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• Gebruiksaanwijzing
• Garantiekaart
NL

• Batterijen kunnen niet tegen hitte. Voorkom dat horloge en
geplaatste batterij te sterk verhit raken. Het negeren van deze
waarschuwingen kan ertoe leiden dat de batterij beschadigd
raakt en dit kan onder bepaalde omstandigheden zelfs tot een
explosie van de batterij voeren.
• Bij niet-naleving van de waarschuwing kunnen de batterijen tot
meer dan hun eindspanning worden ontladen en gaan lekken.
Verwijder de batterijen meteen om schade te voorkomen. Reinig
indien nodig alle contactvlakken van de batterij en de vlakken in
het horloge.
• Verwijder de batterij uit het horloge voordat u het weggooit.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing zodat u ook de informatie over
de batterij nog een keer kunt nalezen. Informatie over het
vervangen van de batterijvindt u bij punt 6 ‚Batterij vervangen‘.

02. De tijd instellen bij het analoge horloge
Trek de kroon in positie 1. Stel de juiste tijd vast
(via televisie, radio of een andere tijdsbron),
stel de tijd in door aan de kroon te draaien en
druk vervolgens de kroon weer in positie 0.
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01. Veiligheidsinstructies
Lees dit hoofdstuk aandachtig door en volg alle aanwijzingen op
die er worden gegeven. Zo kunt u er zeker van zijn dat het horloge
betrouwbaar functioneert. Bewaar de verpakking en
gebruiksaanwijzing goed, zodat u ze bij verkoop van het horloge
aan de nieuwe eigenaar kunt doorgeven.
• Bescherm het horloge tegen extreme hitte, zonlicht en stof.
• Houd het horloge niet in de directe omgeving van open vuur,
zoals een kaarsvlam.
• Let er bij verhoogde vochtigheid (regen of transpiratie) op, dat de
instelkroon is ingedrukt.
• Laat het horloge niet vallen en stel het niet bloot aan harde
klappen. Oefen geen druk uit op de wijzerplaat of het horlogeglas.
Batterijvoeding
De voeding van uw horloge bestaat uit een SR626SW
knoopbatterij. In de hiernavolgende tekst vindt u enkele
aanwijzingen voor de omgang met de batterij.
• Vervang de batterij alleen door een gelijkwaardig type batterij.
• Batterijen mogen niet worden opgeladen of anderzijds worden
gereactiveerd, opengemaakt, in vuur gegooid of kortgesloten.
• Let op: er bestaat explosiegevaar bij het onvakkundig verwisselen
van de batterij.
• Let er bij het plaatsen van de batterij op de correcte polariteit.
• Bewaar batterijen altijd buiten het bereik van kinderen. Het
inslikken van batterijen kan levensgevaarlijk zijn. Bewaar daarom
batterijen en horloge op een plaats die voor kleine kinderen
onbereikbaar is. Als er een batterij wordt ingeslikt, moet u
onmiddellijk medische hulp zoeken.
• Lege batterijen moeten vanwege een verhoogd gevaar op lekken
direct uit het artikel worden verwijderd.
• Vermijd contact met huid, ogen en slijmvliezen.
• Spoel bij contact met batterijzuur de getroffen plaatsen meteen
met veel schoon water af en raadpleeg bij onverwachte reacties
direct een arts.

De aangegeven druk van ‚5 bar‘ is de definitie van de testdruk en
mag niet worden verward met de duikdiepte. Bij zwembewegingen
of een straal water (bijvoorbeeld tijdens het douchen of handen
wassen) kunnen er duidelijk hogere pieken ontstaan in de
dynamische waterdruk. De waterdichtheid van uw horloge staat in
de tabel hier beneden. Bekijk voor welk gebruik uw horloge
geschikt is.
Belangrijk: Vermijd bij contact met vocht het gebruik van de kroon /
toetsen omdat hierdoor vocht in het horloge kan binnendringen.
Gegevens
over waterdichtheid

5 bar
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Tip: Wij adviseren u het horloge niet aan grote temperatuurschommelingen bloot te stellen omdat er zich condenswater kan
vormen dat het binnenwerk van het horloge kan beschadigen.
* De dichtheidstest volgens DIN 8310 is een test bij luchtoverdruk.

04. Uitpakken en controleren
• Pak het horloge voorzichtig uit en verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Controleer of de levering compleet is en of er eventuele transportschade is opgetreden. Neem bij transportschade of een
onvolledige levering contact op met uw leverancier (garantie).

05. Tips ter bescherming van het milieu
Verwijdering van verpakkingsmaterialen
Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen dus
worden gerecycled. Wij verzoeken u in het belang van het
milieu om de verpakkingsmaterialen op een verantwoord
wijze af te voeren! De gemeente geeft u graag meer
		
informatie.
Verwijdering van oude apparaten
Gooi uw horloge, als u het wilt wegdoen, niet bij het
huisvuil. Het is beter voor het milieu als u het verantwoord
laat verwerken. U kunt bij de gemeente informatie krijgen
over verzamelpunten en de openingstijden ervan.
Verwijdering van batterijen
Verwijder gebruikte batterijen direct uit het horloge om
beschadiging van het uurwerk door een lekkende batterij
te voorkomen. Voor lege batterijen staan er in de handel
en bij milieuparken verzamelboxen klaar.

06. Batterijwissel
Tip: De batterij moet worden verwisseld als het horloge de tijd niet
meer correct aangeeft, of de wijzers ervan niet meer bewegen. Het
verwisselen van de batterij mag alleen door een horlogemaker
worden uitgevoerd. Zo voorkomt u beschadigingen aan de kast en
de dichtingsringen.

07. Reiniging en onderhoud
Reinig het horloge met een zachte, vochtige doek. Gebruik voor
het reinigen in geen geval oplos- of schuurmiddelen, harde
borstels, metalen of scherpe voorwerpen. Om zwaardere
verontreinigingen te verwijderen, kunt u uw waterdichte
polshorloge ook onder stromend water schoonmaken.

08. Technische gegevens
Stroomverzorging: 1 x type SR626SW / knoopbatterij, 1,55 V

09. Conformiteit

Wij, R. Schmidtmeister e.K., Im Seefeld 16, D-63667 Nidda, verklaren,
dat het horloge ‚Color Watch‘, aan de basiseisen en de overige relevante voorschriften voldoet. De door de fabrikant zelf opgestelde
verklaring vindt u op het internet op www.schmidtmeister.eu

10. Garantie
Geachte klanten, onze producten worden aan een strenge
kwaliteitscontrole onderworpen. Mocht dit horloge desondanks
niet zonder storingen functioneren, dan spijt ons dit zeer en
verzoeken wij u zich te wenden aan het service-adres dat op onze
garantiekaart staat vermeld. We staan u ook graag telefonisch ter
beschikking via de service-hotline die op de garantiekaart staat
vermeld. Bij het maken van aanspraak op garantie geldt het
volgende. Uw wettelijke rechten worden door deze garantie niet
beperkt:
1. de garantietijd bedraagt drie jaar en begint op de dag van
aankoop. Bewaar de kassabon als bewijs van aankoop. Onze
garantieservice blijft beperkt tot het repareren van materiaal- en
fabricagefouten, resp. het vervangen van het horloge. Let op:
Hiervan uitgesloten zijn batterijen, kast, horlogeglas,
gebruikssporen op de kast, horlogebandje, evenals onvakkundige
behandeling, zoals vallen of stoten en gebruikssporen door
dagelijks gebruik. De garantieverlening is kosteloos.

2. Aanspraken op garantie moeten telkens na kennisneming van
het defect onmiddellijk worden gemaakt. Het maken van aanspraak
op de garantie na afloop van de garantieperiode is uitgesloten,
tenzij de aanspraken op garantie binnen een termijn van 2 weken
na afloop van de garantieperiode vallen.
3. Tijdens de garantieperiode kunt u defecte horloges ongefrankeerd
naar het beneden vermelde service adres sturen. U ontvangt dan
kosteloos een nieuw of een gereviseerd horloge. Door reparatie of
vervanging van het horloge gaat geen nieuwe garantietermijn in.
Maatgevend blijft de garantieperiode van 3 jaar na aankoop. Dit
geldt ook voor het verlenen van service ter plekke.
Denkt u eraan dat onze garantie vervalt bij oneigenlijk of ondeskundig gebruik, bij het negeren van de voor het horloge geldende veiligheidsmaatregelen, bij het aanwenden van geweld of bij
ingrepen die zijn verricht door een servicedienst die niet door
ons is geautoriseerd.
Na afloop van de garantietijd heeft u eveneens de mogelijkheid het
defecte horloge ter reparatie naar het beneden genoemde adres
sturen. Reparaties na afloop van de garantietijd moeten wordenbetaald. Hiertoe stuurt u het horloge naar ons service adres.

11. Service-adres		 Producent
teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
64839 Münster / Dieburg
Gratis Servicelijn:
00800- 44422555
Servicefax: +49-6071/37048
Servicemail:
uhrenservice-nl@teknihall.com
Internet: www.teknihall.de
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E-Mail
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Aanwijzing:
Wie verzoeken u in het geval van een garantieclaim deze
garantiekaart zorgvuldig in te vullen en samen met de kassabon
aan ons service-adres te mailen of te faxen.
Stuurt u ons onder geen enkele voorwaarde het horloge toe,
tenzij wij u dit uitdrukkelijk vragen.
Neem vooraf telefonisch, per mail of per fax contact op met de
service afdeling.
Dit maakt de afhandeling van uw klacht gemakkelijker.

Garantiekaart
Productnaam:
Artikelnummer:
Modelnummer:
		
Service-ID:
Seriennummer:
Naam klant

R. Schmidtmeister e.K.
Im Seefeld 16
D-63667 Nidda / Duitsland
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