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Wekker
Colour Time

2.2 Reparatie

• Gebruiksaanwijzing
• Garantiekaart

2.3 Voorwaarden voor de gebruiksomgeving

Modelnummer:
16-7192-01, 02, 08
Artikelnummer: 7192

In het geval van een noodzakelijke reparatie of een technisch
probleem, uitsluitend contact opnemen met onze servicedienst.
Het adres vindt u op het garantiebewijs.
• Let er op dat u de wekker niet blootstelt aan een hoge
luchtvochtigheid (bijv. in een badkamer) en vermijd stof, hitte,
overmatig zonlicht en te grote koude.
• De wekker is niet bestand tegen vallen als gevolg van
ondeugdelijk ophangen.
2.4 Omgevingstemperatuur
De wekker kan langdurig worden gebruikt of bewaard bij een
optimale omgevingstemperatuur van 0 °C tot 40 °C.
2.5 Gebruik met batterij
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1 Toepassingsgebied
De wekker is ontworpen om de tijd aan te duiden en een
weksignaal te laten klinken. Hij is ontworpen voor huishoudelijk
gebruik en niet geschikt voor commerciële doeleinden. Een ander
gebruik als beschreven in deze gebruiksaanwijzing is niet
toegestaan en kan beschadigingen en letsel tot gevolg hebben.
Voor de gevolgen van onbedoeld gebruik aanvaarden wij geen
aansprakelijkheid. Verdere aanwijzingen en verklaringen vindt u in
de gebruiksaanwijzing.

2 Veiligheid en onderhoud
2.1 Veiligheidsinstructies

Lees dit hoofdstuk aandachtig door en volg de vermelde
aanwijzingen op. Zo verzekert u zich van een betrouwbaar
functioneren van de wekker. Bewaar de verpakking en
gebruiksaanwijzing om deze bij verkoop aan een nieuwe eigenaar
door te kunnen geven.
• Nooit de kast van de wekker openen. Deze bevat geen
onderdelen die onderhoud behoeven (uitgezonderd voor het
vervangen van de batterijen, zie het punt “Vervangen van de
batterijen”).
• Geen voorwerpen op de wekker plaatsen en geen druk
uitoefenen op het glas of het product.
• Het glas niet met hoekige voorwerpen aanraken ter voorkoming
van beschadigingen.
• Voorkom dat de wekker valt, dit kan beschadigingen tot gevolg
hebben.

Voor uw wekker is een LR 6/R 6/AA 1,5 V DC                   batterij nodig.
Hieronder vindt een aantal tips voor de omgang met de batterij.
• Er bestaat explosiegevaar bij onoordeelkundige vervanging van
de batterijen. Vervangen door een zelfde of gelijkwaardig type
batterij.
• Batterijen niet aan overmatige warmte, zoals veroorzaakt door
zonlicht, vuur of dergelijke blootstellen.
• Batterijen niet opladen of met andere middelen reactiveren, niet
demonteren, niet in het vuur gooien of kortsluiten.
• Let bij het plaatsen van de batterij op de correcte positie van de
polen.
• Batterijen steeds buiten het bereik van kinderen bewaren.
Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn bij inslikken. Batterijen en
de wekker daarom buiten het bereik van kleine kinderen bewaren.
Er is onmiddellijk medische hulp nodig als een batterij wordt
ingeslikt.
• Lege batterijen moeten wegens het verhoogde risico op lekkages
onmiddellijk uit het apparaat worden gehaald.
• Contact met huid, ogen en slijmvliezen vermijden.
• Bij contact met batterijzuur de plekken onmiddellijk met ruim en
schoon water afspoelen en omgaand een arts raadplegen.
• Batterijen zijn niet bestand tegen hitte. Voorkom dat de wekker en
dus ook batterij te warm worden. Het niet opvolgen van deze
aanwijzing kan beschadiging en mogelijk explosie van de batterij
tot gevolg hebben.
• Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen kunnen de batterijen
tot voorbij de eindspanning worden ontladen en er kunnen
lekkages optreden. Verwijder de batterijen onmiddellijk om
beschadigingen te voorkomen. Indien nodig, de batterijcontacten
en tegenpolen in het apparaat reinigen.
Gebruiksaanwijzing bewaren, ook om batterijgegevens te kunnen
naslaan. Informatie over het vervangen van de batterij vindt u
onder punt 6 “Vervangen van de batterij”.
2.6 Verwijderen van batterijen na gebruik

Hg

Batterijen horen tot de gevaarlijke afvalstoffen. Handel en
gemeentelijke milieuparken beschikken over containers
om batterijen op een passende wijze op te ruimen.
Als u de wekker wilt opruimen, gelden de plaatselijke
bepalingen. Informatie is verkrijgbaar bij het
gemeentelijke inzamelpunt.
De verpakking van de wekker opruimen volgend de
plaatselijke bepalingen. Informatie is verkrijgbaar bij het
gemeentelijke inzamelpunt..

2.7 Reinigen en onderhoud
• De wekker uitsluitend reinigen met een zachte, enigszins vochtige  
en niet-pluizende doek.
• Geen oplosmiddelen, bijtende of gasvormige reinigingsmiddelen
gebruiken.
2.8 Bewaren
Neem de batterij uit de wekker als u hem langere tijd niet gebruikt.
Let bij het bewaren van de wekker op de aanwijzingen bij punt 2.3
“Voorwaarden voor de bedrijfsomgeving” en punt 2.4 van

“Omgevingstemperatuur”. De wekker moet veilig worden
opgeborgen. Hoge temperaturen (bijv. als gevolg van direct
zonlicht) vermijden.
2.9 Leveringsomvang
1 Wekker / 1 batterij
1 Gebruiksaanwijzing en garantiebewijs

3 De functies van het product
De wekker is ontworpen voor de aanduiding van de tijd (uren,
minuten en seconden) en heeft een wekfunctie met herhaling van
het weksignaal (snooze) en een verlichte wijzerplaat. Het betreft
een kwartsuurwerk met continu aanduiding van de seconden,
d.w.z. dat de secondewijzer de seconden niet afzonderlijk aangeeft,
maar constant loopt. De aangeduidingen op de buitenring hebben
geen functie en zijn uitsluitend voor de sier bedoeld.

4 Ingebruikneming / instellen van tijd en wektijd
Wekker, batterij en gebruiksaanwijzing uit de verpakking nemen.
Wij raden u aan de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen
voordat u de wekker in gebruik neemt. Houdt u zich bij het
opruimen van het verpakkingsmateriaal aan de lokale regels (zie
punt 02.6) Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed, houdt het
daarom uit de buurt van kinderen.
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• Open het batterijvak aan de achterzijde van de wekker door het
deksel af te nemen.
• Haal de folie van de meegeleverde batterij en leg deze in het
  batterijvak. Let daarbij op de richting van de polen (+ naar links,
- naar rechts).
• Sluit het batterijvak door het deksel terug te plaatsen.
Zodra de batterij is geplaatst, begint de wekker te lopen (de
secondewijzer loopt continu).
Ophang-oog

Herhaling van het
weksignaal, Licht

Instelwiel: Wektijd
Alarmschakelaar
AN

= AAN

AUS = UIT

Instelwiel: Tijd
Batterijvak
Voet

4.1 Instellen van de tijd
Draai het rechter instelwiel (gemarkeerd met het wijzersymbool)
tegen de richting van de wijzers van de klok om de gewenste tijd in
te stellen.
4.2 Instellen van de wektijd / wekken
1. De gewenste wektijd stelt u in door het linker instelwiel
(gemarkeerd met het weksymbool) in de richting van de wijzers
van de klok te draaien.
2. Schuif de schakelaar voor het weksignaal op de zijkant van de
kast van de wekker in de positie “AAN” (naar boven).
Zodra de wektijd is bereikt, klinkt het weksignaal dat in aantal
stappen steeds luider wordt.
3. Om het weksignaal definitief uit te schakelen, schuift u de
schakelaar voor het weksignaal in de positie “UIT” (naar
beneden).

4.3 Herhaling van het weksignaal
Om de snooze-functie in te schakelen, drukt u even op de knop
“HERHALING WEKSIGNAAL/LICHT” zodra het signaal klinkt. De
snooze-functie is nu ingeschakeld en het signaal klinkt opnieuw na
5 minuten.
4.4 Verlichting
De knop “HERHALING WEKSIGNAAL/LICHT” ingedrukt houden om
de verlichting in te schakelen.

5 Plaatsen / ophangen van de wekker
De voet aan de achterkant van de wekker uittrekken en de wekker
zo opstellen dat hij niet kan vallen. Of de wekker aan een spijker of
schroef op een geschikte plek aan de wand ophangen.

6 Vervanging van de batterij
Als de tijdweergave afwijkt of de secondewijzer traag begint te
lopen, moet u de batterij vervangen door een nieuwe van hetzelfde
type.
Het batterijvak openen zoals beschreven in punt 4 “Ingebruikneming”. Let erop dat u de polen van de batterij (LR 6 / R 6/AA 1,5 V
DC                  ) correct plaatst , omdat onjuiste plaatsing van de
batterij beschadiging van de wekker tot gevolg kan hebben. Na het
vervangen van de batterij het vak weer sluiten en de juiste tijd
instellen.

7 Garantie
Servicehotline
R. Schmidtmeister e.K., Im Seefeld 16, D-63667 Nidda / Duitsland
Gratis servicetelefoon: 00800-98887000
Faxnummer servicedienst: +49-6043-98887-19
E-mailadres servicedienst: service-nl@schmidtmeister.eu

Geachte klant,
Onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole
onderworpen. Wanneer desondanks een van onze producten
onverhoopt niet naar behoren functioneert, dan verzoeken wij u
contact op te nemen met ons servicebedrijf. U kunt ons telefonisch
bereiken via bovenstaande servicehotline. Wij zijn u graag van
dienst. Ook kunt u met het product teruggaan naar één van de
ALDI-filialen. Op uw verzoek kan ALDI de garantieafwikkeling voor
u verzorgen. Ten aanzien van het door u bij ALDI gekochte product
heeft u recht op garantie conform de onderstaande bepalingen,
zulks onverminderd eventuele overige u toekomende rechten:
1. U kunt tot drie jaar na aankoopdatum aanspraak maken op
garantie. De garantie is beperkt tot materiaal- en fabricagefouten
en geeft u recht op herstel van deze gebreken of vervanging van
het betreffende product zonder dat hieraan voor u kosten zijn
verbonden.

3. U kunt het defecte product samen met uw garantiekaart en de
kassabon portvrij toesturen aan het antwoordnummer van ons
servicebedrijf. Wanneer het defect binnen de garantieregeling
valt, ontvangt u het betreffende product gerepareerd terug of
ontvangt u een nieuw product. Na reparatie of vervanging van
een product begint de garantietermijn niet opnieuw te lopen. Dit
geldt ook bij de verlening van aan-huis-service.

8 Garantiekaart
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Naam van de klant
Adres

E-Mail
Telefoonnummer
Dag van aankoop
Filiaal

Service

Producent

Gratis servicetelefoon:
00800-98887000
Faxnummer servicedienst:
+49-6043-98887-19
E-mailadres servicedienst:
service-nl@schmidtmeister.eu
Internet:
www.schmidtmeister.eu

R. Schmidtmeister e.K.
Im Seefeld 16
D-63667 Nidda / Duitsland
WEEE DE 73217746

Gebreken die niet (of niet langer) onder de garantiebepalingen
vallen, worden door ons servicebedrijf alleen verholpen tegen
vergoeding van de hieraan verbonden kosten. Indien u hiervan
gebruik wenst te maken, verzoeken wij u contact op te nemen met
ons servicebedrijf.
Wanneer u bij ALDI een product aanschaft, heeft u het wettelijk recht (boek 7 BW) om een deugdelijk
product van ALDI te ontvangen. ALDI geeft zich rekenschap van deze wettelijke verplichting en komt
deze na.

2. Na constatering van het defect dient u binnen redelijke tijd een
beroep te doen op de garantie. Het inroepen van enige garantie
na afloop van de garantietermijn is niet mogelijk, tenzij het een
gebrek betreft ten aanzien waarvan binnen bekwame tijd, doch
in elk geval binnen twee maanden na afloop van de garantietermijn wordt gereclameerd.

✁

Naam van het product:
Artikelnummer: 		
Modelnummer: 		
Aktiekenmerk: 		
Service-ID:    

Wij wijzen u erop dat onze garantie vervalt in geval van oneigenlijk
of ondeskundig gebruik van het product, in geval de voor het
product geldende veiligheidsvoorschriften niet in acht zijn
genomen, bij het gebruik van geweld ten aanzien van het product
of in geval er reparaties of ingrepen aan het product zijn uitgevoerd
door anderen dan ons servicebedrijf.

Geachte klant,
Onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Wanneer
desondanks een van onze producten onverhoopt niet naar behoren functioneert, dan
verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf. U kunt ons telefonisch
bereiken via bovenstaande servicehotline. Wij zijn u graag van dienst. Ook kunt u met
het product teruggaan naar één van de ALDI-filialen. Op uw verzoek kan ALDI de
garantieafwikkeling voor u verzorgen. Ten aanzien van het door u bij ALDI gekochte
product heeft u recht op garantie conform de onderstaande bepalingen, zulks
onverminderd eventuele overige u toekomende rechten:
1. U kunt tot drie jaar na aankoopdatum aanspraak maken op garantie. De garantie is
beperkt tot materiaal- en fabricagefouten en geeft u recht op herstel van deze
gebreken of vervanging van het betreffende product zonder dat hieraan voor u
kosten zijn verbonden.
2. Na constatering van het defect dient u binnen redelijke tijd een beroep te doen op
de garantie. Het inroepen van enige garantie na afloop van de garantietermijn is niet
mogelijk, tenzij het een gebrek betreft ten aanzien waarvan binnen bekwame tijd,
doch in elk geval binnen twee maanden na afloop van de garantie-termijn wordt
gereclameerd.
3. U kunt het defecte product samen met uw garantiekaart en de kassabon portvrij
toesturen aan het antwoordnummer van ons servicebedrijf. Wanneer het defect
binnen de garantieregeling valt, ontvangt u het betreffende product gerepareerd
terug of ontvangt u een nieuw product. Na reparatie of vervanging van een product
begint de garantietermijn niet opnieuw te lopen. Dit geldt ook bij de verlening van
aan-huis-service.
Wij wijzen u erop dat onze garantie vervalt in geval van oneigenlijk of ondeskundig
gebruik van het product, in geval de voor het product geldende veiligheidsvoorschriften niet in acht zijngenomen, bij het gebruik van geweld ten aanzien van het
product of in geval er reparaties of ingrepen aan het product zijn uitgevoerd door
anderen dan ons servicebedrijf.
Gebreken die niet (of niet langer) onder de garantiebepalingen vallen, worden door
ons servicebedrijf alleen verholpen tegen vergoeding van de hieraan verbonden
kosten. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, verzoeken wij u contact op te nemen
met ons servicebedrijf.

Beschrijving van het defect

Geachte klant,
Wij verzoeken u contact met ons op te nemen voor de retourzending van de defecte wandklok. Onze dank hiervoor.

