
2D-LED-
wanddecoratie 
tropical

Gebruiksaanwijzing

Algemeen
Gebruiksaanwijzing 
lezen en bewaren

Voordat u de 
2D-led-wandde-

coratie gaat gebruiken, 
leest u de gebruiksaan-
wijzing zorgvuldig door, 
met name de veilig-
heidsaanwijzingen. 
Niet-naleven van deze 
gebruiksaanwijzing kan 
leiden tot lichamelijk 
letsel of schade aan de 
2D-led-wanddecoratie. 
Bewaar de gebruiks-
aanwijzing voor later 
gebruik. Wanneer u de 
2D-led-wanddecoratie 
aan iemand anders 
doorgeeft, geef dan ook 
deze gebruiksaanwij-
zing mee.

Legenda
De volgende symbolen 
en signaalwoorden 
worden in deze ge-
bruiksaanwijzing op de 
2D-led-wanddecoratie 
of op de verpakking 
gebruikt.

WAARSCHUWING!

Dit symbool/signaal-
woord duidt op een 
gevaar met een gemid-
deld risiconiveau, dat, 

indien niet vermeden, 
kan leiden tot de dood 
of een ernstig letsel.

OPMERKING!

Dit signaalwoord waar-
schuwt voor mogelijke 
materiële schade.

INFO

Dit symbool geeft u 
nuttige bijkomende 
information over het in 
elkaar zetten of over de 
werking.

Conformiteits-
verklaring (zie 

hoofdstuk ‚Conformi-
teitsverklaring‘):
Met dit symbool ge-
markeerde producten 
voldoen aan alle toe te 
passen Gemeenschaps-
voorschriften van de 
Europese Economische 
Ruimte.

Het zegel ‚Veilig-
heid gekeurd‘ 

(GS-teken) bevestigt dat 
dit artikel voldoet aan de 
eisen van de Duitse 
productveiligheidswet.

Beschermings-
klasse II: 

versterkte of dubbele 
isolatie tussen actieve 
en aanraakbare delen. 
Meestal is er geen ver-
binding met de randaar-
de.

Beschermings-
klasse III:  

artikelen van deze 
beschermingsklasse 
worden gebruikt met 
lage veiligheidsspan-
ning.
IP44 De 2D-led-wand-
decoratie is beschermd 
tegen spatwater en 
het binnendringen van 
vreemde voorwerpen 
vanaf 1 mm in diameter.
Veiligheid
Gebruik volgens de 
voorschriften
De 2D-led-wanddecora-
tie is uitsluitend bedoeld 
voor decoratieve ver-
lichting.
Ze is geschikt voor bin-
nen- en buitengebruik.
Ze is uitsluitend bedoeld 
voor privégebruik en is 
niet geschikt voor com-
mercieel gebruik.
De 2D-led-wanddecora-
tie is geen speelgoed en 
is niet geschikt als ver-
lichting voor huishoude-
lijke ruimtes.
Gebruik de 
2D-led-wanddecoratie 
alleen zoals beschreven 

in de gebruiksaanwij-
zing. Elk ander gebruik 
wordt beschouwd als 
onjuist en kan leiden 
tot persoonlijk letsel of 
materiële schade.
De fabrikant of hande-
laar aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor 
schade veroorzaakt 
door onjuist of verkeerd 
gebruik.

Veiligheids-  
voorschriften

WAARSCHUWING!

Gevaar voor wurging 
en verstikking!
Kinderen kunnen bijge-
leverde kleine onder-
delen of verpakkings-
materiaal inslikken en 
stikken.
- Laat kinderen niet met 

de 2D-led-wanddeco-
ratie of de verpakking 
spelen.

WAARSCHUWING!

Risico’s voor kinde-
ren en personen met 
verminderde licha-
melijke, zintuiglijke 
of geestelijke capaci-
teiten (bijvoorbeeld 
gedeeltelijke arbeids-
ongeschiktheid, ou-
dere personen met 
een beperking van 
hun lichamelijke en 
geestelijke capacitei-
ten) of een gebrek aan 
ervaring en kennis 
(bijvoorbeeld oudere 
kinderen).
- De 2D-led-wand-

decoratie kan door 
kinderen vanaf 8 jaar 
en ouder en ook door 
personen met vermin-
derde fysieke, zintuig-
lijke of mentale capa-
citeiten of een gebrek 
aan ervaring en kennis 
worden gebruikt, als 
er toezicht op hen is, 
of als ze instructies 
hebben gekregen 
met betrekking tot het 
veilige gebruik van de 
2D-led-wanddecoratie 
en de daaruit voort-
vloeiende gevaren 
hebben begrepen. 
Kinderen mogen niet 
met de 2D-led-wand-
decoratie spelen. 
De reiniging en het 
onderhoud door de 
gebruiker mogen niet 
door kinderen worden 
uitgevoerd, tenzij ze 
acht jaar of ouder zijn 
en ze onder toezicht 
staan.

WAARSCHUWING!

Gevaar voor een elek-
trische schok!
Een defecte elektrische 
installatie of te hoge 
netspanning kan leiden 
tot elektrische schokken.
- Sluit de 2D-led-wand-

decoratie alleen aan 
wanneer de netspan-
ning van het stopcon-
tact overeenkomt met 
de specifi caties op het 
typeplaatje.

- Sluit de 2D-led-wand-
decoratie alleen aan 
op een gemakkelijk 
toegankelijk stop-
contact zodat u het in 
geval van storing snel 
van het elektriciteits-
net kan halen.

- Snij de lichtslang niet 
af en voorkom bescha-
diging van de isolatie.

- Controleer voor elke 
aansluiting op het 
elektriciteitsnet het 
netsnoer op beschadi-
gingen.

- Wanneer u de 
2D-led-wanddecoratie 
buiten op een ver-
lengsnoer aansluit, let 
er dan op dat dit be-
schermd is tegen bin-
nendringen van vocht.

- Koppel de 
2D-led-wanddecora-
tie van het elektrici-
teitsnet los wanneer 
u ze niet gebruikt of 
wanneer tijdens het 
gebruik een storing 
optreedt.

- Koppel de 
2D-led-wanddecoratie 
bij regen of onweer los 
van het elektriciteits-
net.

- Gebruik de 
2D-led-wanddeco-
ratie niet wanneer 
lichtslang, kabel of 
netadapter zichtbaar 
beschadigd zijn.

- De buitenste fl exibe-
le leiding van deze 
2D-led-wanddecoratie 
kan niet vervangen 
worden. Wanneer de 
leiding beschadigd is, 
moet de 2D-led-wand-
decoratie als afval 
verwijderd worden.

- Probeer nooit om 
kapotte leds te ver-
vangen. De leds in 
de lichtslang kunnen 
niet worden vervan-
gen; wanneer de leds 
hun volle levensduur 
hebben bereikt, moet 
de hele 2D-led-wand-
decoratie vervangen 
worden.

Voorbeeldmodel

WAARSCHUWING!

Gevaar voor overver-
hitting en brand!
Onjuist omgaan met de 
2D-led-wanddecoratie 
kan leiden tot overver-
hitting en zelfs tot brand.
- Sluit de 2D-led-wand-

decoratie niet op het 
elektriciteitsnet aan 
wanneer ze nog in de 
verpakking zit.

- Sluit de 2D-led-wand-
decoratie niet aan in 
een brandgevoelige 
omgeving en plaats ze 
niet op licht ontvlam-
bare oppervlakken.

- Gebruik de lichtslang 
niet wanneer deze 
afgedekt is of ingebed 
zit in een oppervlak.

WAARSCHUWING!

Risico op letsel!
Onjuist gebruik van de 
2D-led-wanddecoratie 
kan leiden tot letsel.
- Leg de kabel zo dat 

niemand erover kan 
struikelen.

OPMERKING!
Gevaar voor schade!
Onjuist gebruik van de 
2D-led-wanddecoratie 

Verkocht door (geen serviceadres):
Globaltronics GmbH & Co. KG Domstr. 19,

20095 Hamburg, Germany

Garantiecertifi caat (vanaf de aankoopdatum (houd aankoopbewijs)) 
Artikel: 2D-LED-wanddecoratie tropical (Art. 6994)

Aankruisen:
 Flamingo GT-2WD-01 (FL-p)   Palmboom GT-2WD-01 (PT-gy)

 Cactus GT-2WD-01 (CA-g)   Ananas GT-2WD-01 (PA-gy)

Handelaar

Verkocht door ALDI-fi liaal:

Straat:

Postcode/plaats:

Koper

Naam van de koper:

Straat:

Postcode/plaats:

E-mail: Handtekening:

 (Voor statusmeldingen in verband met reparatie)

Art. 6994

Model:
GT-2WD-01 (FL-p)

GT-2WD-01 (PT-gy)
GT-2WD-01 (CA-g)

GT-2WD-01 (PA-gy)



kan leiden tot beschadi-
gingen.
- Verwijder de lichtslang 

niet van het frame.
- Maak geen knikken in 

de lichtslang.
- Verbind de lichtslang 

niet elektrisch met een 
andere lichtslang of 
een lichtsnoer.

- Wanneer de 
2D-led-wanddecoratie 
binnenshuis wordt 
aangesloten en bui-
ten wordt gebruikt, 
moet de kabel rondom 
elastische rubberen 
afdichtingen van 
vensters en deuren zo 
gelegd worden dat hij 
niet beschadigd kan 
worden door scherpe 
randen.

- Plaats de 
2D-led-wanddeco-
ratie niet in de buurt 
van voorwerpen met 
scherpe randen.

De levering 
controleren
1. Neem de 

2D-led-wanddecora-
tie en de accessoires 
uit de verpakking.

2. Controleer of de le-
vering volledig is (zie 
afb. A en de lijst ‚Leve-
ring/onderdelen‘).

3. Controleer of de 
2D-led-wanddeco-
ratie of de afzonder-
lijke delen bescha-
digd zijn. Als dit het 
geval is, mag u de 
2D-led-wanddeco-
ratie niet gebruiken. 
Wend u tot het ser-
viceadres dat op de 
garantiekaart staat 
aangegeven.

Levering/
onderdelen

1  Lichtslang met frame
2  Netsnoer en net-

adapter
  - 2 schroeven, 2 pen-

nen en 2 kabelbin-
ders

Gebruik
INFO

De 2D-led-wanddeco-
ratie kan worden op-
gehangen aan de twee 
bevestigingspunten. 
Voer de montage uit 
volgens de afbeelding. 
Zorg ervoor dat pennen 
en schroeven geschikt 
zijn voor bevestiging op 
uw wand.

WAARSCHUWING!

Gevaar voor elektri-
sche schok en gevaar 
voor waterschade!
Let erop dat er bij de 
boorplaats geen elektri-
sche leidingen of water-
leidingen zijn.

1. Breng de schroeven 
onder het frame aan 
en draai ze niet volle-
dig aan.

2. Leid de meegeleverde 
kabelbinders door 
de bevestigde kabel-
binders en sluit deze 
zodat een oog voor de 
schroeven ontstaat.

3. Trek het oog om de 
schroefkop vast.

OPMERKING!

Gevaar voor schade!
Sluit het lichtsnoer 
alleen aan op de bijge-
leverde adapter.
Dit gebeurt door het 
insteken van het snoer 
in de adapter en door 
het vastschroeven van 
de afdekkap. Stekker 
en bus op de netadap-
ter zijn beveiligd tegen 
ompolen.
Zo wordt verkeerd aan-
sluiten voorkomen.

WAARSCHUWING!

Gevaar voor een elek-
trische schok!
Sluit geen andere licht-
snoeren aan op de mee-
geleverde netadapter.
1. Steek de netadapter 

2  in een correct geïn-
stalleerd stopcontact.

 De leds van de lichts-
lang 1  gaan aan.

Reiniging
WAARSCHUWING!

Gevaar voor een elek-
trische schok!
Verkeerd reinigen kan 
leiden tot een elektri-
sche schok.
- Trek voor elke reini-

ging de stekker van de 
2D-led-wanddecoratie 
uit het stopcontact.

- Dompel de 
2D-led-wanddecora-
tie, het netsnoer en 
de netadapter niet in 
water of andere vloei-
stoffen.

OPMERKING!
Gevaar voor schade!
Onoordeelkun-
dig reinigen kan de 
2D-led-wanddecoratie 
beschadigen.
- Gebruik geen agres-

sieve reinigingsmid-
delen of scherpe of 
metalen reinigings-
voorwerpen zoals 
messen, harde spatels 
en dergelijke. Deze 
kunnen het oppervlak 
beschadigen.

1. Reinig de lichtslang en 
frame 1  regelmatig 
met een vochtige doek 
zonder extra schoon-
maakmiddelen.

2. Laat de 2D-led-wand-
decoratie volledig dro-
gen voor u ze opnieuw 
gebruikt.

Bewaren
- Wanneer u de 

2D-led-wanddecoratie 
gedurende lange-
re tijd niet gebruikt, 
haalt u de stekker uit 
het stopcontact en 
bewaart u het artikel 
op een droge plaats 
buiten het bereik van 
kinderen. Bewaar de 
2D-led-wanddecoratie 
indien mogelijk in de 
originele verpakking.

Defecte leds
OPMERKING!

Gevaar voor schade!
De leds in de lichtslang 
kunnen niet vervangen 
worden.
- Probeer nooit om 

kapotte leds te vervan-
gen. U zou de lichts-
lang onherstelbaar 
beschadigen.

Het uitvallen van leds is 
onschadelijk. De lichts-
lang is zo ontworpen 
dat ze ook met defecte 
leds zonder gevaar kan 
gebruikt worden.

Technische  
gegevens

  
Netaansluiting:  
220-240 V~, 50-60 Hz
Uitgang: 12 V , 3,6 W
Totaal vermogen:
- Cactus: 4 W
- Flamingo: 4 W
- Palmboom: 3,6 W
- Ananas: 4 W
2D-led-wanddecora-
tieBeschermingsgraad: 
IP44
Beschermingsklasse: III

Netadapter
Beschermingsklasse: II
Lengte van het 
netsnoer: ca. 5 m
Omdat onze producten 
voortdurend verder 
ontwikkeld en verbeterd 
worden, zijn wijzigingen 
in het ontwerp en tech-
nische veranderingen 
mogelijk.
Deze gebruiksaanwijzing 
kan ook als pdf-bestand 
van onze startpagina 
www.gt-support.de 
gedownload worden.

Conformiteitsver-
klaring

De conformiteit 
van het product 

met de wettelijk voorge-
schreven normen wordt 
gegarandeerd. De 
volledige conformiteits-
verklaring vindt u op het 
internet op  
www.gt-support.de

Afvoer
Verpakking  
verwijderen

Gooi de verpak-
king soort bij 
soort weg.

Leg karton en kartonnen 
dozen bij het oud papier 
en breng folie naar de 
inzameling van her-
bruikbare materialen.
Weggooien van oude 
apparaten
(van toepassing in de 
Europese Unie en ande-
re Europese landen met 
systemen voor geschei-
den inzameling van her-
bruikbare materialen)

Oude apparaten 
mogen niet bij 
het huisvuil!

Wanneer de 
2D-led-wanddecoratie 
niet meer bruikbaar 
is, dan is de gebruiker 
wettelijk verplicht 
om oude apparaten 
gescheiden van het 
huisvuil, bijv. bij een 
inzamelpunt van zijn 
gemeente/zijn wijk, af te 
geven.
Hiermee wordt ge-
garandeerd dat oude 
apparaten deskundig 
worden verwerkt en 
negatieve effecten 
op het milieu worden 
voorkomen. Daarom zijn 
elektrische apparaten 
met het bovenstaande 
symbool gekenmerkt.

A   

1

2

Voorbeeldmodel

Geachte klant,
Onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Wanneer 
desondanks een van onze producten onverhoopt niet naar behoren functioneert, 
dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf. U kunt ons telefonisch 
bereiken via bovenstaande servicehotline. Wij zijn u graag van dienst.
Globaltronics Service Center, c/o teknihall Benelux bvba, Brusselstraat 33, 2321 
Meer, Belgium
Hotline: 0900 / 44 666 44  •  Mail: gt-support@teknihall.be 
Ook kunt u met het product teruggaan naar één van de ALDI-fi lialen. Op uw verzoek 
kan ALDI de garantieafwikkeling voor u verzorgen. Ten aanzien van het door u bij ALDI 
gekochte product heeft u recht op garantie conform de onderstaande bepalingen, 
zulks onverminderd eventuele overige u toekomende rechten:
1. U kunt tot drie jaar na aankoopdatum aanspraak maken op garantie. De garantie 

is beperkt tot materiaal- en fabricagefouten en geeft u recht op herstel van deze 
gebreken of vervanging van het betreffende product zonder dat hieraan voor u 
kosten zijn verbonden.

2. Na constatering van het defect dient u binnen redelijke tijd een beroep te doen op 
de garantie. Het inroepen van enige garantie na afl oop van de garantietermijn is 
niet mogelijk, tenzij het een gebrek betreft ten aanzien waarvan binnen bekwame 
tijd, doch in elk geval binnen twee maanden na afl oop van de garantietermijn 
wordt gereclameerd.

3. U kunt het defecte product samen met uw garantiekaart en de kassabon portvrij 
toesturen aan het antwoordnummer van ons servicebedrijf. Wanneer het defect 
binnen de garantieregeling valt, ontvangt u het betreffende product gerepareerd 
terug of ontvangt u een nieuw product. Na reparatie of vervanging van een product 
begint de garantietermijn niet opnieuw te lopen. Dit geldt ook bij de verlening van 
aan-huis-service.

Wij wijzen u erop dat onze garantie vervalt in geval van oneigenlijk of 
ondeskundig gebruik van het product, in geval de voor het product geldende 
veiligheidsvoorschriften niet in acht zijn genomen, bij het gebruik van geweld ten 
aanzien van het product of in geval er reparaties of ingrepen aan het product zijn 
uitgevoerd door anderen dan ons servicebedrijf.
Gebreken die niet (of niet langer) onder de garantiebepalingen vallen, worden door 
ons servicebedrijf alleen verholpen tegen vergoeding van de hieraan verbonden 
kosten. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, verzoeken wij u contact op te 
nemen met ons servicebedrijf.
Wanneer u bij ALDI een product aanschaft, heeft u het wettelijk recht (boek 7 BW) om 
een deugdelijk product van ALDI te ontvangen. ALDI geeft zich rekenschap van deze 
wettelijke verplichting en komt deze na.
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