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PRODUCTONDERDELEN/LEVERINGSINHOUD
1
2
3
4
5
6

Sporthorloge (zie afb. A)
Display (zie afb. A)
START-knop (zie afb. A)
RESET-knop (zie afb. A)
MODE-knop (zie afb. A)
LIGHT-knop (zie afb. A)

7
8
9
10
11
12

Urenweergave (zie afb. B)
Minutenweergave (zie afb. B)
Secondenweergave (zie afb. B)
Weekdagweergave (zie afb. B)
Datumweergave (zie afb. B)
Weergave stappen, calorieverbruik, afstand
en snelheid (zie afb. B)

•

batterij CR2032 (al geïnstalleerd):
model AN0-SPC-100, AN0-SPC-128, AN0-SPC-208
en AN0-SPC-512
batterij CR2025 (al geïnstalleerd):
model AN0-SPC-800 en AN0-SPC-812
Bedieningshandleiding
Garantiebewijs

•
•
•
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Symboolafbeelding

ALGEMEEN
Bedieningshandleiding lezen en bewaren

Deze bedieningshandleiding hoort bij dit
sporthorloge, hierna “horloge” genoemd. Zij
bevat belangrijke informatie voor het gebruik.
Lees de bedieningshandleiding, in het bijzonder de
veiligheidsinstructies, zorgvuldig door voor u het horloge
gebruikt. Niet-naleving van deze bedieningshandleiding
kan tot zware verwondingen of beschadiging van het
horloge leiden. De bedieningshandleiding is gebaseerd
op de normen en regels die in de Europese Unie gelden.
Houd in het buitenland ook rekening met landspecifieke
richtlijnen en wetten. Bewaar deze bedieningshandleiding voor latere raadpleging. Wanneer u het horloge aan
derden geeft, geef dan zeker ook deze bedieningshandleiding mee.

Verklaring van symbolen
De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze
bedieningshandleiding, op het horloge of de verpakking
gebruikt.

WAARSCHUWING!
Dit signaalsymbool/-woord verwijst naar een gevaar van
een gemiddeld risiconiveau, dat wanneer het niet vermeden wordt, tot de dood of ernstig letsel kan leiden.
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OPMERKING
Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële
schade.
Dit symbool geeft u bijkomende nuttige
informatie over de montage of de werking.
Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk
“Conformiteitsverklaring”): Met dit
symbool voldoen gemarkeerde producten
aan alle communautaire voorschriften van de Europese
Economische Ruimte.
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.

VEILIGHEID
Normaal gebruik
Het polshorloge is uitsluitend ontworpen voor de aanduiding van de tijd en de datum, alsook voor gebruik als
wekker, stopwatch en stappenteller. Het horloge is enkel
bedoeld voor privégebruik en is niet geschikt voor industrieel gebruik. Gebruik het horloge alleen zoals beschreven
in deze bedieningshandleiding. Elk ander gebruik wordt
gezien als een gebruik niet overeenkomstig de bestemming en kan tot materiële schade of zelfs lichamelijk letsel
leiden. Het horloge is geen speelgoed. De fabrikant of
handelaar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor
schade die is ontstaan ten gevolge van niet-overeenkomstig of onjuist gebruik.
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Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING!
Verstikkingsgevaar!

Het horloge bevat een batterij evenals kleine onderdelen
en wordt geleverd met beschermfolie. Kinderen kunnen bij
het spelen batterijen, kleine onderdelen of beschermfolie
inslikken en hierin stikken.
•
Houd batterijen, kleine onderdelen en beschermfolie
buiten het bereik van kinderen.
•
Wanneer een batterij of klein onderdeel wordt ingeslikt, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Gevaren voor kinderen en hulpbehoevende personen

WAARSCHUWING!
Gevaar voor personen met beperkte
fysieke, sensorische of geestelijke vermogens (bijvoorbeeld mindervaliden,
oudere personen met een beperking
van fysieke of mentale vermogens) of
met een gebrek aan ervaring en kennis
van zaken (bijvoorbeeld oudere kinderen).
Het horloge mag worden gebruikt door
kinderen vanaf acht jaar en personen met
beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens of zonder ervaring en kennis van
het apparaat, wanneer ze onder toezicht
staan of aanwijzingen hebben gekregen
over het veilige gebruik van het horloge
en de mogelijke gevaren ervan begrepen

hebben.
–– Kinderen mogen niet met het horloge
spelen.
–– Kinderen mogen dit apparaat/horloge
niet reinigen of onderhouden zonder
toezicht.

Meer informatie alsook deze bedieningshandleiding vindt
u op www.krippl-watches.de

•

•

OPMERKING
Beschadigingsgevaar!
Niet-overeenkomstig gebruik van het horloge kan tot beschadigingen leiden. Gebruik het horloge niet wanneer het
zichtbare schade vertoont. Plaats geen zware voorwerpen
op het horloge. Bescherm het horloge tegen extreme temperaturen en stof. Laat het horloge niet vallen, bescherm
het tegen stoten en klappen en oefen er geen druk op uit.
Dompel het horloge niet voor langere tijd onder in water of
andere vloeistoffen (zie hoofdstuk “waterdichtheid”). Laat
de batterij altijd vervangen door een vakman.
Vermijd sterke magneetvelden (bijv. mobiele telefoons,
tv-toestellen, haardroger, elektrisch scheerapparaat,
elektrische lasapparaten, transformators), daar deze
afwijkingen kunnen veroorzaken in de tijdmeting.

•

•

Gevaren door batterijen

WAARSCHUWING!
Explosie- en verbrandingsgevaar!
Hieronder vindt u enkele instructies over het
hanteren van batterijen:
• Stel de batterij nooit bloot aan overmatige hitte zoals zonnestralen, vuur,
verwarmingen of dergelijke – verhoogd

•

uitloopgevaar!
Batterijen mogen niet worden herladen
of op andere manieren opnieuw worden
geactiveerd, niet worden gedemonteerd, niet in het vuur worden gegooid
of kortgesloten – ontploffingsgevaar!
Bewaar de batterijen altijd buiten het
bereik van kinderen. Batterijen kunnen
levensgevaarlijk zijn bij inslikken. Bewaar de batterijen en het horloge daarom buiten het bereik van kleine kinderen. Bij inslikken van een batterij moet
onmiddellijk medische hulp worden
ingeroepen.
Lege batterijen onmiddellijk uit het
horloge verwijderen! Er bestaat een verhoogd uitloopgevaar! Reinig, indien nodig, de batterijcontactpunten en ook de
de tegencontactpunten in het apparaat.
Als u zich niet aan deze instructies
houdt, kunnen de batterijen beschadigd
raken en onder bepaalde omstandigheden zelfs exploderen. Vermijd aanraking
met huid, ogen en slijmvliezen. Spoel bij
contact met batterijvloeistof de desbetreffende plaatsen onmiddellijk met veel
helder water en raadpleeg onmiddellijk
een arts.
Bewaar de handleiding om de batterijgegevens te
kunnen raadplegen.
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•

Verdere richtlijnen en informatie over het vervangen
van de batterij vindt u in het hoofdstuk “Vervangen
van de batterij”.

•
•

HORLOGE EN LEVERINGSINHOUD
CONTROLEREN

Druk op LIGHT 6 om de display voor ong. drie seconden te verlichten.
Het horloge beschikt over drie hoofdfunctiemodi:
Tijdmodus, alarmmodus (AL) en stopwatchmodus (ST). Druk op MODE 5 om te wisselen tussen
de modi:

OPMERKING
Beschadigingsgevaar!

Wanneer u de verpakking onvoorzichtig openmaakt met
een scherp mes of ander spits voorwerp, kan het horloge of
het toebehoren beschadigd worden.
- Ga voorzichtig te werk bij het openen.
1. Neem het horloge uit de verpakking.
2. Verwijder de verpakking en alle beschermfolie. Houd
verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen en voer de materialen op een milieuverantwoorde wijze af.
3. Controleer of de leveringsinhoud volledig is en of het
horloge niet beschadigd is.
Mocht de levering onvolledig en/of onderdelen
beschadigd zijn, gebruik het horloge dan niet. Richt u
tot de fabrikant via het serviceadres aangegeven op de
garantiebewijs.

Symboolafbeelding
Wanneer tijdens het instellen ong. 60 seconden geen knop wordt ingedrukt, dan wordt
de instelprocedure beëindigd. De ingegeven
gegevens worden opgeslagen.

Tijd, datum, lichaamslengte en gewicht
instellen
1.
2.
3.
4.

BEDIENING
Weergave kiezen

Bij normale weergave worden op de display 2 het actuele uur 7 , de minuut 8 , de seconde 9 , de actuele
weekdag 10 , de datum 11 en het aantal stappen 12
weergegeven (zie afb. B).
De weekdagen worden in de weergave als
volgt afgekort: SU (zondag), MO (maandag), TU (dinsdag), WE (woensdag),
TH (donderdag), FR (vrijdag), SA (zaterdag).
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5.
6.

Houd in de tijdmodus LIGHT 6 ong. 3 seconden ingedrukt. In de display 2 knippert 24H.
Druk op START 3 om te kiezen tussen de 24-uursweergave (24H) en de 12-uursweergave (12H).
Druk op MODE 5 . De secondenweergave 9 knippert.
Druk op START 3 . De secondenweergave wordt
op 00 gezet. Wanneer het aantal seconden groter is
dan 30, wordt op de minutenweergave een minuut
bijgeteld.
Druk op MODE. De minutenweergave 8 knippert.
Druk op START tot het actuele aantal minuten wordt
weergegeven.
Om bij het instellen het snel vooruitlopen te
activeren, houdt u START ingedrukt.

7.

Druk op MODE. De urenweergave 7 knippert.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Druk op START tot het actuele uur wordt weergegeven. Bij de 12-uursweergave verschijnt in de display
voor uren tussen het middaguur en middernacht een
P.
Druk op MODE. Het jaar knippert.
Druk op START tot het actuele jaar wordt weergegeven.
Druk op MODE. De maand van de datumweergave
11 knippert.
Druk op START tot de actuele maand wordt weergegeven.
Druk op MODE. De dag van de datumweergave knippert.
Druk op START tot de actuele dag wordt weergegeven.
Druk op MODE. In de display knippert KM.
Druk op START om te kiezen tussen KM (kilometer)
en MILE (mijl). Bij de keuze van KM gebeurt de invoer en de weergave in metrische maateenheden
kg/cm/km, bij de keuze van MILE in in/lb/mijl.

Geef uw persoonlijke waarde in voor lichaamslengte en gewicht, om voor stappen,
calorieverbruik en afstand een relevant resultaat te verkrijgen. Zo niet grijpt het horloge terug naar
standaardwaarden, die niet overeenkomen met uw persoonlijke profiel.
17.
18.
19.
20.

––
––

Druk op MODE. De lichaamslengte knippert.
Druk op START om uw lichaamslengte in te stellen.
Druk op MODE. Het gewicht knippert.
Druk op START om uw gewicht in te stellen. Nu heeft
u tijd, datum, lichaamslengte en gewicht volledig
ingesteld.
Om de instellingen af te sluiten, drukt u op LIGHT.
Om de instelprocedure opnieuw te starten, drukt u
op MODE.

Stappenteller activeren en deactiveren
1.

2.

Houd in de tijdmodus RESET 4 ong. 3 seconden
ingedrukt om de stappenteller te activeren. In de
display verschijnt volgend symbool . Alleen bij geactiveerde stappenteller worden de stappen geteld
en het calorieverbruik, de afstand en de gemiddelde
snelheid berekend. Zodra het horloge meer dan 15
stappen registreert, worden de metingen gestart.
Houd in de tijdmodus RESET 4 ong. 3 seconden
ingedrukt om de stappenteller weer te deactiveren,
het symbool verdwijnt.

De stappen, het calorieverbruik, de afstand
en de gemiddelde snelheid worden dagelijks om middernacht automatisch op nul
gezet. Om de waarde manueel op nul te zetten, houdt u in
de tijdmodus MODE 5 ong. 3 seconden ingedrukt. Deze
functie is niet mogelijk met het oog op de 7-dagen gegevensopslag (zie volgend punt).

Weergave stappen, calorieverbruik, afstand,
snelheid en 7-dagen-gegevensopslag
1.

2.

3.

Druk in de tijdmodus op START 3 om te wisselen
tussen de weergave van de stappen (Steps) 12 , het
calorieverbruik (Kcal), de afstand (KM of MILE), de
gemiddelde snelheid (KM/H of MILE/H) en de 7-dagen-gegevensopslag.
Bij de weergave van de 7-dagen-gegevensopslag
wisselt het horloge automatisch tussen de weergave stappen, calorieverbruik en afstand. Boven in de
display wordt de datum 11 aangegeven. Druk op
RESET 4 om de opgeslagen gegevens van de laatste 7 dagen op te roepen.
Druk nogmaals op START om terug te keren naar de
weergave van de stappen.
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Alarmtijd instellen
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

––

tussen alarmtijd 1 (AL1) of alarmtijd 2 (AL2).
Houd LIGHT 6 ong. 3 seconden ingedrukt. De minutenweergave van de alarmtijd knippert.
Druk op START 3 tot de gewenste minuut wordt
weergegeven.
Druk op MODE 5 , de urenweergave knippert.
Druk op START tot het gewenste uur wordt weergegeven. Bij de 12-uursweergave verschijnt in de display voor uren tussen het middaguur en middernacht
een P.
Druk op MODE, in de display verschijnt - --.
Druk op START om de wekherhaling te activeren. In
aangegeven. Bij geactiveerde
de display wordt
wekherhaling klinkt het alarm na 5 minuten opnieuw.
Om de instellingen af te sluiten, drukt u op LIGHT. Om
de instelprocedure opnieuw te starten, drukt u op
MODE. Wanneer u de instellingen afsluit, is het wekalarm geactiveerd, en in de display wordt resp.
ALM aangegeven.
Het horloge zal nu op de ingestelde alarmtijd ong. 20
seconden lang alarmtonen laten horen.

Wekalarm uitzetten
––

––

Om het wekalarm voortijdig uit te zetten, drukt u op
START 3 , RESET 4 , MODE 5 of LIGHT 6 . Het
alarm blijft actief, d.w.z. het weerklinkt de volgende
dag opnieuw op dezelfde tijd.
Bij geactiveerde wekherhaling klinkt het alarm alleen opnieuw na 5 minuten als het niet voortijdig is
uitgezet.

Wekalarm en uuralarm activeren/
deactiveren
1.
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2.

Druk in de alarmmodus op RESET 4 om te kiezen

Druk in de alarmmodus op START 3 om het
wekalarm te activeren. In de display wordt resp.
ALM aangegeven.

3.

4.

Druk nogmaals op START om alleen het uuralarm te
activeren. In de display wordt resp. CHM aangegeven. Het horloge laat elk uur een korte alarmtoon
horen.
Druk nogmaals op START om het wekalarm en het
uuralarm te activeren. In de display wordt en
resp. ALM en CHM aangegeven.
Druk nogmaals op START om het wekalarm en het
uuralarm te deactiveren. In de display wordt geen
symbool weergegeven.

Stopwatch gebruiken
1.
2.
3.
4.

Druk in de stopwatchmodus op START 3 om de
stopwatch te starten.
Om de stopwatch te stoppen, drukt u opnieuw op
START.
Om de stopwatch vanaf de aangehouden tijd te laten
verderlopen, drukt u opnieuw op START.
Om de tijd terug te zetten op 0, drukt u bij gestopte
tijd op RESET 4 .
U kunt terwijl de stopwatch loopt, naar
andere modi wisselen. De stopwatch loopt
verder.

Tussentijd meten
1.
2.
3.
4.
5.

Druk in de stopwatchmodus op START 3 om de
stopwatch te starten.
Om bij lopende stopwatch een tussentijd weer te geven, drukt u op RESET 4 .
Druk opnieuw op RESET om verdere tussentijden
weer te geven.
Om de tussentijdmeting te beëindigen en de eindtijd
aan te duiden, drukt u op START.
Om de tijd terug te zetten op 0, drukt u op RESET.

•

WATERDICHTHEID
In onderstaande tabel ziet u het niveau van waterdichtheid
van uw horloge, pas uw gebruik hieraan aan. De bar-weergave heeft betrekking op de luchtoverdruk die in het kader
van de waterdichtheidstest is toegepast (DIN 8310).
•

•

Waterdichtheid volgens DIN is een constructiekenmerk dat door stoten, temperatuurschommelingen
en de invloed van vetten en zuren kan worden
aangetast.
Na elke interventie aan het horloge, bijv. vervangen
van de batterij, revisie, reiniging, reparatie van
onderdelen enz., moet het horloge worden gecontroleerd op waterdichtheid.

Het horloge is getest op een waterdichtheid tot 10 bar.
Daardoor is het geschikt voor bijvoorbeeld vaak zwemmen
of snorkelen.
Waterdicht
tot

10 bar

•

•

Bij zwembewegingen of onder een waterstraal (bijv.
bij het douchen of handen wassen) kunnen drukpieken ontstaan. Het horloge wordt daardoor plaatselijk
duidelijk sterker belast, dan de onderdompeldiepte
zou laten vermoeden.
Pas vanaf een classificatie van 5 bar kan worden
gesproken van een waterdicht horloge (douchen
mogelijk).
Vanaf een classificatie van 10 bar kan het horloge
ook gebruikt worden tijdens het zwemmen. Waterdichtheid is geen blijvende eigenschap, daar de werking van de ingebouwde dichtingselementen tijdens
het dagelijks gebruik of ook door stoten en vallen
vermindert of kan worden aangetast. Wanneer een
horloge wordt blootgesteld aan grote temperatuurschommelingen, bijv. zonnebaden en vervolgens
een sprong in koud water, kan zich condensvloeistof
vormen in de behuizing. Dit hoeft niet te betekenen
dat het horloge niet meer waterdicht is, maar het
vocht moet echter wel onmiddellijk worden verwijderd.

Regen
spatten

Ja

Handen
wassen

Ja

OPMERKING

Douche

Ja

Beschadigingsgevaar!

Baden,
zwemmen

Ja

Watersport

Nee

OPMERKING
Het wordt aanbevolen om niet met het horloge in de sauna te gaan, omdat zich door temperatuurschommelingen
condenswater kan vormen, hetgeen het horloge zou beschadigen.

REINIGING EN VERZORGING

Onjuiste reiniging kan beschadigingen veroorzaken aan
het horloge.
•
Het horloge mag enkel in contact komen met water
onder de voorwaarden vermeld in het hoofdstuk
„waterdichtheid“.
•
Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, noch
scherpe of metalen reinigingsvoorwerpen zoals
messen, harde spatels en dergelijke. Deze kunnen de
oppervlakken beschadigen.
•
Reinig voor- en achterzijde van het horloge met een
zachte, licht vochtige, niet-pluizende doek of een
zachte borstel.
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TECHNISCHE GEGEVENS
Het modelnummer van het horloge vindt u
op het deksel van de behuizing.
Stroomvoeding modelnr. AN0-SPC-100,
AN0-SPC-128, AN0-SPC-208, AN0-SPC-512:
1 knoopcel, type CR2032, 1 x 3 V
CR2032
Stroomvoeding modelnr. AN0-SPC-800,
AN0-SPC-812:
1 knoopcel, type CR2025, 1 x 3 V
CR2025
Bedrijfstemperatuur: 0 ° C tot + 40 ° C

VERVANGEN VAN DE BATTERIJ
Het vervangen van de batterij mag enkel worden uitgevoerd door een uurwerkspecialist, daar het horloge anders
kan worden beschadigd.
Draai alle 4 de schroeven aan het deksel van de behuizing
los en leg ze opzij. Verwijder de lege batterij en plaats een
nieuwe batterij in het batterijvakje. Na het vervangen van
de batterij plaats u het deksel van de behuizing weer op
de behuizing en sluit u het met de schroeven.

WAARSCHUWING!
Ontploffingsgevaar bij een ondeskundige vervanging van
de batterij. Vervang de batterij alleen door eenzelfde of gelijkwaardig type. Let bij het plaatsen van de batterij op de
juiste polariteit. De batterij niet kortsluiten!

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.
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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

CONFORMITEITSVERKLARING
RoHS Richtlijn 2011/65/EU,
EMC Richtlijn 2014/30/EU

Verkorte tekst van de conformiteitsverklaring: Hiermede verklaart Krippl-Electronics,
dat het horloge in overeenstemming is met
de basisvoorwaarden en de overige geldende bepalingen
van RoHS Richtlijn 2011/65/EU, EMC Richtlijn 2014/30/EU.
De complete tekst van de conformiteitsverklaring kunt u
bij onze servicedienst opvragen. Zie de garantiekaart voor
de contactgegevens. U kunt deze ook via onze homepage
raadplegen: www.krippl-watches.de
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AN0-SPORT-/FREIZEITUHR
TYPEPLAATJE

KLANTENSERVICE
KLANTENSERVICE • SERVICE
CLIENTÈLE • KUNDENSERVICE

03 232 11 91
protel@teknihall.be
ART. NR.: 0516

AA 40/20 F

_AA 40/20 F_BE

AN0-SPC-100, AN0-SPC-128,
AN0-SPC-208, AN0-SPC-512

PO7956

SPORTHORLOGE
MONTRE SPORT
SPORTUHR

SIBE
01198

Batterij/Pile/Batterie: 1 x 3 V
CR2032
Type: CH1706
Krippl-Electronics GmbH
Maria-Theresia-Str. 41, 4600 Wels, Austria

AA 40/20 F • Barcode 27005163

3

Jaar
Ans
Jahre

GARANTIE

KLANTENSERVICE • SERVICE
CLIENTÈLE • KUNDENSERVICE

03 232 11 91
protel@teknihall.be

FREIZEITUHR _AA 40/20 F_BE

, AN0-SPC-128,
, AN0-SPC-512

PO7956

PORTHORLOGE
MONTRE SPORT
PORTUHR

SIBE
01198

Batterie: 1 x 3 V
CR2032
6
onics GmbH
ia-Str. 41, 4600 Wels, Austria

Barcode 27005163
KLANTENSERVICE • SERVICE
CLIENTÈLE • KUNDENSERVICE

AN0-SPC-800, AN0-SPC-812

PO7956

SPORTHORLOGE
MONTRE SPORT
SPORTUHR

Batterij/Pile/Batterie: 1 x 3 V
CR2025
Type: CH1762
Krippl-Electronics GmbH
Maria-Theresia-Str. 41, 4600 Wels, Austria

AA 40/20 F • Barcode 27005163
Jaar
Ans
Jahre

03 232 11 91

3

protel@teknihall.be

GARANTIE

KLANTENSERVICE • SERVICE
CLIENTÈLE • KUNDENSERVICE

03 232 11 91
protel@teknihall.be

© Copyright
Reproductie of verveelvoudiging
(zelfs gedeeltelijk) zijn uitsluitend toegestaan met toestemming van:
Krippl-Electronics GmbH
Maria-Theresia-Straße 41
A-4600 Wels, Oostenrijk

2016/2017
Dit document, met inbegrip van alle onderdelen, is auteursrechtelijk beschermd.
Elk gebruik ervan buiten de strikte grenzen van het auteursrecht zonder toestemming van
Krippl-Electronics GmbH is ongeoorloofd en strafbaar.
Dat geldt in het bijzonder voor verveelvoudiging, vertaling, microverfilming en de invoer en
verwerking ervan in elektronische systemen.

12

Importeur:
Krippl-Electronics GmbH
Maria-Theresia-Straße 41
A-4600 Wels, Oostenrijk

SIBE
01198

