
PARTY GLOVES
Handschoenen met LED-verlichting aan de vingertoppen

HANDLEIDING

Bedankt voor de aankoop van ons product.
Fantastisch lichteffect met 3 heldere kleuren en 6 coole knipperlichtmodi.

PAKKET BESTAAT UIT:
∑ 1 x LED-handschoenen

PRODUCTSPECIFICATIES:

∑ 2 x 3V CR2016-batterijen vereist (niet inbegrepen).
∑ 3 kleuren aan elke vingertop (rood, groen en blauw)
∑ Diverse (6) oplichtende modi voor knipperend of continu licht
∑ Rekbare pols voor comfort.
∑ Geweldig voor feesten en vakanties, wandelen, hardlopen en andere buitenactiviteiten
∑ Eén maat past op de meeste volwassenen (en sommige kinderen vanaf 8 jaar).
∑ VERVANGBARE BATTERIJEN: Batterijen zijn niet inbegrepen. Het is gemakkelijk om 

CR2016 knoopcelbatterijen te vervangen.
∑ Materiaal: microfiber + PP + EVA.
∑ Afmeting: 98,5 x 2,2 x 8,5 cm.



INSTALATIE EN AANWIJZINGEN:

Trek het inzetstuk eruit.

Schakelknop.

Positie van het batterijcompartiment. 

CR2016 knoopcelbatterij.

LED-lichtgevende zone.

Gebruiksaanwijzing

Verwijder voor gebruik het isolatie-inzetstuk.

Om Glove Light te activeren, drukt u op de kleine knop op het batterijvak bovenop de pols. 
Het batterijcompartiment is verborgen in een zakje met klittenband voor gemakkelijkere toegang. 
Elke vingertop heeft binnenin veelkleurige LED's. Doorloop verschillende kleuren en verander de 

snelheid door op de aan / uit-knop te klikken. 

NA GEBRUIK; Plaats het witte isolatiepapier om de levensduur van de batterij te verlengen.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

∑ Deze handschoenen zijn delicaat, dus ga er voorzichtig mee om. Doe de handschoenen 
voorzichtig aan en uit met behulp van de pols tip zonder draden.

∑ Gelieve niet te wassen, ze zijn niet waterdicht.
∑ We zullen handschoenen die onjuist zijn gebruikt niet vervangen of terugbetalen.

Instructies voor recycling en verwijdering

Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk 
afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke 
gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen; recycle het op een 

verantwoorde manier om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om 
uw gebruikte item te retourneren, gebruikt u de retour- en ophaalsystemen of neemt u contact op 
met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor 
milieuvriendelijke recycling.



Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke 
EG-richtlijnen.


