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Produktkomponenter/Levering
1 Armbåndsur
1 Batteri type SR6261W (allerede lagt i)
1 Betjeningsvejledning
1 Garantibevis

BEMÆRK
Dette advarselsord advarer mod mulige materielle skader.
Dette symbol giver dig nyttige ekstra
informationer om monteringen eller
driften.

Generelt

Læs betjeningsvejledningen, og gem den
Denne betjeningsvejledning hører til dette
slimline armbåndsur, som i det følgende blot
kaldes ”ur”. Den indeholder vigtige anvisninger
om betjeningen.
Læs betjeningsvejledningen, især sikkerhedsanvisningerne, omhyggeligt igennem, inden du tager uret i brug.
Manglende overholdelse af betjeningsvejledningen
kan medføre alvorlige kvæstelser eller skader på uret.
Betjeningsvejledningen er baseret på de gældende
standarder og direktiver i Den Europæiske Union. Overhold
de nationale retningslinjer og love i udlandet. Opbevar
betjeningsvejledningen, så du også kan slå op i den fremover. Hvis du giver uret videre til tredjemand, skal denne
betjeningsvejledning altid følge med.
Tegnforklaring
De følgende symboler og advarselsord anvendes i denne
betjeningsvejledning, på vækkeuret eller emballagen.

ADVARSEL!
Dette symbol/advarselsord betegner en mellemstor risiko,
som kan medføre dødsfald eller svære kvæstelser, hvis den
ikke undgås.

FORSIGTIG!
Dette symbol/advarselsord betegner en lille risiko, som
kan medføre en mindre eller moderat kvæstelse, hvis den
ikke undgås.

Overensstemmelseserklæring (se kapitlet
”Overensstemmelseserklæring”): Produkter, som er mærket med dette symbol,
opfylder alle fælles forskrifter i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab.

Sikkerhed
Tilsigtet brug
Uret er udelukkende konstrueret til at vise tid. Det er
udelukkende til privat brug og ikke egnet til kommerciel
brug. Brug kun uret som beskrevet i denne betjeningsvejledning. Enhver anden brug gælder som overskridelse
af den tilsigtede anvendelse og kan medføre materielle
skader eller kvæstelser. Uret er ikke et legetøj for børn.
Producenten eller forhandleren overtager intet ansvar for
skader, der opstår som følge af, at den tilsigtede anvendelse ikke overholdes.
Sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL!
Fare for kvælning!
Uret indeholder et batteri samt smådele og leveres med
beskyttende folier. Hvis børn leger med uret, kan de komme til at sluge batterier, små dele eller de beskyttende folier og blive kvalt i dem.
• Lad ikke børn komme i nærheden af batterier, små
dele og beskyttende folier.
• Hvis man er kommet til at sluge et batteri eller små
dele, skal der øjeblikkeligt tilkaldes lægehjælp.
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ADVARSEL!
Farer for børn og personer, der ikke kan
klare sig uden fremmed hjælp!
Farer for børn og personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller
mentale evner (for eksempel til dels
handicappede, ældre personer med
begrænsede fysiske og mentale evner)
eller manglende kendskab og viden (for
eksempel større børn)
Børn fra og med otte år samt personer med
begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaringer eller
manglende kendskab må benytte uret, hvis
de er under opsyn eller har fået instruktioner
om sikker brug af uret og deraf resulterende
farer.
• Børn må ikke lege med uret.
• Lad ikke børn rense uret uden opsyn.
Du kan finde yderligere informationer og denne betjeningsvejledning på www.krippl-watches.de

BEMÆRK
Fare for beskadigelse!
Usagkyndig omgang med uret kan medføre beskadigelser.
Brug ikke uret, hvis de har synlige skader. Stil ingen tunge
genstande på uret. Beskyt uret mod ekstreme temperaturer og støv. Lad ikke uret falde ned, udsæt det ikke for stød
og slag eller tryk. Dyp ikke uret i vand eller andre væsker i
længere tid (se kapitlet ”Vandtæthed”). Lad altid en fagmand udskifte batteriet.
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Fare på grund af batterier

ADVARSEL!
Eksplosionsfare og fare for ætsning!
Nedenfor finder du nogle anvisninger vedr. håndtering af
batterier:

•

•

•

•

•

Udsæt aldrig batterier for kraftig varme
fra sollys, ild, varmeapparater el.lign. –
øget risiko for læk!
Batterier må ikke oplades eller reaktiveres med andre midler, skilles ad, kastes i
åben ild eller kortsluttes – der er eksplosionsfare.
Opbevar altid batterier utilgængeligt for
børn. Det kan være livsfarligt at sluge
batterier. Sørg derfor altid for, at batterier og uret er utilgængelige for små børn.
Hvis en person alligevel kommer til at
sluge et batteri, skal der straks søges lægehjælp. Tag omgående flade batterier
ud af uret! Der er øget risiko for læk.
Rens om nødvendigt batteriholderen i
uret. Tilsidesættelse af disse anvisninger
kan føre til beskadigelse; i nogle tilfælde
kan batteriet endog eksplodere. Undgå
kontakt med hud, øjne og slimhinder.
Ved kontakt med batterisyre skal de
ramte steder omgående skylles med rigelige mængder rent vand, og der skal
straks søges læge.

•
•

Opbevar betjeningsvejledningen for at kunne slå op i
den og finde oplysninger om batterierne.
Du kan finde yderligere informationer om udskiftning af batterier i kapitlet „Udskiftning af batteri
ogtekniske data“.

Kontrol af leverancens omfang

BEMÆRK
Fare for beskadigelse!
Hvis du åbner emballagen uforsigtigt med en skarp kniv
eller andre spidse genstande, kan du beskadige uret eller
tilbehøret.
––
Vær forsigtig, når du åbner emballagen.
1. Tag uret ud af emballagen.
2. Fjern emballagen og alle beskyttelsesfolier. Hold
emballagematerialerne væk fra børn, og bortskaf
materialerne miljøvenligt.
3. Kontroller, om leverancen er komplet, og om uret har
skader.
4. Hvis der mangler dele i leverancen, og/eller hvis dele
er beskadigede, må du ikke bruge uret. Henvend dig
til producenten via den serviceadresse, der står på
garantibeviset.
På grund af bearbejdningen af ægte træ er
mulige uregelmæssigheder med hensyn
til materialets farve og overfladestruktur
et tegn på kvalitet og autencitet. Der er ikke tale om en
fejl eller mangler. Materialets farve og dermed også produktet ændrer sig med tiden. Det er en grundlæggende
egenskab for ægte træ og er ikke ensbetydende med en
kvalitetsforringelse.

Betjening
Indstilling af klokkeslættet
12
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1.
2.
3.

Urets drejekrone 1 trækkes ud i position
Indstil det korrekte klokkeslæt.
Derefter trykkes kronen tilbage til position

.
.

Vandtæthed

Se i vedlagte tabel under det specifikke armbåndsur niveauet for vandtæthed, og anvend uret korrekt ifølge disse
oplysninger.
Vandtæt
indtil

beskyttet mod
vandstænk

Regn,
sprøjt

Ja

Håndvask

Nej

Brusebad

Nej

Bad,
Svømning

Nej

Vandsport

Nej

Vær opmærksom på, at træ er et naturprodukt, som kan ændre sig på grund af udefrakommende påvirkninger. Vandstænk
er grundlæggende ikke noget problem, men alligevel bør
kontakt med vand generelt undgås. Tag altid uret af, når
du vasker hænder og går i bad.
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Rengøring og pleje

BEMÆRK
Fare for beskadigelse!
Usagkyndig rengøring kan beskadige det armbåndsur.
Det armbåndsur er behandlet med en
smuds- og vandafvisende overfladebeskyttelse. En yderligere behandling er
principielt ikke nødvendig.
•

•

•
•

Dyp ikke uret i vand eller andre væsker (se afsnittet
„Vandtæthed“). Ved kontakt med vand ændres træets egenskaber, og det udvider sig.
Brug ingen aggressive rengøringsmidler, ingen skarpe rengøringsgenstande eller metalgenstande og
heller ingen knive, hårde spatler, mikrofiberklude
med slibende virkning og lignende. De kan beskadige overfladerne.
Rengør armbåndsurets for- og bagside med en blød,
let fugtig, fnugfri klud eller en blød børste.
Rengør uret uden kraftigt tryk og så vidt muligt i
mønsterets retning for ikke at beskadige belægningen.

Tekniske data

Strømforsyning: 1 sølvoxid-knapbatteri, Type SR621SW
(1 x 1,5 V
SR621SW)

Udskiftning af batteri

Batteriet må udelukkende udskiftes af en urmager, da der
ellers er risiko for at beskadige uret.

ADVARSEL!
Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes usagkyndigt.
Batteriet må kun udskiftes med den samme eller en tilsvarende batteritype. Vær opmærksom på, at polerne vender
den rigtige vej. Batteriet må ikke kortsluttes!
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Bortskaffelse

Bortskaffelse af emballagen
Sorter emballagens enkelte dele, før du bortskaffer dem. Læg pap og karton i papiraffald,
folier i plastikaffald.
Bortskaffelse af brugte apparater
(Gælder i den Europæiske Union og andre europæiske
stater med systemer til separat indsamling af genanvendelige materialer)
Brugte apparater må ikke smides i husholdningsaffaldet!
Dette symbol gør opmærksom på, at dette
produkt i henhold til direktivet om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr (2012/19/
EU) og nationale love ikke må bortskaffes
sammen med husholdningsaffaldet.
Dette produkt skal afleveres til et dertil beregnet indsamlingssted. Dette kan f.eks. ske ved at aflevere det brugte
apparat, når der købes et lignende produkt, eller ved at
aflevere det til et autoriseret indsamlingssted for genbrug
af elektrisk og elektronisk udstyr. Usagkyndig håndtering
af brugte apparater kan på grund af de potentielt farlige
stoffer, der hyppigt findes i elektrisk og elektronisk udstyr,
have negative følger for miljøet og menneskers helbred.
Ved korrekt bortskaffelse af dette produkt bidrager du
desuden til en effektiv udnyttelse af naturlige ressourcer.
Du kan få informationer om indsamlingssteder for brugte
apparater i din kommune, på offentlige genbrugspladser,
et autoriseret sted til bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr eller hos dit renovationsselskab.
Batterier må ikke smides i husholdningsaffaldet!
Som forbruger er du i henhold til lov
forpligtet til at aflevere alle batterier, også
genopladelige, til et indsamlingssted i din
kommune/bydel eller en forretning, så de kan ledes videre
til miljøvenlig bortskaffelse – ligegyldigt om de indehol-

der skadelige stoffer* eller ej.
* mærket med: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly

Overensstemmelseserklæring

RoHS-direktivet 2011/65/EU:
Kort version af overensstemmelseserklæringen:
Hermed erklærer Krippl-Electronics at uret
er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og de øvrige relevante bestemmelser i RoHS-direktivet 2011/65/EU.
Du kan bestille overensstemmelseserklæringens komplette tekst hos vores kundeserviceafdeling. Kontaktoplysningerne finder du på garantibeviset. Du kan også downloade
den på vores hjemmeside: www.krippl-watches.de
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