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Wekker Colour Time

Geachte klant,
Met de aanschaf van dit hoogwaardige product heeft u een uitstekende keuze gemaakt.  

U kunt er zeker van zijn dat dit product volgens de hoogste kwaliteits- en veiligheids- 
normen is gemaakt en bovendien aan de hoge kwaliteitseisen van ALDI voldoet.

Wij willen natuurlijk dat u tevreden bent met uw aankoop.  
Daarom krijgt u bij dit product een uitgebreide fabrieksgarantie van 3 jaar  

en een uitstekende klantenservice via onze speciale hotline.  
We hopen dat u vele jaren plezier zult hebben van dit product.

Als u technische ondersteuning nodig heeft of als het product tegen  
de verwachting in defect raakt, verzoeken wij u onmiddellijk contact op te nemen  

met onze klantenservice. Defecte producten worden binnen de garantieperiode  
van 3 jaar kosteloos gerepareerd of vervangen, mits u een duidelijk aankoopbewijs  

kunt voorleggen (bewaar de kassabon goed!).
Uw wettelijke rechten blijven onverminderd van kracht.  

Denk er echter aan dat de garantie vervalt indien wordt vastgesteld dat  
het product opzettelijk beschadigd, verkeerd gebruikt of gedemonteerd is.

Wekker Colour Time (Modellen: 823-21-01/-06/-09/-10/-11)
GEÏMPORTEERD DOOR:  

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH 
Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Duitsland

WKNF8770 • www.wachsmuth-krogmann.com

Verpakkingsinhoud
•  Wekker Colour Time
•   Batterij (1 LR 6 / R 6 / AA 1,5 V  )
•  Gebruiksaanwijzing
•  Garantiekaart

Technische gegevens
•  Art.nr. 7192
•  Batterij AA / LR6 1 x 1,5 V 
•  Werktemperatuur: 0–40° C

1   Urenwijzer
2   Minutenwijzer

3   Secondenwijzer
4    Alarmwijzer

Verpakkingsinhoud / Technische gegevens Bedieningselementen

Weergave

Model 06

1. Algemeen
Gebruiken en bewaren handboek
 Om veiligheidsredenen verzoeken wij u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen. 
Bewaar de handleiding voor de gehele levensduur van het product op een makkelijk 
toegankelijke plek. Geef deze gebruiksaanwijzing ook door aan iedereen die dit product in 
de toekomst zal gebruiken.

Beoogd gebruik
Deze wekker is bedoeld voor het weergeven van de tijd en voor de beschreven aanvullende 
functies. Het artikel is voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik bestemd.  
Het artikel mag niet voor andere dan de in deze gebruiksaanwijzing beschreven doeleinden 
worden gebruikt, aangezien dit tot beschadiging of verwonding kan leiden.  
Er wordt op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaard voor schade voortvloeiend uit 
onjuist gebruik. Verdere instructies en uitleg vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Symbolen
  Met het CE-label bevestigt de fabrikant dat dit elektrisch apparaat voldoet aan  

de geldende Europese richtlijnen.

Model 06

A   Luidspreker
B   Instelwieltje: wektijd
C   Alarmschakelaar aan/uit
D   Herhaling alarm / licht
E   Instelwieltje: tijd
F   Batterijvak
G   Pootje

Model 09-11 Model 09-11
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GARANTIE

KLANTENSERVICE

+31 (0) 541-570 216

support@tronex.nl
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2. Veiligheid en onderhoud
2.1 Veiligheidsvoorschriften
Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door en volg alle genoemde instructies op.  
Zo is een betrouwbaar gebruik gewaarborgd. Bewaar de verpakking en de 
gebruiksaanwijzing goed, zodat u deze aan de nieuwe bezitter kunt meegeven 
als u de wekker doorgeeft/verkoopt.
•  Controleer voor het eerste gebruik als er door het transport schade 

veroorzaakt is. Gebruik in dit geval de wekker niet en neem contact  
op met het Service Center.

• Open nooit de behuizing van de wekker; deze bevat geen onderdelen 
die onderhouden moeten worden (hiervan uitgesloten is het  
verwijderen van de batterijvakafdekking om de batterijen te  
vervangen, zie Punt 6 “Batterijen vervangen”).

• Plaats geen voorwerpen op de wekker en oefen geen druk uit op het 
glas of op het product.

• Om schade te voorkomen, mag het glas niet met scherpe voorwerpen 
in aanraking komen.

• Vermijd het vallen van de wekker - dit kan tot beschadigingen leiden.
• De lichtbron van de wekker kan niet worden vervangen. Wanneer de 

lichtbron het einde van de levensduur heeft bereikt, moet de gehele 
wekker worden vervangen.

2.2 Reparatie
U wendt zich uitsluitend aan ons service-center als er een reparatie nodig is of als er
technische problemen zijn. Het adres vindt u in onze garantiekaart.

2.3 Omgevingsvoorwaarden
• Let erop dat de wekker niet wordt blootgesteld aan een hoge luchtvochtigheid  

(bijv. in de badkamer) en vermijd stof, hitte, te lange blootstelling aan direct zonlicht  
en een te grote kou.

• De wekker is niet beschermd tegen vallen.

2.4 Omgevingstemperatuur
De wekker kan bij een optimale omgevingstemperatuur van 0 °C tot 40 °C permanent  
worden gebruikt of goed verpakt worden opgeruimd.

2.5 Batterijgebruik
De wekker werkt met een LR6 / R6 / AA 1,5 V  batterij.
Hieronder vindt u enkele veiligheidsinstructies m.b.t. de omgang met de batterij:

•  LET OP! - EXPLOSIEGEVAAR bij het onjuist vervangen van de batterij. 
Vervang de batterijen alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.

•  Batterijen mogen niet bloot worden gesteld aan overmatige warmte, 
zoals zonlicht, vuur of iets dergelijks.

•  Batterijen mogen niet worden opgeladen of met andere middelen  
worden geheractiveerd, ze mogen niet uit elkaar worden gehaald, in vuur 
worden gegooid of worden kortgesloten.

• Let bij de plaatsing van de batterij op de juiste polariteit.
•  Bewaar batterijen altijd buiten het bereik van kinderen.  

Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt.  
Bewaar de batterijen en de wekker daarom uit de buurt van kleine 
kinderen. Wanneer er een batterij is ingeslikt, dient u onmiddellijk  
een arts te raadplegen.

•  Lege batterijen moeten vanwege een verhoogd uitlooprisico uit het 
apparaat worden verwijderd.

• Vermijd contact met huid, ogen en slijmvliezen.

•  Spoel in geval van contact met batterijzuur de betreffende plaatsen 
onmiddellijk met overvloedig schoon water af en raadpleeg onmiddellijk 
een arts.

•  Batterijen kunnen niet tegen hitte. Voorkom oververhitting van de wekker 
en de geplaatste batterij. De niet-naleving van deze instructies kan tot 
schade aan en eventueel tot explosie van de batterij leiden.

•  Bij niet-naleving kunnen batterijen verder dan nodig worden ontladen  
en uitlopen. Verwijder de batterij onmiddellijk om schade te voorkomen. 
Reinig indien nodig de batterijcontacten en ook de contacten in het 
apparaat.

Bewaar de gebruiksaanwijzing ook voor informatie over de batterijen. Informatie over het 
vervangen van de batterij vindt u bij punt 6 'Batterij vervangen' op de volgende pagina.

2.6 Reiniging en onderhoud
• Reinig de wekker alleen met een zachte, licht vochtige en pluisvrije doek.
• Gebruik geen oplosmiddelen, etsende of gasvormige reinigingsmiddelen.
•  Zorg ervoor dat er geen waterdruppels op het product achterblijven. Water kan permanente 

verkleuring veroorzaken.
• Stel de wekker niet bloot aan fel zonlicht of ultraviolette straling.

2.7 Opbergen
Haal de batterij uit de wekker als u de wekker langere tijd niet gebruikt. Volg voor het opbergen 
van de wekker de instructies onder punt 2.3 “Omgevingsvoorwaarden” en punt 2.4 “Omge-
vingstemperatuur”. De wekker moet veilig worden opgeborgen. Voorkom hoge temperaturen 
(bijv. door direct zonlicht).

3. Functies van het product
De wekker is ontworpen voor het weergeven van de tijd (uur, minuut en seconde) en beschikt 
over een alarmfunctie met snoozefunctie (herhaling alarm) en over verlichting van de 
wijzerplaat. Het gaat om een quarz-uurwerk met doorlopende seconde, d.w.z. dat de 
secondewijzer geen kleine sprongetjes maakt, maar continu in beweging is.

4. Ingebruikname / instellen van de tijd en wektijd
Haal de wekker, batterij en gebruiksaanwijzing uit de verpakking. Wij raden u aan de  
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen alvorens de wekker in gebruik te nemen.  
Als u verpakkingsmateriaal afvoert, dient u zich aan de wettelijke bepalingen te houden  
(zie punt 8 “Afvoer”).

VERPAKKINGSMATERIAAL IS GEEN SPEELGOED - HOUD HET 
DAAROM ALTIJD BUITEN BEREIK VAN KINDEREN.
• Open het batterijvak F  aan de achterkant van de wekker door de afdekking eraf te halen.
•  De batterij is ter isolatie van de contacten in folie gelast. Verwijder de folie en let erop dat de 

batterij (LR 6 / R 6 / AA 1,5 V ) weer in de juiste poolrichting (-/+) wordt geplaatst, 
aangezien het incorrect plaatsen van de batterij de wekker kan beschadigen.

•  Sluit het batterijvak m.b.v. de afdekking.
De wekker begint direct na het plaatsen van de batterij te lopen  
(continu bewegende secondewijzer 3 ).
4.1 Tijd instellen
Draai het instelwieltje E  (gemarkeerd met het wijzersymbool) tegen de klok in,  
om de gewenste tijd in te stellen.
4.2 Wektijd instellen / wekken
1.  Stel de gewenste wektijd 4  in door het instelwieltje B  (gemarkeerd met  

het alarmsymbool) met de klok mee te draaien.
2.  Schuif de alarmschakelaar C  op positie “AAN”.  

Zodra de wektijd is bereikt, klinkt het steeds luider wordende weksignaal.
3.  Schuif de alarmschakelaar C  op positie “UIT” om het weksignaal permanent uit te zetten.

4.3 Herhalen alarm
Druk, zodra het alarm afgaat, kort op de knop “Herhalen alarm/licht” D  om de snooze-functie 
te activeren. De snooze-functie is geactiveerd en het alarm gaat opnieuw af na 5 minuten.
4.4 Verlichting
Houd de knop “Herhalen alarm/licht” D  ingedrukt om de verlichting in te schakelen.

5. Wekker neerzetten
Zet de wekker zo neer dat hij niet kan vallen.
6. Batterijen vervangen
Als de tijd niet actueel blijft of de secondewijzer te langzaam is, moet de batterij worden 
vervangen door een nieuwe, ongebruikte batterij van hetzelfde type.
Open het batterijvak F  van de wekker zoals beschreven bij punt 4 “Ingebruikname”. Zorg 
ervoor dat u de batterij (LR 6 / R 6 / AA 1,5 V ) in de juiste poolrichting plaatst, 
aangezien het verkeerd plaatsen van de batterij het uurwerk kan beschadigen. Doe,  
na het vervangen van de batterij, het batterijvak weer dicht en stel de actuele tijd in.

7. Conformiteitsverklaring
Wij, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Duitsland, 
verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat het in deze handleiding genoemde product 
voldoet aan de essentiële vereisten van de genoemde richtlijnen.  
De EU-conformiteitsverklaring kunt u opvragen op het adres van de fabrikant dat op de 
garantiekaart staat vermeld. Technische wijzigingen voorbehouden!

8. Afvoer
Verwijderen verpakking

  Het verpakkingsmateriaal is gedeeltelijk herbruikbaar. Verwijder de verpakking 
milieuvriendelijk door te sorteren. Breng waardevolle materialen naar een 
openbaar inzamelpunt.

Veiligheidsinstructie
•  Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van baby’s en kleine 

kinderen. Kunststoffolie kan verstikkingsgevaar opleveren. 
Geen speelgoed, letselgevaar!

   Afgedankte apparaten mogen niet via het huisvuil worden verwijderd!  
Als de wekker niet meer wordt gebruikt, is de gebruiker wettelijk verplicht om 
afgedankte apparaten apart van het huisvuil, bijv. bij een verzamelpunt van  
zijn gemeente/stad, af te geven. Zo wordt gegarandeerd dat afgedankte apparaten 
vakkundig worden gerecycled en negatieve effecten op het milieu worden vermeden. 
Daarom zijn elektrische apparaten met het hierboven afgebeelde symbool  
gekenmerkt.

  Batterijen en accu’s mogen niet via het huisvuil worden verwijderd!  
Als consument bent u er wettelijk toe verplicht alle batterijen en accu’s, ongeacht of 
deze schadelijke stoffen* bevatten bij een inzamelpunt in uw gemeente/wijk of in 
de handel in te leveren, zodat deze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden 
verwijderd.  
* gemarkeerd met: Cd = cadmium, Li = lithium, Hg = kwik, Pb = lood

9. Service
De actuele versie van de gebruiksaanwijzing
vindt u op onze homepage  
www.wachsmuth-krogmann.com

 
© Copyright
Herdrukken of vermenigvuldigen (ook gedeeltelijk) alleen met toestemming van:  
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Duitsland
Deze publicatie, met inbegrip van alle onderdelen, is auteursrechtelijk beschermd.
Ieder gebruik buiten de nauwe grenzen van de auteurswet is zonder toestemming van  
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Dit geldt met name voor vermenigvuldiging, vertaling, vastlegging op microfilm en  
opslag en verwerking in elektronische systemen.
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