Gebruiksaanwijzing
ALGEMEEN
Producteigenschappen
• Candlecover is gemaakt van het hoogwaardig en milieuvriendelijk kunststof ‘Polypropyleen’. Polypropyleen is een sterk materiaal en
kan eenvoudig gerecycleerd worden. Polypropyleen smelt niet van de warmte die een waxine-/theelichtje afgeeft.
• De hoogte van een Candlecover is 16 cm.
• De diameter is 9 cm en geschikt voor kleine én grote waxine-/theelichtjes of desgewenst olielampjes.
• Een Candlecover is het hele jaar door zowel binnen als buiten te gebruiken.

Brandveiligheid
Candlecover is ontworpen om rondom een waxine-/theelichtje te plaatsen. Dit kan dan ook zonder problemen. Candlecover is bestand
tegen de hitte die een waxine-/theelichtje afgeeft. Dit kunnen zowel kleine als grote waxine-/theelichtjes zijn die standaard in de handel
verkrijgbaar zijn (maximale doorsnede 6 cm). Om de veiligheid te waarborgen dient het waxine-/theelichtje in een daarvoor bestemd glas
te worden geplaatst. Deze glazen houders zijn ook vrij verkrijgbaar in de handel (bijvoorbeeld IKEA). Buiten bereik van kinderen en dieren
houden. Laat kaarsen niet branden terwijl er geen toezicht is.

MONTAGE (tekening zie ommezijde)
Hoe wordt de Candlecover geleverd
De Candlecover wordt in een vlakke toestand geleverd. De montage is zeer eenvoudig. De uiteinden zijn aan de ene zijde voorzien van
gleufjes, de andere zijde heeft corresponderende lipjes die in de gleuf geklikt dienen te worden.
Montage in 5 stappen
1. Voorbereiding: Druk allereerst voorzichtig de gleufjes aan de uiteinden van de Candlecover een beetje open.
2. Houd de Candlecover vast met de binnenkant naar je toe. Het Candlecover-logo komt aan de buitenzijde.
3. Steek de bovenste 2 lipjes (A en B) in de corresponderende gleufjes en klik hierbij de bovenste (A) vast. Draai de Candlecover om en
steek dan de resterende 2 lipjes (C en D) in de gleufjes. Klik eerst de bovenste vast (D) en vervolgens (B) en (C).
4. Plaats een groot of klein waxine-/theelichtje in een (laag) hittebestendig glas. Steek het waxine-/theelichtje aan (houd vuur buiten bereik
van kinderen en dieren).
5. Plaats de Candlecover over het waxine-/theelichtje.
Opmerking bij Candlecover met een eigen ontwerp (<1000 stuks)
Indien de Candlecover is voorzien van een eigen ontwerp middels thermo-bedrukking, dan dient de bedrukking na montage aan de
binnenzijde van de Candlecover te zitten. Let op voor beschadigingen. Ook hier zit het Candlecover-logo aan de buitenzijde (mits de
Candlecover van een Candlecover-logo voorzien is).

REINIGEN & ONDERHOUD
Reinigen van Candlecovers voorzien van standaard motief
De Candlecovers welke voorzien zijn van een standaard motief, zijn afwasbaar met een mild reinigingsmiddel. Let op dat u na reiniging
de Candlecover met voldoende water afspoelt. Het schoonmaken en drogen van de Candlecover dient te gebeuren met een zachte doek.
Aanbevolen wordt om waxine-/theelichtjes te gebruiken die geen roet afgeven. Zet daarom ook na het doven van de vlam de Candlecover
pas weer terug als de rookwalm is verdwenen.
Reinigen van Candlecovers voorzien van een eigen opdruk
Het bedrukken van kleine series Candlecovers gebeurt op basis van thermo-bedrukking (wrijfvast, niet krasvast). De bedrukking zit aan
de binnenzijde van de Candlecover. Het reinigen van de Candlecover tast de bedrukking aan. Aanbevolen wordt om waxine-/theelichtjes
te gebruiken die geen roet afgeven. Zet daarom ook na het doven van de vlam de Candlecover pas weer terug als de rookwalm is
verdwenen.

Candlecover l Hoefblad 40 l 5527 KV Hapert (NL) l T +31 (0) 497 844 588 l www.candlecover.nl l info@candlecover.nl

1. Voorbereiding: Maak eerst voorzichtig de gleufjes een beetje open.
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2. Houd de Candlecover vast met de binnenkant naar je toe. Het logo komt aan de buitenzijde.
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3. Steek de bovenste 2 lipjes (A en B) in
de corresponderende gleufjes en klik
hierbij de bovenste (A) vast. Draai de
Candlecover om en steek dan de
resterende 2 lipjes (C en D) in de
gleufjes. Klik eerst de bovenste vast
(D) en vervolgens (B) en (C).

4. Plaats

een groot of klein
waxine-/theelichtje in een
(laag) hittebestendig glas.
Steek het waxine-/theelichtje aan (houd vuur
buiten bereik van kinderen
en dieren).

5. Plaats nu de
Candlecover
over een (groot)
waxine-/theelichtje.

