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VEILIGHEID: 
 Verwijder de verpakking  
 Vermijd natte en vochtige omstandigheden 
 Koppel het product los wanneer het niet in gebruik is  
 Gebruik het product niet als de isolatie is beschadigd 
 Bedek de LED's niet. 
 Vervang de LED's niet 
 De lampen niet vervangen of aanbrengen als het product is aangesloten 

op de netvoeding 
 Sluit niet het product niet aan op een verlengstuk  
 Houd het product verwijderd van een warmtebron  
 Gebruik alleen de meegeleverde 24V AC adapter. Sluit niet rechtstreeks 

aan op de netvoeding. 
 Als de isolatie, bedrading of LED's beschadigd zijn, moet u het product 

verwijderen 
 UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS 
 Dit is geen speelgoed. Alleen voor decoratieve doeleinden. BUITEN 

BEREIK VAN KLEINE KINDEREN EN HUISDIEREN HOUDEN. 
VERSTIKKINGSGEVAAR! KAN KLEINE ONDERDELEN BEVATTEN. 

 
TRANSFORMATOREN: Dit product wordt geleverd met een 24V AC 2,4VA 
transformator en mag alleen worden gebruikt met deze transformator of met 
een goedgekeurde, gelijkwaardige transformator. 



 
SPECIFICATIE: 
Transformator: Klasse II  
Transformator I/P: 230V AC 50Hz 
 Transformator O/P: 24V AC 2,4VA 
Nominale spanning van lichtketen: 24V AC 
Nominaal vermogen van de volledige keten: 2,4W (64LED's) 
Nominale spanning en vermogen van LED: 3V / 0,03W 
LED-boom: Klasse III: 
Lengte voedingskabel: ongeveer 3 meter  
Afmeting: 45 cm hoog: 
 
BELANGRIJK: DIT PRODUCT KAN ALLEEN BINNENSHUIS GEBRUIKT 
WORDEN. ZORG ERVOOR DAT DE TRANSFORMATOR BINNEN IS 
AANGESLOTEN OP DE NETVOEDING EN NIET BUITENSHUIS OF IN 
VOCHTIGE OMSTANDIGHEDEN. 
 
BEDIENING: 
 - Haal het product voorzichtig uit de verpakking en let erop dat er niet in de 
bedrading wordt gesneden 
- Sluit de kabel van de verlichting aan op de transformator door de pin volledig 
in de transformator te drukken 
- Vorm de takken voorzichtig in de gewenste positie. 
- Sluit de transformator aan op netspanning. De lichten zullen AAN gaan 
- Haal de transformator uit de netvoeding om de lichten uit te schakelen.  
         
AFVALVERWIJDERING:  
De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk 
afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.  

 
Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze 
worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet 
bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte 
elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is 
verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de 
afvalverwijdering. 

  
Eurotops Versand GmbH    
Elisabeth-Selbert-Straße 3 
40764 Langenfeld, Duitsland 
 
Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen  
in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl 
 
Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het 
retouradres vermeld op uw factuur. 
 
De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij 
het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de 
apparatuur voorbehouden. © 30.05.2014 
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