Veiligheidsvoorschriften

Digitaale kookwekker
Mechanische kookwekker
GEBRUIKSAANWIJZING
Modelnummer: GT-KT-20-01, GT-KT-20-02, GT-KT-20-03, GT-KT-20-04,
GT-KT-20-05, GT-KT-20-06
Artikelnummer: 0514

Promotieperiode: AA 34/20 C
Digitale kookwekker

Mechanische kookwekker

Lees dit hoofdstuk aandachtig door en volg alle instructies die
worden gegeven. Zo garandeert u een betrouwbare werking.
Bewaar de verpakking en de gebruiksaanwijzing goed om ze bij een verkoop van het horloge aan de nieuwe bezitter te kunnen doorgeven. Deze
gebruiksaanwijzing kunt u ook via het internet op onze thuispagina als
pdf-bestand downloaden.

Legenda
De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing of op de verpakking gebruikt.

WAARSCHUWING!

VOORZICHTIG!

OPMERKING!

Dit symbool-/signaalwoord duidt op
een gevaar met een gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet vermeden,
kan leiden tot de dood of een ernstig
letsel.
Dit symbool-/signaalwoord duidt
op een gevaar met een laag risiconiveau, dat, indien niet vermeden, een
klein of matig letsel tot gevolg kan
hebben.
Dit signaalwoord waarschuwt voor
mogelijke materiële schade.

Mechanische kookwekker (Model 04, 05, 06)
» De kookwekker uit de verpakking halen. De kookwekker is gereed voor
gebruik.

WAARSCHUWING!

Bediening
Risico’s voor kinderen en personen met verminderde lichamelijke,
1. Draai het bovenste deel van de kast, of de draaischijf van de kookwekzintuiglijke of geestelijke capaciteiten (bijvoorbeeld gedeeltelijk geker tot op 59 minuten. De veer die het geluidssignaal produceert, is nu
handicapte personen, oudere personen met een beperking van hun
volledig opgedraaid.
lichamelijke en geestelijke capaciteiten) of een gebrek aan ervaring en
kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).
2. Draai nu de nulaanduiding op het gewenste aantal minuten. Na het ver Deze klok kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en ook door persostrijken van de ingestelde tijd klinkt een geluidssignaal. Dit stopt automatisch. De duur en geluidssterkte van het signaal is afhankelijk van de
nen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiveerspanning.
ten of een gebrek aan ervaring en/ of kennis worden gebruikt, als er
De draaischijf niet tegen de wijzers van de klok op 0 draaien, om
toezicht op hen is, of als ze instructies hebben gekregen met betrekbeschadiging van de kookwekker te voorkomen.
king tot het veilige gebruik van de klok en de daaruit voortvloeiende
gevaren hebben begrepen.
Digitale kookwekker (Model 01, 02, 03)
 Kinderen mogen niet met de klok spelen.
1. Haal de kookwekker uit de verpakking en trek het isolatieblaadje uit het
 Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen
batterij-vak (hiervoor hoeft u het vak NIET te openen).
worden uitgevoerd als er geen toezicht op hen is.
2. Trek de folie van het display. De batterijen zitten al in de wekker en het
 Laat kinderen niet spelen met verpakkingsmateriaal, maar gooi het
display staat op 00:00.
onmiddellijk weg.
Bediening

VOORZICHTIG!

Countdown-Modus

Explosie- en verbrandingsgevaar door zuur!
Onjuist omgaan met de batterij kan leiden tot letsels.
 Alleen vervanging door hetzelfde of een gelijkwaardig type (zie “Technische specificaties”).
 Laad de batterijen niet opnieuw op en reactiveer de batterijen ook niet
 met andere middelen.
 Let bij het plaatsen van de batterij op de juiste polariteit (+/-).
 Reinig indien nodig de batterij- en apparaatcontacten.
 Haal batterijen niet uit elkaar en bewaar de batterij op een koele,
 droge plaats. Laat de batterijen niet kortsluiten.
 Stel de batterijen niet bloot aan overmatige hitte (bijvoorbeeld direct
zonlicht) en gooi ze niet in vuur. Bewaar de batterij niet in een omgeving met een zeer lage luchtdruk.
 Als het batterijvak niet meer veilig kan afgesloten worden, de klok niet
meer gebruiken.
 Vermijd contact van batterijvloeistof met huid, ogen en slijmvliezen.
Bij contact dient u de getroffen gebieden overvloedig met veel helder
water te spoelen en onmiddellijk een arts te raadplegen.
 Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn. Bewaar batterijen daarom
onbereikbaar voor kleine kinderen. Indien een batterij werd ingeslikt of
op een andere manier in een lichaam terechtkomt, dient u onmiddellijk
een arts te raadplegen.
Voor knoopcelbatterijen: Bij inslikken kunnen binnen 2 uur ernstige
inwendige brandwonden optreden, die tot de dood kunnen leiden.
 Haal lege batterijen uit het batterijvak. Het risico bestaat dat batterijvloeistof gaat lekken. Verwijder de batterij ook:
- bij lange perioden van niet-gebruik,
- voordat u het artikel afvoert.

Gevaar voor schade!
Oneigenlijk gebruik van de klok kan leiden tot beschadigingen.
 Bescherm de klok tegen extreme hitte, zonlicht, stof, magnetische
velden, chemicaliën en mechanische slijtage.
 Plaats de klok niet in de onmiddellijke nabijheid van open vuur zoals
kaarsen.
 Laat de klok niet vallen en stel ze niet bloot aan sterke slagen.
Toepassingsgebied
 Dompel de klok niet onder in water of andere vloeistoffen en bescherm
De kookwekker (= klok) is geconstrueerd voor gebruik als tijdmeter. Het
ze tegen vocht.
artikel is ontworpen voor privé gebruik en is niet geschikt voor commerciële
doeleinden. Een ander gebruik dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing
is niet toegestaan en kan beschadigingen en verwondingen tot gevolg heb- Levering
 Kookwekker
ben. Voor schades die voortvloeien uit onbedoeld gebruik aanvaarden wij
geen aansprakelijkheid. Verdere aanwijzingen en verklaringen vindt u in de
 Gebruiksaanwijzing met garantiebewijs
gebruiksaanwijzing.
 Extra batterij voor digitale modellen:
- 1x 1,5 V AAA / LR03 (model 01)
- 1x LR 44 knoopcel (model 02 +03)
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2. Als u de toetsen ‘Min’ of ‘Sec’ ingedrukt houdt, loopt de tijdweergave
sneller.
−

Na de instelling van de gewenste countdown tijd, moet u één keer
de ‘Start/stop’ toets indrukken om de countdown te starten.
− ‘Start/stop toets opnieuw indrukken - de countdown stopt.
− ‘Start/stop toets opnieuw indrukken - de countdown loopt verder.
Als de ingestelde countdown tijd is verstreken, klinkt er een geluidssignaal (gedurende ca. 60 seconden).
−

−

Door de ‘Start/stop’ toets opnieuw in te drukken, kunt u het geluidssignaal uitschakelen, de ingestelde countdown tijd wordt weer
aangegeven.
Door de toetsen ‘Min’ en ‘Sec’ gelijktijdig in te drukken, wordt de
tijdsduur weer op nul gezet.

Stopwatch-functie
1. Door de toetsen ‘Min’ en ‘Sec’ gelijktijdig in te drukken, wordt de tijdsduur op nul gezet.
−
−

Druk op de ‘Start/stop’ toets om de stopwatch te starten.
Druk opnieuw op de ‘Start/stop’ toets om de tijdmeting te onderbreken.
− ‘Start/stop toets opnieuw indrukken om verder te gaan met de
tijdmeting.
− Druk opnieuw op de ‘Start/stop’ toets om de tijdmeting te stoppen.
2. Door de toetsen ‘Min’ en ‘Sec’ gelijktijdig in te drukken, wordt de tijdsduur weer op nul gezet (GT-KT-20-01 + GT-KT-20-03).

Vervangen van de batterij

OPMERKING!

Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk “Conformiteitsverklaring”): Met dit symbool gemarkeerde producten voldoen aan
alle toe te passen Gemeenschapsvoorschriften van de Europese
Economische Ruimte.
Product wordt door gelijkstroom aangedreven.
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1. Met de toetsen ‘Min’ en ‘Sec’ kunt u de gewenste duur van de countdown instellen. Naar wens kan de duur variëren van 1 seconde tot
99 minuten en 59 seconden.
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Zodra de weergave op het display vervaagt of de cijfers niet meer goed
leesbaar zijn, dient u de batterij van de timer te vervangen.
1. Open het batterijvak aan de achterkant van de timer.
−

Model 01: Schuif het deksel in de richting van de pijl. Plaats de
nieuwe batterij. Zorg ervoor dat de batterij met de polen in de juiste
richting ligt om beschadigingen aan het apparaat te voorkomen.
− Model 02/03: Gebruik een muntstuk om het deksel tegen de wijzers
van de klok in open te draaien.
2. Sluit dan het batterijvak weer.

Kookwekker opstellen
Afhankelijk van het model kunt u de timer opstellen
 door middel van de uitklapbare voet.
 Ophangoog op de muur monteren.
 Magnetische houder bevestigen op een metalen oppervlak.
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Reinigen en opbergen
» Maak de klok schoon met een zachte en licht bevochtigde doek.
Gebruik in geen geval oplosmiddelen, schuurmiddelen, harde borstels,
metalen of scherpe voorwerpen voor het reinigen.
Als u de keukenklok langere tijd niet meer gebruikt:
1. Verwijder de batterij.
2. Bewaar de klok op een droge plaats, uit de buurt van stof en beschermd
tegen schade.

Technische specificaties
Batterij:

Model 01: 1x LR03/AAA, 1,5 V
Model 02 + 03: 1x LR44, 1,5 V

Omgevingstemperatuur: 0 °C - 40 °C
Meetbereik:

Mechanisch: max. 59 minuten
Digitaal: max. 99 minuten en 59 seconden
Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.
Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze homepage
www.gt-support.de worden gedownload.

Garantievoorwaarden

Serviceadresse

Het door u gekochte product werd met de grootste zorg en onder voortdurende productiebewaking gefabriceerd. De garantietermijn bedraagt 3 jaar
en begint op de dag van aankoop.
1. Mocht het apparaat ondanks zorgvuldige vervaardiging en controleprocedures eens uitvallen, dan neemt u contact op met ons Service Center.

Globaltronics Service Center
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 Meer / BELGIË

2. Richt u voor alle vragen om nadere inlichtingen en bestellingen van vervangen onderdelen telefonisch tot ons Service Center.
3. We bieden garantie overeenkomstig de wettelijke/landspecifieke
bepalingen (bewijs door rekening). Schades, die op natuurlijke slijtage,
overbelasting of onjuiste behandeling zijn terug te voeren, blijven van
de garantie uitgesloten.
Neem in geval van reclamatie vooraf telefonisch contact op met de
service-hotline. Daar zal men u graag omtrent de verdere procedure informeren.
Zend uw artikel NIET ongevraagd in!
Bewaar de kassabon als bewijs voor de aankoop.
Deze garantie geldt niet in geval van schades, die door ongevallen, onjuist
gebruik en/of overmacht zijn ontstaan.

Hotline: 03 707 14 49
Fax: 03 60 55 043
Mail: gt-support@teknihall.be

Verkocht door (Geen serviceadres!)
Globaltronics GmbH & Co. KG
Domstraße 19
20095 Hamburg / Germany
De garantieclaim vervalt, als blijkt, dat onbevoegden op de een of andere
wijze ingrepen aan dit apparaat hebben uitgevoerd. Mocht het apparaat
naar ons serviceadres worden gestuurd, dan moet u erop letten, dat dit
gebeurt in een geschikte verpakking. Voor beschadigingen die door het
transport zijn ontstaan, zijn wij niet aansprakelijk.

Afvoer
Verpakking afvoeren
Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling
van herbruikbare materialen.

Artikel afvoeren
Voer het artikel af in overeenstemming met de in uw land geldende
voorschriften.
Apparaten mogen niet in het normale huisvuil worden
weggegooid!
In overeenstemming met richtlijn 2012/19/EU moet het apparaat
aan het einde van de levensduur correct worden afgevoerd.
Daarbij worden de in het apparaat aanwezige waardevolle stoffen hergebruikt en wordt belasting van het milieu voorkomen.
Breng het oude apparaat naar een inzamelpunt voor elektronisch afval
of een hergebruikcentrum. Gooi ook de verpakkingsmaterialen weg op
milieuvriendelijke wijze door ze soort bij soort in de daarvoor bestemde
inzamelcontainers te gooien. Neem voor meer informatie contact op met
uw plaatselijke afvalverwijderingsbedrijf of uw gemeentebestuur.
Batterijen en accu’s mogen niet bij het huisvuil!
Als consument bent u wettelijk verplicht om alle batterijen
en accu’s, of ze nu schadelijke stoffen bevatten of niet, bij een
inzamelpunt in uw gemeente/uw wijk of aan de handelaar af
te geven zodat ze afgevoerd kunnen worden naar een milieuvriendelijke verwijdering.

Garantiebewijs

In geval van garantie zorgvuldig invullen en altijd samen met het apparaat en de kassabon insturen.
Geldig voor 3 jaar vanaf de verkoopdatum/poststempel.
Model: Kookwekker (Art. 0514)
Informatie over gebreken:

Gekocht bij:
(kassabon bijvoegen)

Globaltronics Service Center Hotline: 03 707 14 49
c/o teknihall Benelux bvba Fax: 03 60 55 043
Brusselstraat 33
Mail: gt-support@teknihall.be
2321 Meer / BELGIË

*Gemerkt met: Pb = lood i

Conformiteitsverklaring

Käufer

RED richtlijn 2014/53/EU
Korte versie van de conformiteitsverklaring: Hiermee verklaart
Globaltronics GmbH & Co. KG dat deze radiogestuurde wandklok in overeenstemming is met de fundamentele vereisten en de overige relevante
bepalingen van richtlijn 2014/53/EG. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring kunt u op onze thuispagina www.gt-support.de opvragen.

Nam:
Straat:
Postcode/plaats:
Telefoon:
E-Mail:
(voor statusmeldingen over de
reparatie)

Handtekening:

PO51002853
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