
Montage-instructies en gebruiksaanwijzing 

 

Artikel: 6684618,   29 Vdc, max. 9W 230 LED's, 3 V/0,03 W 

Artikel: 6684619,   29 Vdc, max. 1,08W 320 LED's, 3 V/0,03 W 

Artikel: 6685062,   29 Vdc, max. 9W 230 LED's, 3 V/0,03 W 

Artikel: 6698532,   29 Vdc, max. 9W 230 LED's, 3 V/0,03 W 

Artikel: 6698533,   29 Vdc, max. 1,08W 320 LED's, 3 V/0,03 W 

Artikel: 6698534,   29 Vdc, max. 6 W 140 LED's, 3 V/0,03 W 

Artikel: 6698535,   29 Vdc, max. 6 W 200 LED's, 3 V/0,03 W 

 

 WAARSCHUWING 

• Deze instructies zijn voor uw veiligheid. Lees deze instructies vóór gebruik aandachtig door en bewaar 

ze voor het geval dat u ze in de toekomst nog een keer nodig heeft 

• Controleer het product vóór gebruik of hergebruik zorgvuldig.  

• De kerstboom met verlichting is alleen voor decoratieve verlichting 

• Niet geschikt voor commercieel gebruik. 

 

(A) Veiligheidsinstructies voor de kerstboom met verlichting.  

• Alleen voor gebruik binnen. 

• Sluit de lichtketting niet aan terwijl deze nog in de verpakking zit! 

• Voordat u de stekker van de boom in het stopcontact steekt, dient u alle kabels en snoeren volledig af 

te rollen. Dit om te voorkomen dat de kabels worden beschadigd.  

• Voorkom schade aan de isolatie van de kabel. Zorg ervoor dat de isolatie van de kabel en/of de 

verlichtingsset niet beschadigd en/of geperforeerd wordt.  

• Het snoer van de verlichtingsset kan niet worden vervangen, wanneer het snoer is beschadigd moet 

de verlichtingsset worden weggegooid.  

• Voorkom dat de verlichting contact maakt met het netsnoer of de bedrading, wanneer deze is 

ingeschakeld. 

• Hang geen decoraties of andere objecten over de bedrading, de kabels of de lichtketting. Hang 

decoraties alleen aan de takken van de kerstboom.  

• Gebruik dit product alleen op de plaatsen waarvoor het is bedoeld, dus voor decoratie binnenshuis.  

• De LED-driver is alleen voor LED-modules. 

• De LED's zijn niet vervangbaar.  

• Sluit deze verlichtingsset niet aan op een andere set. 

• Verwijder om veiligheidsredenen de stekker van de kerstboom uit het stopcontact, als u het huis 

verlaat of voordat u naar bed gaat.  

• Dit is een elektrisch product en geen speelgoed. Om het risico op brandwonden, persoonlijk letsel en 

elektrische schokken te voorkomen, mag u niet met het product spelen. 

• Plaats de kerstboom niet naast elektrische verwarmingstoestellen, open haarden, kaarsen of andere 

vergelijkbare warmtebronnen.  

• Dek het product niet af met een laken, papier of andere materialen die geen onderdeel van het 

product uitmaken bij het gebruik van het product. 

 

(B) Wanneer u een van de volgende zaken tegenkomt: 

• Ernstig beschadigde of versleten isolatie van het snoer.  

• Barsten in de verlichtingshouder of afdekkingen.  

• Losse verbindingen of blootgestelde bedrading 

Dient u de kerstboom niet te gebruiken en contact op te nemen met de klantenservice of de winkel 

waar u de boom heeft gekocht.  

  

NL 



(c) Montage-instructies:  

1. Kies een plaats waar u de boom wilt 

monteren.  Voor bomen met verlichting dient u 

een locatie in de buurt van een stopcontact uit 

te kiezen. Verwijder de inhoud uit de doos. Bij 

bomen met verlichting moet u vóór gebruik of 

hergebruik de boom zorgvuldig controleren om 

ervoor te zorgen dat er geen sneden, 

beschadigingen of gerafelde isolatie van de 

draad of snoeren, blootgelegde koperdraad, 

losse verbindingen of barsten in de 

verlichtingshouders of omhulsel aanwezig zijn 

2. Monteer de voet van de boom door 

de poten van de voet uit elkaar te trekken zodat 

ze een x vormen.  

Breng alle oogbouten aan en draai ze rechtsom 

met enkele slagen aan. Laat voldoende ruimte 

voor de stang (stam) van de boom, om in de 

voet aan te brengen. 

3. Zoek het bodemdeel van de boom en 

plaats deze in de gemonteerde voet. 

4. Zorg ervoor dat de stang (stam) 

volledig in de voet is geplaatst en draai de 

oogbout vast om de stang (stam) in de voet te 

bevestigen. De oogbout rust tegen de 

middenstang wanneer deze volledig door de 

flens en voet van de boom erin zijn gedraaid. 

5. Ga verder met het monteren van uw 

boom vanaf de onderkant door het een voor 

een aanbrengen van de resterende onderdelen. 

6. De boom is opgebouwd.  

7. Sluit alle onderdelen aan bij bomen 

met verlichting als de boom is geïnstalleerd. 

8. Na het aansluiten van alle 

onderdelen kunt u de LED-driver erin steken.  

9. Uw boom met verlichting werkt.  

Let op: 

Ben voorzichtig bij het monteren van het 

product om het vastklemmen van vingers bij 

bewegende onderdelen van de boom te 

voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



(D) Product opbergen na gebruik 

• Verwijder de stekker uit het stopcontact. 

• Trek alle delen van de verlichting van de boom eruit en houd iedere verlichtingsset bij elkaar.  

• Til het bovenste en middelste deel van de boom voorzichtig uit het onderste deel en verwijder het 

onderste deel uit de voet.  

• Om ervoor te zorgen dat de takken en verlichtingssets niet worden beschadigd, tijdens het opslaan in 

de doos, dient u geen zware voorwerpen op de doos te plaatsen. 

• Plaats de onderdelen van de kerstboom voorzichtig in de doos. 

• Zorg ervoor dat tijdens het inpakken van de boom, het zwakke stroomsnoer tussen de verschillende 

onderdelen niet gebroken is. 

 

Markeringen:  

    Deze boom / boom met verlichting is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. 

    Beschermingsklasse II / Isolatie voor LED-driver. 

 

 Beschermingsklasse III / Laagspanningsbeveiliging voor lichtketting 

 

 

 

  

                 Niet beschermd tegen water 

 

 

  
 

 
Al het elektrisch en elektronisch apparatuur moet verzameld worden via een specifieke 

procedure en mag niet bij het standaard afval worden gegooid. Recycle de verpakking a.u.b. op 

de aangegeven verzamelpunten. 
 
 

 

 


