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Introductie

Hartelijk dank voor de aankoop van de outdoor led-theelichtjes van Lightzone.  
Hiermee heeft u een kwalitatief hoogwaardig product gekocht, dat aan de hoogste kwaliteits-  

en veiligheidsnormen voldoet. Voor een correct gebruik en een lange levensduur adviseren  
wij u de hierna volgende aanwijzingen op te volgen.

Gelieve de handleiding - met name de veiligheidsvoorschriften - zorgvuldig door te lezen alvorens  
u het apparaat in gebruik neemt. Hierin vindt u een aantal belangrijke en nuttige aanwijzingen,  

die elke gebruiker voor het in gebruik nemen moet hebben begrepen en dient op te volgen.  
Bewaar de gebruiksaanwijzing en geef deze door aan de eventuele volgende eigenaar.  
Deze gebruiksaanwijzing kunt u ook als PDF-bestand downloaden via onze homepage.

Outdoor led-theelichtjes
Model:

WK904-S12  

GEÏMPORTEERD DOOR:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1
20095 Hamburg

Duitsland

WKNF8940

www.wachsmuth-krogmann.com
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Algemeen

Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren

 Gelieve deze handleiding aandachtig te 
lezen, te bewaren en door te geven aan de 
eventuele volgende eigenaar. Bewaar de 
verpakking om het product veilig te kunnen 
opbergen. 

Beoogd gebruik
Dit product is niet geschikt voor commercieel gebruik. 
Het is geschikt als decoratie binnen en buiten.

Verklaring van symbolen
De volgende symbolen en signaalwoorden worden in 
deze gebruiksaanwijzing, op de outdoor led-theelichtjes 
of op de verpakking gebruikt.

 Aanwijzing! Deze aanduiding 
waarschuwt voor mogelijke materiële 
schade. 

Met het CE-label bevestigt de fabrikant 
dat dit elektrische apparaat voldoet aan 
de geldende Europese richtlijnen.

Dit symbool betekent dat het product op 
veiligheidslaagspanning (SELV/ PELV) 
werkt.

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

Stofdicht en beschermd tegen 
waterstralen uit elke hoek

Voor binnen en buiten.

Veiligheid

AANWIJZING!  
Veiligheidsvoorschriften

• Houd het verpakkingsmateriaal en de 
outdoor led-theelichtjes buiten het bereik 
van kinderen! Geen speelgoed, gevaar 
voor lichamelijk letsel!

• Bewaar de verpakking om het product 
veilig te kunnen opbergen.

• Controleer, voordat u het product in 
gebruik neemt, of er sprake is van 
transportschade. Neem de theelichtjes in 
dit geval niet in gebruik en neem contact 
op met de klantenservice.

• Gebruik de theelichtjes niet als deze nog in 
de verpakking zitten. Er bestaat 
brandgevaar.

• De leds kunnen niet worden vervangen.
• De lichtbron van deze lampjes kan niet 

worden vervangen. Als de lichtbron het 
einde van zijn levensduur heeft bereikt, 
moet het volledige lampje worden 
vervangen.

• Dompel het product niet onder in water of 
andere vloeistoffen.

Veiligheidsvoorschriften batterijen

Waarschuwing!  
Gevaar voor lichamelijk letsel
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• LET OP Explosiegevaar bij een onjuiste 
vervanging van de batterijen.

• Vervang de batterijen alleen door 
hetzelfde of een gelijkwaardig type.

• Let bij de plaatsing op de juiste polariteit.
• Reinig indien nodig de batterij- en 

apparaatcontacten voordat u de batterijen 
plaatst.

• Houd de batterijen buiten het bereik van 
kinderen.

• Als een batterij werd ingeslikt, dient u 
onmiddellijk een arts te raadplegen.

• Probeer nooit om niet-oplaadbare 
batterijen op te laden.

• Gooi batterijen niet in het vuur en stel 
batterijen niet bloot aan overmatige hitte 
(uitloopgevaar).

• Sluit batterijen niet kort en haal ze niet uit 
elkaar.

• Vermijd contact met huid, ogen en 
slijmvliezen. Spoel de met batterijvloeistof 
getroffen plekken onmiddellijk af met 
overvloedig schoon water en raadpleeg 
onmiddellijk een arts.

• Verwijder de batterijen als u het product 
gedurende langere tijd niet gebruikt.

• Zorg ervoor dat het outdoor theelichtje 
alleen met water in contact kan komen 
wanneer het batterijvak correct is 
dichtgedraaid. Zo niet bestaat het risico 
dat het apparaat permanent beschadigd 
raakt.

Verpakkingsinhoud
12 x LED outdoor led-theelichtje, warmwit  
24 x CR 2032, 3 V  ; 0,05W (reeds geplaatst)
Gebruiksaanwijzing
Garantiekaart

Ingebruikname
Batterijen plaatsen & vervangen 
Om het theelichtje te openen, houdt u het bovenste 
deel van het theelichtje met de ene hand vast en draait 
u het onderste deel van het theelichtje met de andere 
hand linksom. Vervolgens kunt u het onderste deel van 
het theelichtje van het bovenste deel verwijderen. 
Plaats daarna de meegeleverde batterijen in het 
batterijvak. Let erop dat u de batterijen met de juiste 
polariteit in het batterijvak plaatst. Per theelichtje hebt 
u twee batterijen nodig. Schroef het batterijvakdeksel 
rechtsom vast om de theelichtjes weer te sluiten. Let 
erop dat de dichting niet beschadigd raakt en dat het 
batterijvak correct is afgesloten, zodat het apparaat 
tegen water beschermd is.

Bediening
Plaats de outdoor theelichtjes alleen op een vlakke 
ondergrond. Om het outdoor theelichtje in te schakelen, 
drukt u volgens de beschrijving hierna op het 
sensoroppervlak  op de bovenzijde:
sensoroppervlak  op de bovenzijde 1x aanraken:
warmwit flakkerend licht en timer actief,
sensoroppervlak  op de bovenzijde 2x aanraken:
activering van de kleurveranderingsmodus, de 
timermodus blijft bij opnieuw drukken actief,
sensoroppervlak  op de bovenzijde 3x aanraken:
vasthouden van de huidige lichtkleur, de timer blijft 
verder actief,
Wanneer u het outdoor led-theelichtje wenst uit te 
schakelen, raakt u het sensoroppervlak  net zo vaak 
aan tot het theelichtje dooft.

Timerfunctie
De outdoor led-theelichtjes beschikken over een 
automatische timerfunctie. Na het inschakelen en het 
aanraken van het sensoroppervlak  gaan de 
outdoor led-theelichtjes 6 uur branden. Vervolgens 
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schakelen deze zich automatisch uit en gaan ze na 
afloop van 18 uren weer aan.

Reinigen en opbergen
Gebruik voor het verwijderen van verontreinigen zoals 
stof enz. alleen een pluisvrije, licht vochtige doek. 
Gebruik voor de reiniging in geen geval alcohol of 
oplosmiddelen! Bewaar de outdoor led-theelichtjes in 
de verpakking en op een droge plek wanneer u deze 
niet gebruikt.

Technische gegevens
Model: WK904-S12

Ingang: 2 x CR 2032, 3 V  ;  
0,05W 

Beschermingsklasse: 

Beschermingsgraad: IP65

Lichtstroom: ca. 5-6 lm

Kleurtemperatuur  ca. 2500 K, warmwit

Afmetingen: hoogte ca. 25 mm
diameter ca. 30 mm
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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 dat op de 
garantiekaart vermeld staat.

Verwijdering

Verpakking verwijderen
 Het verpakkingsmateriaal is gedeeltelijk 
herbruikbaar. Verwijder de verpakking 
milieuvriendelijk door te sorteren. Breng 
waardevolle materialen naar een openbaar 
inzamelpunt.

Verpakking verwijderen
  Emballagen bortskaffes sorteret 

eftermateriale. Pap og karton afleveres som 
papiraffald, folie til genbrugsindsamlingen.

 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. *) gemarkeerd 
met: 

 *) gemarkeerd met: 
Cd = cadmium

Hg = kwik
Pb = lood
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