
Garantie & ondersteuning
Dit product heeft een eenjarige garantie voor problemen die zich voordoen tijdens 
normaal gebruik. Het verkeerd gebruik van Clever Candles™ of het openen van de 
eenheid zullen de garantie doen vervallen.

Alle reparaties buiten garantie zijn onderhevig aan een vervangingsvergoeding.

Technische ondersteuning
Ga voor de laatste product informatie naar www.tts-group.co.uk.  Stuur een e-mail 
naar feedback@tts-group.co.uk voor technische ondersteuning.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, VK.
Gratis telefoon: 0800 318686 Gratis fax: 0800 137525

TTS Productcode: 
EY04773

WAARSCHUWING: Gooi dit product niet weg in het 
huishoudafval. Breng het naar een inzamelpunt voor 
de recycling van elektronische toestellen.

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen 
onder 36 maanden wegens kleine onderdelen - 
verstikkingsgevaar. Gemaakt in China, ten behoeve van 
de TTS Group Ltd.
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TTS is er trots op deel uit te maken van  PLC
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Clever Candles™
Perfect alternatief voor echte kaarsen
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Belangrijke informatie
•  Omdat zij belangrijke informatie bevatten, dent u deze instructies voor 

toekomstige referentie te bewaren.

•  Alle reinigingen moeten door een volwassene worden uitgevoerd.

•  Speelgoed dat gereinigd kan worden met vloeistoffen moet losgekoppeld 
worden van de transformator vóór het reinigen.

•  Zorg ervoor dat het product is uitgeschakeld voordat het reinigen begint.

•  Om te reinigen veegt u de Clever Candles™ af met een vochtige doek.

Batterijwaarschuwingen
•  Uw Clever Candles™ worden geleverd met 2 heroplaadbare, door de gebruiker 

vervangbare B40H NiMH-batterijen van 1,2V.

•  Batterijen moeten geplaatst worden door een volwassene.

•  Gebruik batterijen van hetzelfde type.

•  Meng geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Vervang alle batterijen 
tegelijkertijd.

•  Gebruik geen niet-oplaadbare batterijen.

•  Zorg ervoor dat de batterijen geplaatst worden met de juiste polariteit.

•  Zorg ervoor dat de polen niet kortsluiten.

•  Zorg ervoor dat alle gebruikte batterijen op de juiste manier worden 
weggegooid.

•  Zorg ervoor dat batterijen op geen enkel moment in aanraking komen met 
vloeistoffen.

•  Het wordt aanbevolen dat heroplaadbare batterijen volledig opgeladen 
worden vóór een lange periode van opslag.Onderkop hier in deze stijl 



Clever Candles™ zijn voor scholen het perfecte alternatief voor echte kaarsen. Deze 
unieke kaarsen reageren als erop geblazen wordt! Blaas één keer om de kaars in te 
schakelen, blaas nog eens om ze uit te schakelen. Zonder risico op brandwonden 
of brand zijn deze realistische, flikkerende kaarsen schoon en gebruiksvriendelijk. Ze 
kunnen in het hele leerplan gebruikt worden bij een heel gamma schoolactiviteiten. 
Er zijn 12 theelichtachtige kaarsen, uitgerust met een docking-/oplaadstation. 
De kaarsen zijn oplaadbaar, ER ZIJN GEEN BATTERIJEN NODIG, plaats ze gewoon 
in het dockingstation en steek de stekker in het stopcontact. Om de kaars aan te 
zetten gebruikt u gewoon de aan/uit-schakelaar onderaan. Verminder de tijd bij het 
uitvoeren van risicobeoordelingen met deze kaarsen, gebruik ze wanneer en waar 
u wilt. De kaarsen zullen ongeveer 6-10 uur branden voordat ze opgeladen moeten 
worden. Ga naar onze website voor talrijke gebruiksideeën, waarvan er enkele 
hieronder worden voorgesteld.

Gebruiksideeën:
Verjaardagen - vier elk kinds verjaardag op school op de traditionele manier met 
deze kaarsen. Laat ze in het dockingstation en laat uw kinderen of leraren de kaarsen 
uitblazen na het zingen van verjaardagsliedjes. U kunt uw dockingstation zelf 
versieren met stickers, glitters en verf, zodat het lijkt op een verjaardagstaart of plaats 
het het liefst op een echte taart!

Knutselen - gebruik de kaarsen in de kamer om sfeer te scheppen om te knutselen. 
Het flikkerende licht van de kaars zal een kalmerend effect op de kinderen hebben.

Kringtijd - gebruik ze als aandachtspunt tijdens de kringtijd. Plaat ze in het midden 
van de cirkel tijdens het verteluurtje om sfeer te scheppen. De kaarsen zijn een 
geweldige aanvulling op griezelige, avontuurlijke of traditionele verhalen.

RE - deze kaarsen kunnen gebruikt worden als ondersteuning bij onderwerpen op 
festivals, in het bijzonder tijdens het Lichtfestival. De kaarsen kunnen ook gebruikt 
worden om te bidden tijdens vergaderingen.

Wetenschap - gebruik ze in donkere ruimtes om te kijken naar de afwezigheid van 
het licht. Gebruik ze voor overeenkomsten en verschillen, vergelijk ze met een echte 
kaars. Hoe verandert het licht wanneer u meer of minder kaarsen toevoegt aan een 
donkere omgeving?

Speciale behoeften - gebruik ze bij kinderen met spraak- en taalmoeilijkheden.
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Kunst - maak decoratieve lantaarns en plaats de kaarsen erin om het flikkerende 
effect te tonen.

Toneel/Geletterdheid - gebruik ze tijdens rollenspellen en schooltoneel om de 
juiste sfeer te creëren.

Halloween - Plaats de kaarsen in uw uitgeholde pompoenen om een griezelig effect 
te creëren.

Wiskunde - creëer een "aanblazen/uitblazen-cijferreeks." Blaas er twee uit, hoeveel 
zijn er nog over?

De Clever Candles™ zijn perfect voor visuele en kinesthetische leerlingen.

Bezoek voor meer informatie over hoe u uw Clever Candles™ gebruikt onze website.

Batterijen plaatsen en vervangen
1. Uw Clever Candles™ gebruiken 2 oplaadbare B40H NiMH-batterijen van 1,2V.

2.  Verwijder het batterijdeksel met een schroevendraaier.

3.  Verwijder de lege batterijen en gooi ze weg op een verantwoorde manier.

4. Plaats de nieuwe batterij zoals aangegeven in het batterijvak.

5. Plaats het batterijklepje terug en draai de schroeven vast.

Uw Clever Candles™ opladen
1. De Clever Candles™ moeten uitgeschakeld worden om op te laden.

2.  Steek de kaars in het docking station.

3.  Steek het docking station in het stopcontact met behulp van de meegeleverde 
adapter.

4.  Het lampje op het basisstation gaat branden om aan te geven dat het product 
aan het opladen is.

5.  De Clever Candles™ zijn ontworpen om voortdurend opgeladen te worden, 
zodat ze altijd gebruiksklaar zijn.

6.  Laad uw Clever Candles™ voor ten minste 20 uur op vóór het eerste gebruik.



Ken uw Clever Candles™

Microfoon

Aan/uit Gelijkstroom in

Aanzetten

Gelijkstroom in
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Uw Clever Candles™ gebruiken
Uw Clever Candles™ zullen reageren als erop geblazen wordt.

Zet uw Clever Candles™ aan door de aan/uit-schakelaar in de aan-positie te zetten.

Blaas één keer om de Clever Candles™ aan te zetten en blaas nog eens om de Clever 
Candles™ uit te schakelen.

Zet uw Clever Kaarsen uit met behulp van de aan/uit-schakelaar wanneer de Candles 
niet gebruikt worden.

Internationale oplaadadapter
De Clever Candles™ worden geleverd met een adapter voor meerdere gebieden. 
De adapter wordt geleverd met de Britse stekker erop, maar u kunt dit gemakkelijk 
wijzigen voor om het even welk land. Druk op de vrijgaveknop achter de kop van 
de stekker en schuif de Britse stekker naar buiten en vervang hem door de vereiste 
keuzestekker. Schuif de keuzestekker naar binnen, totdat hij veilig op zijn plaats 
"klikt".

De veiligheidsisolatietransformator die met het product gebruikt wordt, moet 
regelmatig gecontroleerd worden op potentiële gevaren, zoals schade aan de kabel, 
snoer, stekker, behuizing of andere onderdelen. In het geval van schade mag de 
adapter niet gebruikt worden totdat de schade correct gerepareerd is.

Het speelgoed is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 3 jaar.

De transformator is geen speelgoed.

Het speelgoed mag alleen gebruikt worden met de aanbevolen transformator.



 Kenmerk

 Vraag

Technische specificatie

Probleemoplossingen

Clever Candles™

B40H NiMH-batterij van 1,2 V (x2)

50 dagen

6 - 10 uur (bij normaal gebruik)

ongeveer 15 uur

Invoer: 100 - 240V, 50/60 Hz schakeluitgang: 
9V, internationale stroomadapter van 0,3 A 
(meegeleverd) voor UK, EU, AU, Polariteit: 
Centrumpositief

Batterijtype

Levensduur batterij (standby, lampje uit)

Levensduur batterij (lampje aan)

Oplaadtijd

Stroomadapter

De batterijen zijn leeg, laad ze op met de 
bijgeleverde adapter.

Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar is 
ingeschakeld.

Ga dichter bij de kaars die u wilt aan- of uitblazen.

De kaarsen willen niet opladen en het aan/uit-
lampje brandt.

Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar op "Uit" 
staat bij het opladen.

De Clever Candles™ willen niet  
branden

De kaarsen laden niet op

Specificatie

Antwoord


