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TOEPASSINGSGEBIED
De radiogestuurde badkamerklok is ontworpen voor het
gebruik als horloge met temperatuuraanduiding. Ze is gemaakt voor privégebruik en is niet geschikt voor commerciële doeleinden. Een andere toepassing dan deze beschreven
in de bedieningshandleiding is niet toegestaan en kan tot
beschadigingen en verwondingen leiden. Als er schade ontstaat doordat het apparaat niet volgens de instructies wordt
gebruikt, accepteren wij hiervoor geen enkele aan-sprakelijkheid. Verdere instructies en toelichtingen vindt u in de bedieningshandleiding.

VEILIGHEID
Veiligheidsinstructies
Lees de bedieningshandleiding en met name dit hoofdstuk
aandachtig en houd u aan alle hierin vermelde instructies.
Zo verzekert u zich van een betrouwbare werking. Bewaar
goed de verpakking en de bedieningshandleiding zodat u
deze door kunt geven wanneer u de radiogestuurde badkamerklok aan een nieuwe bezitter geeft.

Gevaren voor kinderen en hulpbehoevende personen:
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf acht (8) jaar en personen met
beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke
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vermogens of zonder ervaring en kennis van
het apparaat, wanneer ze onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen over het
veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren ervan begrepen hebben. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen
mogen dit apparaat niet reinigen of er onderhoud op uitvoeren zonder toezicht. Houd toezicht op kinderen om te garanderen dat zij niet
met het apparaat spelen. Meer informatie en
deze bedieningshandleiding in PDF-formaat
vindt u op onze homepage:
www.krippl-watches.de
•

•
•
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Open nooit de behuizing van de radiogestuurde badkamerklok, ze bevat geen te onderhouden onderdelen
(met uitzondering van het verwijderen van het deksel
van de behuizing om de batterijen te vervangen, zie
hoofdstuk “Vervangen van de batterij” en voor het gebruik van de functietoetsen, zie hoofdstuk “Functies”).
Leg geen voorwerpen op de radiogestuurde badkamerklok en oefen geen druk uit op het glas. Anders kan
het glas breken.
Raak het glas niet met scherpe voorwerpen om beschadiging te voorkomen.

Werking op batterij
Uw radiogestuurde badkamerklok wordt door
een 1,5 V Batterie Typ LR6/R6/AA aangedreven. Hieronder vindt u een aantal instructies
voor het gebruik van de batterij:
• Vervang de batterij alleen door een gelijkwaardig batterijtype.
• Batterijen mogen niet worden herladen of
op andere manieren opnieuw worden geactiveerd, niet worden gedemonteerd, niet
in het vuur worden gegooid of kortgesloten.
• Bewaar batterijen altijd buiten het bereik
van kinderen. Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn bij inslikken. Bewaar de batterijen en de radiogestuurde badkamerklok
daarom op een plaats die niet bereikbaar is
voor kinderen. Bij inslikken van een batterij
moet onmiddellijk medische hulp worden
ingeroepen.
• Lege batterijen moeten omwille van een
verhoogd uitloopgevaar onmiddellijk uit
het apparaat verwijderd worden.
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•

•

•

•
•
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Vermijd aanraking met huid van batterijvloeistof, ogen en slijmvliezen. Bij contact
moeten de desbetreffende plaatsen onmiddellijk met veel helder water gespoeld
worden en moet direct een arts geraadpleegd worden.
Stel batterijen nooit aan overmatige hitte
zoals zonneschijn, vuur en dergelijke bloot
- verhoogd gevaar op leeglopen! Het niet
in acht nemen van deze instructies kan tot
beschadiging leiden en in bepaalde omstandigheden tot explosie van de batterij.
Bij het niet-naleving kunnen batterijen
boven hun uitgangsspanning ontladen
worden en uitlopen. Verwijder de batterij
zo snel mogelijk om schade te vermijden.
Reinig indien nodig de batterijcontactpunten en ook de tegencontactpunten in het
apparaat.

Bewaar eveneens de handleiding van de batterijen om
later opnieuw te kunnen inkijken.
Informatie over het vervangen van de batterij vindt u
onder hoofdstuk “Vervangen van de batterij”.

ONDERHOUD
Reparatie
In geval van een noodzakelijke herstelling of een technisch
probleem dient u uitsluitend contact op te nemen met ons
servicecenter. Het adres vindt u op het garantiebewijs.

Omgevingsvereisten
•

•
•

Let erop dat uw radiogestuurde badkamerklok niet met
water in aanraking komt (dit betreft niet de luchtvochtigheid die normaal aanwezig is in een badkamer) en
vermijd stof, hitte en te langdurige rechtstreekse zonnestralen.
De radiogestuurde badkamerklok is tegen schokken bestand die zich bij een normaal gebruik zouden kunnen
voordoen.
Zeer sterke magneetvelden (bijv. elektrische lasapparaten, transformatoren) moeten beslist vermeden
worden, omdat er anders afwijkingen in de tijdmeting
kunnen ontstaan. Verder kunnen elektromagnetische
en atmosferische storingen het radiogestuurd signaal
storen. Het niet in acht nemen van deze aanwijzingen
kan tot storingen of tot schade aan de radiogestuurde
badkamerklok leiden.

Omgevingstemperatuur
De radiogestuurde badkamerklok kan langdurig worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur tussen 0 °C tot 40 °C.
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Wanneer de batterij wordt verwijderd (zie hoofdstuk “Vervangen van de batterij”), kan de radiogestuurde badkamerklok
tussen 0 °C tot 40 °C opgeborgen worden. De radiogestuurde badkamerklok moet veilig opgeborgen worden. Vermijd
hoge temperaturen (bijv. door sterke zonnestralen).

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
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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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Reiniging en Onderhoud
•
•
•
•

Reinig de radiogestuurde badkamerklok alleen met een
zachte, bevochtigde, niet-pluizende doek.
Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende of gasvormige
reinigingsmiddelen.
Let erop dat er geen waterdruppels achterblijven op het
glas. Water kan tot blijvende verkleuringen leiden.
Plaats de radiogestuurde badkamerklok niet in fel zonlicht of ultraviolette straling.

Bewaring
Verwijder de batterij als u de radiogestuurde badkamerklok
gedurende langere tijd niet wilt gebruiken. Voor het bewaren van de radiogestuurde badkamerklok dient u de instructies van hoofdstuk “Omgevingsvereisten” en hoofdstuk
“Omgevingstemperatuur” op te volgen. De radiogestuurde
badkamerklok moet veilig opgeborgen worden. Vermijd
hoge temperaturen (bijv. door directe zonnestralen).

Inhoud van de verpakking
1 Radiogestuurde badkamerklok
1 Batterij 1,5 V Type LR6/R6/AA (al geïnstalleerd)
1 Bedieningshandleiding
1 Garantiebewijs

FUNCTIES
•
•
•
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Kloktijd (radiogestuurde kloktijd)
Temperatuursaanduiding in °C
Handmatige tijdinstelling

Functietoetsen
Rugaanzicht (weggehaalde afdekking van de behuizing):
RESET-Toets

M.SET-Toets
REC-Toets

Symboolafbeelding
Hierna worden de specifieke functies van de radiogestuurde
badkamerklok nader beschreven:

Radiogestuurde kloktijd
Zoals in hoofdstuk “Ingebruikneming” beschreven, stellen
de wijzers zich na het plaatsen van de batterij automatisch in
op de juiste tijd. Deze procedure kan tot 15 minuten duren.
De tijdbasis voor de radiogestuurd gestuurde tijdweergave
wordt door de cesium-atoomklok bij de “Physikalisch - Technischen Bundesanstalt Braunschweig” aangestuurd. Deze
kloktijd wordt gecodeerd (DCF77) en door een langegolf-
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zender in Mainflingen nabij Frankfurt uitgezonden met een
bereik van ongeveer 1.500 km. Bevindt uw radiogestuurde
badkamerklok zich binnen dit zendbereik dan zal deze het
signaal opvangen, het omrekenen en onafhankelijk van zomer- of wintertijd het juist uur aangeven. De kloktijd wordt
elke dag automatisch gesynchroniseerd om eventuele afwijkingen te corrigeren.

Temperatuurweergave
Na het plaatsen van de batterij wordt onmiddellijk de omgevingstemperatuur weergegeven.
Opmerking:
•
Door het bevestigen van de radiogestuurde badkamerklok aan een wand kan de temperatuuraanduiding
door de koude- en warmtestraling van de wand beïnvloed worden.
•
Door de afdichting van de radiogestuurde badkamerklok kan de temperatuur traag reageren.

INGEBRUIKNEMING

1.
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Wij raden u aan de bedieningshandleiding aandachtig te lezen voordat u de radiogestuurde badkamerklok in gebruik neemt.
Open het batterijvak door te draaien aan de afdekking
van de behuizing tegen de wijzers van de klok. De batterij is reeds in het batterijvakje geplaatst, maar het contact is onderbroken met behulp van een isolatielipje.

Verwijder dit isolatielipje en let erop dat u de batterij (1
x 1,5 V batterijtype LR6/R6/AA) volgens de juiste polariteit (+/-) terugplaatst, daar een verkeerd plaatsen van de
batterij tot beschadiging van de klok kan leiden. Sluit
nu opnieuw het afdekking van de behuizing.

Afdekking
behuizing

2.

3.

4.

Symboolafbeelding
Het radiogestuurde badkamerklok wisselt in de Snelinstelling, dat wil zeggen dat de wijzers snel bewegen en
zich op 12 uur instellen. Nu begint het zoeken naar het
radiogestuurd signaal.
Bij succesvolle ontvangst van het radiogestuurd signaal
stellen de wijzers zich automatisch op de juiste kloktijd
in, de instelling is beëindigd. Dit proces kan tot 15 minuten duren.
Is de ontvangst van het radiogestuurd signaal niet succesvol, dan blijven de wijzers op de 12 uur positie staan.

Probeer dan de volgende punten:
•
De afstand tot mogelijke storingsbronnen zoals computerschermen en televisietoestellen moet minstens 1,5
tot 2 meter bedragen.
•
Vermijd om de radiogestuurde badkamerklok aan of in
de nabijheid van een metalen vensterraam te plaatsen.
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•

•

In ruimtes met gewapend beton (kelders, hoogbouw,
enz.) is het radiosignaal onvermijdelijk zwakker. Gelieve
de radiogestuurde badkamerklok in extreme gevallen
in de nabijheid van een venster te plaatsen en/of met
de voor- of achterzijde richting Frankfurt am Main geplaatst.
Omdat er ‘s nachts weinig atmosferische storingen optreden, is gedurende die tijd in de meeste gevallen radiosignaalontvangst mogelijk. In principe is één synchronisering per dag voldoende om een juiste tijdsaanduiding
te behouden.

Om het Zoeken naar het radiogestuurd signaal nogmaals
te starten, gaat u als volgt tewerk: Verwijder de batterij en
plaats die na enkele minuten terug OF druk op de RESET- toets. Het radiogestuurde badkamerklok wisselt in de Snelinstelling, dat wil zeggen dat de wijzers snel bewegen en zich
op 12 uur instellen. Nu begint opnieuw het zoeken naar het
radiogestuurd signaal en bij een succesvolle ontvangst stellen de wijzers zich automatisch op de correcte kloktijd in. Dit
proces kan tot 15 minuten duren.

Handmatig instellen van de kloktijd

Is de ontvangst van het radiogestuurd signaal niet succesvol,
stel de kloktijd dan handmatig in:
1. Houd de M.SET-toets gedurende 3 seconden ingedrukt,
om in de handmatige instelmodus te komen.
2. Stel dan de gewenste kloktijd in:
•
Bij elke korte druk op de M.SET-toets gaat de minutenwijzer een stap vooruit.
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•
3.

Om een snellere voortgang van de wijzers te verkrijgen, de M.SET-toets ingedrukt houden.
De radiogestuurde badkamerklok loopt nu met de
kwartsklok verder.

Opmerking:
De radiogestuurde badkamerklok probeert automatisch,
meermaals per dag en ’s nachts, het radiosignaal te ontvangen. Als dit niet lukt, loopt de radiogestuurde badkamerklok
op de handmatig ingestelde tijd verder.

Handmatige synchronisatie met de radiogestuurde kloktijd
U kunt enkel een handmatige synchronisatie verkrijgen,
wanneer de klok reeds loopt (hetzij radiogestuurd gestuurd
hetzij handmatig ingesteld).
1.
2.

3.
4.

Houd de REC-toets ong. 3 seconden ingedrukt.
De radiogestuurde badkamerklok schakelt in de radiosignaal-ontvangstmodus, d.w.z. de wijzers blijven staan.
Nu begint het zoeken naar het radiogestuurd signaal.
Deze procedure kan tot 15 minuten duren.
Bij succesvolle ontvangst van het radiogestuurd signaal
stellen de wijzers zich automatisch op de juiste kloktijd
in, de instelling is beëindigd.
Is de ontvangst van het radiogestuurd signaal niet succesvol, dan schakelt de radiogestuurde badkamerklok
over op de voordien ingestelde kloktijd en loopt verder.
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BEVESTIGEN/PLAATSEN VAN DE RADIOGESTUURDE BADKAMERKLOK
U hebt de volgende drie mogelijkheden:
•
Bevestigen met behulp van de zuignap
•
Bevestigen met behulp van de ophanglus
•
Rechtop plaatsen met behulp van het steunvoetje

Bevestigen met behulp van de zuignap
De zuignap van uw radiogestuurde badkamerklok is voor
een bevestiging op gladde oppervlakken, zoals tegels (de
tegels moeten glanzend zijn, op matte tegels houdt de zuignap niet), spiegels en glazen oppervlakken gemaakt. Om
een sterkere kleving te verkrijgen, kunt u de zuignap voor
het aandrukken wat bevochtigen.
Opmerking:
•
De ondergrond waar u uw radiogestuurde badkamerklok op wilt aanbrengen, moet stof- en vetvrij zijn.
Wij bevelen dan ook aan om de ondergrond met een
reinigingsmiddel te reinigen.
•
Bevestig uw radiogestuurde badkamerklok op een
plaats waar deze niet beschadigd kan worden, mocht ze
uit zichzelf loskomen en naar beneden vallen. Gelieve er
aandacht aan te schenken dat glasbreuk niet onder de
garantie valt!
•
Vermijd om de zuignap op een tegelvoeg aan te
brengen omdat dan geen vacuüm ontstaat en
de zuignap niet houdt (zie volgende afbeelding).
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Fout

Juist

Opmerking:
•
De zuignap houdt uitsluitend op gladde oppervlakken.
•
Omdat de zuignap, net zoals alle andere zuignappen,
na enige tijd kunnen loskomen, dient u er tussendoor
opnieuw op te drukken en te controleren hoe vast de
radiogestuurde badkamerklok nog zit.
•
Bevestig uw radiogestuurde badkamerklok niet in de
nabijheid van de douche. Uw radiogestuurde badkamerklok is immers enkel tegen vochtigheid beschermd!
Een sterker in contact komen met water kan tot storingen leiden.
Losmaken van de zuignap:
Wanneer u de radiogestuurde badkamerklok van een tegel
wilt losmaken raden wij u aan om enkel de rand van de zuignap wat op te heffen. Daardoor komt er lucht onder de zuignap en komt deze los van de ondergrond.
Opmerking:
Gelieve niet rechtstreeks aan de radiogestuurde badkamerklok te trekken om deze los te maken. Dit om schade aan
het toestel of het grondoppervlak te vermijden.

17

Bevestigen met behulp van de ophanglus
Indien u de radiogestuurde badkamerklok niet met behulp
van de zuignap kunt of wilt aanbrengen dan hebt u op de
rugzijde van de afdichting nog een ophanglus. Trek het
ophanglus naar boven. Hang de klok aan een nagel of een
schroef op de gewenste plaats aan de wand.

Symboolafbeelding
WAARSCHUWING! Risico van een elektrische schok!
Verkeerde montage kan leiden tot een elektrische schok.
Zorg ervoor dat er zich achter de voorziene montagedelen
voor de spijkers of schroeven geen kabels of andere elektrische leidingen bevinden.

Rechtop plaatsen met behulp van het
steunvoetje
U kunt de radiogestuurde badkamerklok ook door middel
van een steunvoetje rechtop plaatsen. Deze bevindt zich ingeklapt aan de onderkant van de behuizing. Klap het steunvoetje uit om de radiografische badkamerklok neer te zetten.

Symboolafbeelding
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VERVANGEN VAN DE BATTERIJ
Aanduiding voor zwakke batterijen - Vervangen van batterij
noodzakelijk:
•
Wijzers blijven staan
•
Temperatuurweergave wordt zwak of verflauwt helemaal
Open het batterijvak door het deksel van de behuizing van
de radiogestuurde badkamerklok tegen de wijzers van de
klok los te draaien zoals beschreven in hoofdstuk “Ingebruikneming”. Gelieve erop te letten de batterij (1 x 1,5 V Batterij
Type LR6/R6/AA) volgens de juiste polariteit (+/-) te plaatsen
daar een verkeerd plaatsen van de batterij tot een beschadiging van de radiogestuurde badkamerklok kan leiden. Plaats
nu het deksel van het batterijvak terug. Vervang de batterijen alleen door een gelijkwaardig batterijtype.

Batterijvak

Symboolafbeelding
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TECHNISCHE GEGEVENS
Nauwkeurigheid meting temperatuur:
Nauwkeurigheid weergave temperatuur:
Meetbereik temperatuur:			
Batterij: 			
			

+/- 1 °C
1 °C
0 °C tot + 40 °C
1 x 1,5 V
LR6/R6/AA

CONFORMITEITSVERKLARING
RED Directive 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU
Verkorte tekst van de conformiteitsverklaring:
Hierbij verklaart Krippl-Watches dat de radiogestuurde badkamerklokken voldoen aan de essentiële eisen en de andere bepalingen dienaangaande van richtlijn 2014/53/EU, 2011/65/EU.
De complete tekst van de conformiteitsverklaring kunt u opvragen via onze website:
www.krippl-watches.de
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SLECHT FUNCTIONEREN VERHELPEN
Gelieve eerst de batterij te testen en deze eventueel te
vervangen alvorens een klacht te uiten over de radiogestuurde badkamerklok.
De radiogestuurde badkamerklok ontvangt geen radiogestuurd signaal
Indien de radiogestuurde badkamerklok geen signaal
mocht ontvangen, gelieve het dan op een andere plaats
nogmaals te proberen. Door hindernissen zoals gebouwen
of natuurlijke obstakels (bijv. bergen) kan de ontvangst van
het radiosignaal gestoord worden of zelfs onmogelijk zijn.
Elektromagnetische of atmosferische storingen kunnen het
radiosignaal eveneens storen. Deze storingen kunnen echter meestal al worden verholpen door het kiezen van een
andere locatie. Houd ook rekening met de onder hoofdstuk
“Ingebruikneming” vermelde opmerkingen.
Verkeerde temperatuurweergave
Door directe zonnestralen wordt de temperatuurweergave
beïnvloed. Gelieve de radiogestuurde badkamerklok zo te
plaatsen dat er geen direct zonlicht op valt. Ook de koudeen warmte-afstraling van de wand kan de temperatuurweergave beïnvloeden. Gelieve er rekening mee te houden dat
de temperatuurweergave door de afdichting trager reageert.

21

Zwakke batterij
Vervang de batterij wanneer de radiogestuurde badkamerklok blijft stilstaan of wanneer de temperatuurweergave
zwakker wordt of helemaal verflauwt. Let bij het installeren van de nieuwe batterij altijd op de juiste polariteit (zie
hoofdstuk “Vervangen van de batterij”). Ga na het verwisselen van de batterij verder zoals beschreven in hoofdstuk
“Ingebruikneming”.
Zuignap houdt niet
De ondergrond waar u uw radiogestuurde badkamerklok
wilt op aanbrengen, moet stof- en vetvrij zijn. Wij bevelen
dan ook aan om de ondergrond met een reinigingsmiddel
te reinigen. Houd verder rekening met de aanwijzingen in
hoofdstuk “Bevestigen met hulp van de zuignap”.
De kloktijd wordt niet juist weergegeven
U kunt de radiogestuurde badkamerklok opnieuw starten
door de batterij te verwijderen en terug te plaatsen of door
op de RESET-Toets op de rugzijde van de radiogestuurde
badkamerklok te drukken. Het uur wisselt in de Snelinstelling, dat wil zeggen dat de wijzers snel bewegen en zich op
12 uur instellen. Nu begint opnieuw het zoeken naar het radiogestuurd signaal en bij een succesvolle ontvangst stellen
de wijzers zich automatisch op de correcte kloktijd in. Dit
proces kan tot 15 minuten duren.
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