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TWINKLE WANDS – SET OF 2  19455, KH 9.10 

 
 

19455 TWINKLE WANDS – SET OF 2 
 

 
CONTENTS 
2 x Twinkle Wand 
Each wand requires, and should include, 3 AAA batteries 
 
BEFORE USE 
1. Remove all packaging. 
 
USE 
1. Either hold/suspend by the cord to watch the LED display (as a mobile) or spin the cord for 

a display as shown below.  Obviously if you choose to do the latter, do so carefully.  Make 
sure there are no people or obstacles nearby – choose a clear, open and safe space. 

2. Stopping or slowing down the movement can move the product to the next colour effect. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARE & MAINTENANCE 
Do not immerse in water 
Clean using a very slightly damp cloth  
Change the batteries as soon as operation becomes erratic 
Once this product is eventually exhausted, please dispose of it appropriately 
 
Battery Care 
• Install the batteries as indicated, observing the polarity +/- 
• Do not mix old and new batteries  
• Do not mix alkaline, standard (carbon zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries 
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• Remove weak or dead batteries  
• Remove batteries if the product will be out of use for long periods 
• Do not attempt to charge non-rechargeable batteries 
• Do not short circuit the supply terminals 
• Do not attempt to dispose of batteries by burning them 
• If using rechargeable batteries, remove them from the product before recharging (if 

removable) 
 
Battery Installation 
To remove/replace the batteries:   
1. Gently remove the outer elastic rubber cover from the plastic handle by peeling back the 

cover starting from the large hole end of the rubber cover until the rubber cover clings to 
the pull string 

2. Use a Philips (positive/cross-head) screwdriver to remove the four screws from the plastic 
shell 

3. Gently remove the top ‘half’ of the plastic shell to access the batteries 
4. Remove and replace the batteries as required 
5. Replace the top ‘half’ of the plastic shell and replace and secure the four screws 
6. Replace the rubber cover 
 
SAFETY 
Always supervise the use of this product. 
For 3 years and over (batteries are small parts). 
Not suitable for those who mouth 
Use in a safe, open safe free of people and obstacles if spinning the wands 
 
TROUBLESHOOTING 
In the unlikely event of product problems, please try the following: 

• Check the batteries and replace as required 
• The product is switched on automatically – there is no ON/OFF switch 

 
SPECIFICATION 
Meets all appropriate requirements of EN71 
Made of plastics and rubber 
Uses 3 AAA batteries 
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19455 VARINHAS CINTILANTES 19455 – CONJUNTO DE 2 
 

 
 

CONTEÚDO 
2 x varinhas cintilantes 
Cada varinha requer e deve incluir, 3 pilhas AAA 
 
ANTES DE UTILIZAR 
Remova toda a embalagem 
 
UTILIZAÇÃO 
1. Segure/suspenda pelo fio para observar os LEDs ou ande com ele à volta para obter o 

efeito visual ilustrado. Obviamente, se decidir fazer o último, faça-o com cuidado. Verifique 
se não há pessoas ou obstáculos por perto – escolha um local aberto, desimpedido e 
seguro. 

2. Parar ou abrandar o movimento pode levar o produto para o próximo efeito de cores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUIDADOS E MANUTENÇÃO 
Não submerja em água. 
Limpe utilizando apenas um pano humedecido. 
Substitua as pilhas assim que o funcionamento se tornar errático. 
Quando este produto estiver gasto, deposite-o num local apropriado. 
 
CUIDADOS COM AS PILHAS 
• Instale as pilhas conforme indicado, observando a polaridade +/- 
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• Não misture pilhas novas com pilhas velhas 
• Não misture pilhas alcalinas, standard ou recarregáveis 
• Remova as pilhas fracas ou gastas 
• Remova as pilhas se o produto estiver desligado por um longos períodos 
• Não tente recarregar pilhas que não sejam recarregáveis 
• Não coloque os terminais das pilhas em curto-circuito 
• Não deite as pilhas no lume 
• Se estiver a utilizar pilhas recarregáveis, remova-as do produto antes de recarregar (se 

removíveis) 
 
INSTALAÇÃO DAS PILHAS 
Para remover/substituir as pilhas: 
1. Remova a borracha elástica da pega 
2. Utilize uma chave em Philips (estrela) para remover os quatro parafusos do invólucro 

plástico 
3. Remova a metade superior do invólucro plástico para ter acesso às pilhas 
4. Remova e substitua as pilhas 
5. Volte a colocar o invólucro plástico e os parafusos removidos anteriormente. 
6. Coloque a cobertura de borracha 
 
SEGURANÇA 
Supervisione sempre a utilização deste produto 
Para idades a partir dos 3 anos (as pilhas são peças pequenas). 
Não é adequado para quem tenha tendência de colocar as coisas na boca 
Utilize num local seguro, aberto e sem pessoas e objectos em redor se for girar as varinhas 
 
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
Na eventualidade de haver problemas com este produto, tente o seguinte: 
• Verifique as pilhas e substitua-as se necessário 
• O produto liga-se automaticamente – não existe um botão ON/OFF 
 
ESPECIFICAÇÕES 
Em conformidade com os requisitos de EN71 
Feito de plásticos e borracha 
Utiliza 3 pilhas AAA    
 


