LCD Wekker
Uitgave: AA 36/20 F
Model No.: AB0-WEL-4
Handleiding
Vooraanzicht:

Onderaanzicht:
TIME Toets
MODE Toets
TIMER Toets
SET Toets
▲/12/24 Toets
▼/°C/°F/H Toets
RESET Toets
Batterijdeksel

Voice ON/OFF Schuifsch.

De LCD wekker is bestemd voor het gebruik als wekker. Gelieve de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen alvorens het
apparaat in gebruik te nemen. Op deze wijze kunt u de eigenschappen en het functioneren van het apparaat leren kennen.

GEVAREN VOOR KINDEREN EN HULPBEHOEVENDE PERSONEN:
Dit apparaat mag door kinderen vanaf acht (8) jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of
geestelijke vaardigheden of door personen met gebrek aan ervaring en kennis van zaken gebruikt worden,
wanneer ze onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen over het veilige gebruik van het
apparaat en de mogelijke gevaren daarvan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen
mogen dit apparaat niet reinigen of onderhouden zonder toezicht. Meer informatie vindt u op
www.krippl-watches.de
WERKING OP BATTERIJEN
Uw LCD wekker werkt met 3 LR03/R03/AAA 1.5 V batterijen. Onderstaand vindt u enkele aanwijzingen voor de omgang met batterijen:

•
•
•
•
•
•
•

Stel batterijen nooit bloot aan overmatige warmte zoals zonlicht, vuur of dergelijke – verhoogd gevaar
voor lekken!
Laad de batterijen nooit weer op.
De batterijen mogen niet kortgesloten of uit elkaar gehaald worden - explosiegevaar!
Houd batterijen en de LCD wekker uit de buurt van kinderen. Kinderen kunnen batterijen inslikken.
Zoek in dat geval direct een arts op.
Vermijd bij lekkende batterijen het contact met de huid, ogen en de slijmhuid. Bij een contact met
batterijzuur de betreffende plaatsen direct met veel helder water spoelen en onmiddellijk een arts
opzoeken.
Reinig de batterij- en apparaatcontacten indien nodig voor het inleggen van de batterijen.
Verwijder lege batterijen onmiddellijk uit het apparaat om het lekken van de batterijen te
voorkomen. Verwijder eveneens de batterijen uit het apparaat wanneer u het gedurende langere tijd
niet gebruikt. – Gevaar tot lekken! Let op bij lekkende batterijen!

Het niet in acht nemen van deze aanwijzingen kan leiden tot beschadiging en in bepaalde omstandigheden tot explosie van de
batterijen en brand. Informatie over het vervangen van de batterijen vindt u in punt “Batterij vervangen” vervangen.
VOORWAARDEN VOOR DE STANDPLAATS
Let er op dat uw LCD wekker niet blijvend aan vocht blootgesteld worden en vermijd stof, hitte en te lange direct zonlicht. De
LCD wekker is beveiligd tegen stoten die bij het normale gebruik kunnen voorkomen. Hele sterke magneetvelden (bijv. van
elektrische lasapparaten, transformatoren) moeten beslist vermeden worden anders kunnen er afwijkingen in de tijdmeting
ontstaan.
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•

PLAATSEN VAN DE BATTERIJ
Open het baterijdeksel en plaats 3 x 1.5 V batterijen van het type LR03/R03/AAA met inachtname van de aangeduide
polariteiten. De wekker geeft vervolgens de tijd 12:00 aan.
MODI
De wekker beschikt over Tijdsweergave en Alarm- en Timer-modus:
 Druk op de MODE toets om tussen Tijdweergave-modus (TIME) en Alarm-modus (symbool van een klok ).
 Druk op de TIMER toets, om van Tijdweergave- of Alarm-modus naar Timer-modus te wisselen resp. Druk op de
MODE toets om van Timer-modus naar Tijdweergave-modus te wisselen.
Aanwijzing: wordt er tijdens de instelling ca. 60 seconden lang geen toets ingedrukt, wordt de instelmodus beëindigd.
Ingevoerde gegevens worden opgeslagen.
Opmerking: Door het indrukken en vasthouden van de ▲/12/24 of ▼/°C/°F/H toets kunt u bij het instellen de snelfunctie
gebruiken.
TIJD EN DATUM INSTELLEN
 In Tijdweergave op de SET toets drukken, de urenweergave knippert.
 Stel met de ▲/12/24 of ▼/°C/°F/H toets het Uur in en druk vervolgens op de SET toets om de instelling te
bevestigen. De minutenweergave knippert.
 Stel met de ▲/12/24 of ▼/°C/°F/H toets de Minuten in en druk vervolgens op de SET toets als bevestiging.
De jaaraanduiding knippert.
 Stel op dezelfde wijze Jaar, Maand en Dag in, druk vervolgens op de SET toets om te bevestigen. De instellingen zijn
beëindigd.
De dag van de week wordt automatisch ingesteld. Deze wordt midden-rechts op het display afgebeeld.
12/24-URENWEERGAVE
Druk in tijdsmodus op de ▲/12/24 toets om tussen 12 en 24 urenformaat te wisselen.
In de 12-uursweergave verschijnt links van de tijd PM (van 12 tot 23 uur).
ALARM EN WEKHERHALING INSTELLEN
 Druk in Alarm-modus op de SET toets, de urenweergave knippert.
 Stel met de ▲/12/24 of ▼/°C/°F/H toets het Uur in en druk vervolgens op de SET toets om te bevestigen.
De minutenweergave knippert.
 Stel met de ▲/12/24 of ▼/°C/°F/H toets de Minuten in en druk vervolgens op de SET toets om te bevestigen.
 Stel met de ▲/12/24 of ▼/°C/°F/H toets het interval voor de wekherhaling in (tussen 1 en 60 minuten) in en druk op
de SET toets om te bevestigen.
 Kies met de ▲/12/24 of ▼/°C/°F/H toets de gewenste alarmmelodie. U kunt kiezen uit 6 verschillende melodieën uit
de natuur en een extra alarmtoon:
1. Water en dieren
4. Kikkers
2. Koekoek
5. Ruisend beekje
3. Waterval en vogelgeluiden
6. Mix van de 5 genoemde melodieën
7. Biep
 Druk op de SET toets om te bevestigen, de instellingen zijn beëindigd.
Druk in Alarm-modus op de ▲/12/24 of ▼/°C/°F/H toets om het Alarm of de Wekherhaling in- of uit te schakelen.
  verschijnt:
Alarm ingeschakeld
  en Zz verschijnt:
Alarm en Wekherhaling ingeschakeld
 Geen symbool verschijnt: Alarm en Wekherhaling uitgeschakeld
Op de vooraf ingestelde alarmtijd start het alarm voor 2 minuten. Druk op de wekker om het alarm uit te schakelen (zie
tekening)

Door het drukken op de wekker wordt de wekherhaling geactiveerd. Deze kan max. 2 maal geactiveerd worden.
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TIMER INSTELLEN
Maximale Countdown-tijd: 23 uur 59 minuten 59 seconden, minimale Countdown-tijd: 1 seconde





Druk in Timer-modus op de SET toets, de urenweergave knippert.
Stel met de ▲/12/24 of ▼/°C/°F/H toets het Uur in en druk op de SET toets om te bevestigen. De minutenweergave
knippert.
Stel met de ▲/12/24 of ▼/°C/°F/H toets de Minuten in en druk op de SET toets om te bevestigen.
Stel met de ▲/12/24 of ▼/°C/°F/H toets de Seconden in en druk op de SET toets om te bevestigen. De instellingen
zijn beëindigd.

Druk op de TIMER toets om de TIMER (Countdown) te starten. Wanneer u herhaaldelijk op de TIMER toets drukt, wordt de
timer gestopt of voortgezet.
Wanneer de Timer (Countdown) 00:00:00 bereikt heeft, klinkt een alarm gedurende 1 minuut. Dit kan door het drukken op een
willekeurige toets gestopt worden. De timer keert naar de ingestelde tijd terug. Druk op de ▲/12/24 toets om de timer terug op
nul te zetten.
INSCHAKELEN VAN NATUURGELUIDEN
Schuif de Voice ON/OFF schakelaar op ON om de natuurgeluiden in te schakelen, en op OFF om ze uit te schakelen. In
Tijdsweergave-modus (TIME), druk herhaaldelijk op de TIME toets, om het interval in te stellen waarop de natuurgeluiden
(wanneer ingeschakeld) automatisch weerklinken (10, 20, 30, 40, 50 of 60 minuten).
Druk op de wekker om bij de aanduiding voor de natuurgeluiden te komen. Druk opnieuw om de natuurgeluiden uit te
schakelen. Door herhaaldelijk op de wekker te drukken kunt u uit 6 verschillende natuurgeluiden kiezen.
VERLICHTING DISPLAY EN BEHUIZING MET VERANDERING VAN KLEUR
Bij elke druk op de toetsen, in het bijzonder wanneer u de wekker naar beneden drukt, wordt de behuizing en de display met
verschillende kleuren verlicht.
TEMPERATUUR/VOCHTIGHEID
De temperatuur/vochtigheid wordt onderaan de display aangeduid. Druk in tijd-modus op de ▼/°C/°F/H toets om te schakelen
tussen temperatuur in Celsius, temperatuur in Fahrenheit en vochtigheid.
RESET
Druk op de RESET toets om alle instellingen op nul te zetten.
VERWIJDERING

Verpakking verwijderen
Verwijder de verpakking milieuvriendelijk door te sorteren. Plaats het papier en karton bij het oud papier en folie bij
de te recycleren materialen.

Recyclage van afgedankte apparaten
(Van toepassing in de EU en andere landen met systemen voor gescheiden inzameling van waardevolle materialen)
Afgedankte apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval!
Dit symbool wijst erop dat dit product valt onder de EC richtlijnen voor afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (2012/19/EU) en nationale wettelijke bepalingen en niet met huishoudelijk afval mag weggeworpen
worden. Dit product moet bij een daarvoor voorzien inzamelpunt afgegeven worden. Dit kan bijvoorbeeld door
teruggave bij de aankoop van een gelijkaardig product of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor recyclage van afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur. Het onzorgvuldig omgaan met oude toestellen kan wegens de aanwezigheid van
potentieel gevaarlijke stoffen die vaak in elektrische en elektronische apparaten aanwezig zijn een gevaar betekenen voor het
milieu en de menselijke gezondheid. Door een verstandige verwijdering van dit product draagt u bij tot een effectief gebruik
van de natuurlijke hulpbronnen. Informatie inzake inzamelpunten voor defecte apparaten vindt u bij uw gemeentelijke
instanties, officiële afvalbeheerder, een instantie bevoegd voor het inzamelen van afgedankte elektronische en elektrische
apparaten of uw vuilnisophaaldienst.
Batterijen en accu’s mogen niet bij het huishoudelijk afval! Als consument bent u wettelijk verplicht om alle batterijen en
accu’s, ongeacht of deze schadelijke stoffen* bevatten, bij uw gemeente/stad of handelaar af te geven zodat een
milieuvriendelijke verwerking kan gebeuren. Lever uw batterijen en accu’s enkel in ontladen toestand in een
inzamelpunt af!
* met symbool: Cd = Cadmium, Hg = kwikzilver, Pb = lood
Het Groene Punt - Tweevoudig Systeem Duitsland GmbH. De eindgebruiker wordt erop gewezen dat de fabrikant,
voor deze verpakking, aan de verplichtingen van het verpakkingenbesluit heeft voldaan.
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OPSLAG
Verwijder de batterijen als u de wekker gedurende langere tijd niet gebruikt. De LCD wekker moet veilig opgeborgen worden.
Vermijd hoge temperaturen (bijv. door direct zonlicht).
BATTERIJ VERVANGEN
Vervang direct de batterijen als de weergave in het display zwakker wordt of helemaal verbleekt. Open het klepje van het
batterijvak op de bodem van de LCD wekker. Reinig de batterijcontacten en de contacten in het apparaat voordat u de
batterijen er in doet. Doe de 3 x 1.5 V batterijen LR03/R03/AAA er in de poolrichting in en sluit het klepje van het batterijvak
weer. Vervang de batterijen alleen met gelijkwaardige batterijtypen en combineer geen oude en nieuwe batterijen, omdat oude
batterijen kunnen lekken.
TECHNISCHE GEGEVENS
Meetbereik temperatuur: 0 °C tot 40 °C
Meetbereik vochtigheid:
20% tot 95%
Bedrijfstemperatuur:
0 °C tot 40 °C
Opslagtemperatuur:
-10 °C tot 50 °C
Batterijen:
3 x 1,5 V batterijen type LR03/R03/AAA
(3 x 1,5 V
LR03/R03/AAA)
Importeur: Krippl-Electronics GmbH, Maria-Theresia-Straße 41, 4600 Wels, AUSTRIA
CONFORMITEITSVERKLARING
RoHS Richtlijn 2011/65/EU, EMV Richtlijn 2014/30/EU:
Hiermede verklaren wij dat dit apparaat voldoet aan de wezenlijke eisen van de EMV richtlijn 2014/30/EU &
RoHS richlijn 2011/65/EU. De complete tekst van de verklaring van overeenstemming kunt u bekijken op onze
homepage: www.krippl-watches.de

Garantiekaart
LCD Wekker AA 36/20 F
Geachte klant,
Onze producten ondergaan een strenge kwaliteitscontrole. Indien dit toestel desondanks niet naar behoren functioneert,
betreuren wij dit ten zeerste. Wij verzoeken u contact op te nemen met het service-adres dat op de garantiekaart vermeld staat.
Wij staan ook telefonisch tot uw beschikking via het op de garantiekaart vermelde hotline-nummer. Hieronder vindt u de
geldende garantievoorwaarden – zonder beperking van uw wettelijke rechten:
1. U kunt tot maximum 3 jaar na de aankoopdatum aanspraak maken op garantie. De garantie heeft enkel betrekking op het
herstellen van materiaal- en productiefouten of het omruilen van het toestel. Aan de garantieclaim zijn voor u geen kosten
verbonden.
2. Garantieclaims moeten onmiddellijk nadat u het defect hebt vastgesteld worden ingediend. Na afloop van de
garantietermijn kunnen geen garantieclaims meer aanvaard worden, behalve wanneer de claim binnen de 2 weken na
afloop van de garantietermijn ingediend wordt.
3. Als het defect binnen onze garantieregeling valt, krijgt u een hersteld of nieuw toestel terug. Bij de herstelling of
omruiling van het toestel vangt geen nieuwe garantietemijn aan. De garantietermijn blijft onveranderd geldig tot drie jaar
na aankoopdatum. Dit geldt ook bij herstellingen aan huis.
Gelieve te noteren dat onze garantie vervalt bij verkeerd gebruik of ondeskundige behandeling van het toestel, bij het niet in
acht nemen van de veiligheidsvoorschriften, bij beschadiging door geweld en bij ingrepen die niet door het gemachtigde
service-adres zijn uitgevoerd.
Defecten die niet (of niet meer) door de garantie zijn gedekt of schade waardoor de garantie vervalt herstellen wij tegen
betaling.
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