
LED Kerstbal
set van 4 met boom top 

Importeur:
INNOcom GmbH, 
Ehnkenweg 9, 26125 Oldenburg, Duitsland
Gemaakt in China

Het artikel voldoet aan alle normen die vereist zijn om de CE-markering te verkrijgen. Vraag indien nodig de
EG-conformiteitsverklaring voor dit artikel neem contact op met de fabrikant: E-mail: info@innocom-gmbh.de.

Wenk
- Controleer de geplaatste batterijen als uw artikel niet werkt.
- Neem contact op met de winkel waar u het artikel hebt gekocht als het artikel nog steeds niet werkt. 

Hiervoor heeft u ook de kassabon nodig.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!
- Schakel het product uit voordat u het schoonmaakt.
- Gebruik geen sterke reinigingsmiddelen voor het reinigen. Er is een risico op schade.
- Gebruik een plumeau of een microvezeldoek om het artikel schoon te maken.  

Opslagruimte
Verwijder de batterijen als u het product voor langere tijd niet gaat gebruiken.
Gebruik de originele verpakking voor opslag. Bewaar het artikel op een droge plaats bij een temperatuur van ca. 
10-25 ° C.

Garantie
De verkoper is verantwoordelijk voor de operationele gereedheid van de goederen. De verkoper garandeert de 
functionaliteit volgens de overeengekomen technische gegevens. De garantie begint met de acceptatie van de 
goederen. De garantie eindigt na 2 jaar.
Uitsluiting van garantie: de garantie is uitgesloten voor alle defecten veroorzaakt door onjuist gebruik.

Accessoires en reserveonderdelen
De volgende accessoires zijn inbegrepen:
• 4 x LED-kerstboombal
• 1 x LED boomtop
• 1 x afstandsbediening met 2 AAA 1,5 V alkaline batterijen
• 5 x AAA alkaline 1,5 V-batterijen
• 1 x gebruikershandleiding

Recycling en verwijdering
Oude apparaten mogen niet met het huisvuil worden weggegooid!
Als het apparaat niet meer kan worden gebruikt, is elke consument wettelijk verplicht om bijvoorbeeld 
oude apparaten gescheiden van huishoudelijk afval te houden. in te leveren bij een afhaalpunt van zijn 
gemeente / district. Dit zorgt ervoor dat afgedankte apparatuur correct wordt gerecycled en dat negatieve 
milieueffecten worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten gemarkeerd met het weergegeven 
symbool.

Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet als huishoudelijk afval worden afgevoerd!
Elke consument is wettelijk verplicht om alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of ze schadelijke 
stoffen * bevatten, naar een inzamelpunt in zijn gemeente / district of in de handel te brengen, zodat ze op 
een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd. Lever batterijen en oplaadbare batterijen alleen in 
lege toestand in!
* gemarkeerd. met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood
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Product Beschrijving
Gefeliciteerd met de aankoop van uw LED-kerstballen met boomtop.
U hebt besloten met deze aankoop voor een mooi, decoratief woonaccessoire. Wij willen u bedanken 
voor het vertrouwen dat in ons is gesteld en wensen u veel plezier met dit product.    

Levering
LED-kerstboomballen bestaande uit:
• 4 x LED-kerstboombal • 1 x LED-boomtop
• 1 x afstandsbediening met 2 AAA 1,5 V alkalinebatterijen • 5 x AAA 1,5 V alkalinebatterijen
• 1 x gebruikershandleiding

Technische gegevens
• Per kerstboombal: 1,5 V • Boompunt: 1,5 V • Diameter: 8 cm

Veiligheid
Lees en bewaar de gebruiksaanwijzing

- Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het artikel voor het eerst gebruikt.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.
- Bij het doorgeven van het artikel moet ervoor worden gezorgd dat de bedieningsinstructies ook worden 

verstrekt.

Beoogd gebruik
Laat het artikel niet vallen en stel het niet bloot aan sterke schokken.
Het artikel is een decoratieartikel.
Het artikel is alleen voor privégebruik ontwikkeld en niet voor commercieel gebruik.
Gebruik het artikel alleen zoals beschreven in de instructies.
Elk ander gebruik wordt als niet-ontvankelijk beschouwd. In de loop van noodzakelijke verdere ontwikkelingen 
behouden wij ons het recht voor om product-, verpakking- of bedieningsinstructies te allen tijde te wijzigen 
indien nodig.

Gedrag instructie
- Het artikel is een decoratief item en geen speelgoed voor kinderen!
- Kinderen mogen het product alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
- Het artikel is geen verlichting voor het interieur, maar een decoratief item.
- Dit item is mogelijk niet elektrisch verbonden met een ander item.
- Gebruik het product niet in de buurt van water!
- Niet gebruiken in de buurt van gas- of elektrische apparaten, vuur of open licht.
- Repareer het artikel niet zelf, hierdoor vervalt de garantie.
- Controleer het product voordat u het gebruikt op schade.
- Bevestig niets aan het artikel.
- Gebruik het product niet in de verpakking.
- Verwijder de batterijen uit het artikel als ze langere tijd niet worden gebruikt.

 Algemene waarschuwingen over batterijen
- Alkalinebatterijen kunnen niet worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene. 

Kinderen mogen de batterijen niet zonder toezicht vervangen.
- Batterijen moeten met de juiste polariteit (+/-) worden geplaatst.
- Gooi batterijen niet in open vuur en stel ze niet bloot aan extreme hitte.
- Batterijen mogen niet worden ingeslikt!
- Om lang van het artikel te kunnen genieten, moet u altijd de batterijen uit een artikel verwijderen als het 

lange tijd niet wordt gebruikt. Ze voorkomen dus dat de batterijen ontladen en beschermen het item tegen 
lekkage van de batterij.

- Als batterijen hebben gelekt, verwijdert u deze uit het batterijcompartiment met een doek en gooit u ze weg 
zoals bedoeld.

- Vermijd huid- en oogcontact met het accuzuur. Als u oogcontact heeft met het accuzuur, spoel uw ogen dan 
met veel water en neem onmiddellijk contact op met een arts. 
Als de huid in contact komt met het accuzuur, was deze dan af met veel zeep en water.

- Houd er rekening mee dat het artikel een kleine hoeveelheid elektriciteit verbruikt, zelfs wanneer het is 
uitgeschakeld (stand-bymodus) (ruststroom). Dit is een normaal en technisch onvermijdelijk proces dat niets 
te maken heeft met de kwaliteit en prestaties van de batterij of het product zelf.

Symbool verklaringen

Symbool Aanduiding Toelichting

CE
mark

Dit artikel voldoet aan de toepasselijke eisen van de communautaire 
harmonisatiewetgeving met betrekking tot de bevestiging ervan in 
overeenstemming met EU-verordening 765/2008.

Beschikking
icon

voor elektrische 
apparaten

Oude apparaten mogen niet met het huisvuil worden weggegooid! Als het 
apparaat niet langer kan worden gebruikt, is elke consument wettelijk verplicht 
om bijvoorbeeld oude apparaten gescheiden van huishoudelijk afval te houden. 
in te leveren bij een afhaalpunt van zijn gemeente / district. Dit zorgt ervoor dat 
afgedankte apparatuur correct wordt gerecycled en dat negatieve milieueffecten 
worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten gemarkeerd met het 
weergegeven symbool.

Beschikking
symbool voor 
batterijen en 

accu‘s

Elke consument is wettelijk verplicht om alle batterijen en oplaadbare 
batterijen, ongeacht of ze schadelijke stoffen * bevatten, op een inzamelpunt 
in zijn gemeente / district of in de handel weg te gooien, zodat ze op een 
milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd. Lever batterijen en 
oplaadbare batterijen alleen in lege toestand in!
* gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood

BellandDual
De wettelijke kosten voor recycling werden vooraf betaald door de fabrikant.
De verpakking moet door de eindgebruiker worden verwijderd via het aldus 
gefinancierde afvalscheiding (duaal systeem).

Beschermings-
klasse III

De aanwezige armaturen zijn gebaseerd op de bescherming tegen elektrische 
schokken bij de toepassing van veiligheid extra lage spanning (SELV). Er worden 
geen spanningen hoger dan SELV gegenereerd.

Gebruiks- 
aanwijzing

Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing voordat u het artikel in gebruik 
neemt.

Algemeen waar-
schuwingsbord

Waarschuwingsbord om te waarschuwen voor een gevaar of om gevaren te 
detecteren binnen de ongevallenpreventievoorschriften.

Eerste stappen en inbedrijfstelling van het artikel
Inbedrijfstelling van het artikel 
1) Verwijder voorzichtig elke bal en boomtop uit de doos en leg ze op een glad oppervlak. Zorg ervoor dat de ballen 

en de boomtop niet van het gladde oppervlak kunnen vallen.

2) Het batterijcompartiment met batterijen in elkaar zetten: open het batterijcompartiment door de vergrendeling van 
de bal in de richting van de opening los te schroeven.

3) Voorzie het batterijcompartiment van een AAA-alkalinebatterij (meegeleverd) en sluit het deksel van de bal 
opnieuw.

4) Vervolgens rust u het batterijcompartiment van de boomtop uit met een AAA-alkalinebatterij en sluit u het 
batterijcompartiment met de plastic basis van de boomtop door het voorzichtig in het batterijcompartiment te 
schroeven.

5) Opstarten van de infrarood afstandsbediening: schuif het deksel van het batterijcompartiment in de richting 
van de pijl naar achteren. Plaats de twee bijgesloten AAA-alkalinebatterijen met de juiste polariteit in het 
batterijcompartiment en sluit deze opnieuw. Opmerking: de kerstboombalenset met boomtop kan alleen worden 
bediend met de meegeleverde infrarood afstandsbediening.

6) Druk op de knop „AAN“ op de afstandsbediening om de functie van de kerstboomballen en de boomtop te 
controleren. Als deze stralen, heb je alles goed gedaan.

7) Zoek een mooie, geschikte plek in uw appartement voor de kerstboomballen en de boomtop en stel ze in werking 
met behulp van de afstandsbediening. Met het touw kun je de kerstboomballen ophangen.

 
Als u de batterijen van de afstandsbediening wilt verwijderen of vervangen.
Door het klepje van het batterijcompartiment iets in te drukken en in de richting van de pijl te duwen, gaat het 
batterijcompartiment open. Nu kunt u het deksel van het batterijcompartiment volledig verwijderen. Plaats de juiste 
batterijen (1,5 V AAA-batterijen) met de juiste polariteit in het batterijcompartiment. Het batterijvak kan nu weer 
worden gesloten. Om dit te controleren, drukt u kort op de knop „AAN“ en controleert u of het rode signaallampje 
brandt. Als het signaallampje niet brandt, controleer dan opnieuw of de batterijen correct zijn gebruikt.  
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