batterijen niet bloot aan overmatig  
zonlicht of vuur.

• U mag niet-oplaadbare batterijen niet 
opnieuw opladen. Batterijen/ accu‘s niet 
kortsluiten en/of openen.

• Haal de batterijen uit het batterijvak zodra 
deze leeg zijn of als u het lichtsnoer voor  
langere tijd niet gebruikt.

• Gebruik alleen batterijen van hetzelfde 
type.

• Gebruik geen oude en nieuwe batterijen 
door elkaar. Vervang alle batterijen 
tegelijk.

• Reinig indien nodig de batterij- en 
apparaatcontacten voor het plaatsen van 
de batterijen.

• Vermijd contact met huid, ogen en 
slijmvliezen.

• Spoel de met batterijzuur getroffen 
plekken onmiddellijk af met overvloedig 
schoon water en raadpleeg onmiddellijk 
een arts.

• Controleer of het apparaat na gebruik is 
uitgeschakeld. 

Batterijen vervan

1.  Open het batterijvak  2   door de twee houders opzij 
te klappen.

2. Plaats de batterijen volgens de juiste polariteit (zie 
het reliëf op de bodem van het batterijvak) in het 
batterijvak en sluit het batterijvak weer. 
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Gebruik 

• Met de schuifknop  3   op het batterijvak kunnen de 
afzonderlijke functies worden ingesteld. 

• Als u de knop in de middelste stand schuift, is het 
lichtsnoer in timer-modus. 

• Als de timerfunctie is ingeschakeld, is het lichtsnoer 
gedurende 6 uur ingeschakeld en daarna gedurende 18 
uur uitgeschakeld. 

• Als u de knop helemaal naar rechts schuift, is het 
lichtsnoer permanent aan. 
 

Reinigen en opbergen

Voor het reinigen moeten de batterijen worden 
verwijderd. Gebruik voor het verwijderen van 
verontreinigen zoals stof enz. alleen een pluisvrije en 
vochtige doek. Gebruik voor het reinigen in geen geval 
oplosmiddel- en alcoholhoudende producten! Als u de 
lichtketting niet gebruikt, dient u deze in de verpakking 
en op een droge plek te bewaren.

B
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Technische gegevens 

Model: 729-W-M, 729-K-M, 729-B-M, 729-W,  
729-K, 729-B, 729-W-LS, 729-K-LS, 729-B-LS

Varenr.: 5922
Eingang: 3× AA/LR6, 1,5 V  ; 0,35 W
Schutzklasse: III
IP44 Spatwaterdicht, bescherming tegen binnendringen van 

vreemde voorwerpen, geschikt voor binnen en buiten.
Kleurtemperatuur, lichtstroom: Model 729-W-M (warm wit)

Model 729-K-M (koud wit)
Model 729-B-M (amber)
Model 729-W (warm wit)
Model 729-K (koud wit)
Model 729-B (amber)
Model 729-W-LS (warm wit)
Model 729-K-LS (koud wit)
Model 729-B-LS (amber)
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Conformiteitsverklaring

 Wij, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, 
Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, 
Duitsland, verklaren onder eigen 
verantwoordelijkheid dat het hierboven 
genoemde product voldoet aan de 
elementaire eisen van de vermelde 
EU-richtlijnen. De EU-
conformiteitsverklaring kan worden 
opgevraagd via het adres van de fabrikant 
dat op de garantiekaart staat vermeld.

Verpakking recyclen

  Dit symbool geeft aan hoe u de 
verpakkingsmaterialen correct kunt 
scheiden voor het recyclen. Verpakkingen 
van papier recyclen via het oud papier en 
verpakkingen van kunststof, metaal of 
combinatiematerialen via het PMD-afval 
recyclen.

Product recyclen
(Van toepassing in de Europese Unie en andere 
Europese landen met systemen voor gescheiden 
inzameling van recyclebaar materiaal).

 Afgedankte apparaten mogen niet via 
het huisvuil worden verwijderd! 
Als de lamp niet meer wordt gebruikt, is de 
gebruiker wettelijk verplicht om afgedankte 
apparaten apart van het huisvuil, bijv. bij 
een verzamelpunt van zijn gemeente/stad, 
af te geven. Zo wordt gegarandeerd dat 
afgedankte apparaten vakkundig worden 
gerecycled en negatieve effecten op het 
milieu worden vermeden. Daarom zijn 
elektrische apparaten met het hierboven 
afgebeelde symbool gekenmerkt.

 Accu’s mogen niet via het huisvuil 
worden verwijderd! 
Als consument bent u wettelijk verplicht om 
alle batterijen, ongeacht of deze schadelijke 
stoffen* bevatten, bij een inzamelpunt in uw 
gemeente/wijk of in de handel in te leveren, 
zodat deze op een milieuvriendelijke manier 
kunnen worden verwijderd. Batterijen en 
accu‘s die niet vast in het apparaat zijn 
ingebouwd, moeten voor de 
afvalverwijdering worden verwijderd en 
apart worden afgevoerd. Gelieve batterijen 
en accu‘s enkel in ontladen toestand in te 
leveren!
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