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ALGEMEEN 
Lees de bedieningshandleiding, in het bijzonder de veiligheidsinstructies, 
zorgvuldig door voor u het horloge gebruikt. Het niet naleven van deze 

bedieningshandleiding kan zware verwondingen of schade aan het horloge 
veroorzaken. De bedieningshandleiding is gebaseerd op de in de Europese Unie 
geldende normen en regels. Neem in het buitenland ook de landspecifieke richtlijnen 
en wetten in acht. Bewaar de bedieningshandleiding voor latere raadpleging. Wanneer 
u dit horloge aan een derde doorgeeft, geef er dan zeker deze bedieningshandleiding 
bij. 

 
VEILIGHEID 
Gebruik volgens bestemming 
Het horloge is uitsluitend ontworpen voor het aangeven van de tijd. Gebruik het 
horloge enkel zoals beschreven in deze bedieningshandleiding. Elk ander gebruik 
wordt beschouwd als niet overeenkomstig de bestemming en kan materiële schade of 
verwondingen tot gevolg hebben. De fabrikant of de handelaar kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor schade die is ontstaan door gebruik dat niet overeenkomstig de 
bestemming is of verkeerd gebruik. 
 
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 
WAARSCHUWING! Verstikkingsgevaar! 
Het horloge bevat een batterij evenals kleine onderdelen en wordt geleverd met 
beschermfolie. Kinderen kunnen, wanneer ze met batterijen spelen, kleine onderdelen 
of beschermfolie inslikken en erin stikken. Houd batterijen, kleine onderdelen en 
beschermfolie uit de buurt van kinderen. Wanneer een batterij of kleine onderdelen 
ingeslikt zijn, roept u onmiddellijk medische hulp in. 
 

WAARSCHUWING! Gevaar voor kinderen en hulpbehoevende 
personen! 
Gevaar voor personen met beperkte fysieke, sensorische of 
geestelijke vermogens (bijvoorbeeld minder-validen, oudere 
personen met een beperking van fysieke of mentale vermogens) of 
met een gebrek aan ervaring en kennis van zaken (bijvoorbeeld 
oudere kinderen). Dit horloge mag worden gebruikt door kinderen 
vanaf acht jaar evenals door personen met beperkte fysieke, sensorische 
of geestelijke vermogens of door personen met gebrek aan ervaring en 
kennis van zaken, wanneer ze onder toezicht staan of aanwijzingen 
hebben gekregen over het veilige gebruik van het horloge en de  
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mogelijke gevaren hebben begrepen. Laat kinderen niet met het 
horloge spelen. Laat kinderen het horloge niet zonder toezicht reinigen.  
Verdere informatie evenals deze bedieningshandleiding vindt u op  
www.krippl-watches.com.  (EAN-Code: 27015483) 
 

Gevaren door batterijen 
WAARSCHUWING! Explosie- en verbrandingsgevaar! 
Hieronder vindt u enkele instructies over het hanteren van batterijen: 
· Stel de batterij nooit bloot aan overmatige hitte zoals zonnestralen, vuur, verwar-

mingen of dergelijke – verhoogd uitloopgevaar!  
· Batterijen mogen niet worden herladen of op andere manieren opnieuw worden 

geactiveerd, niet worden gedemonteerd, niet in het vuur worden gegooid of kort-
gesloten – ontploffingsgevaar.  

· Bewaar de batterijen altijd buiten het bereik van kinderen. Batterijen kunnen le-
vensgevaarlijk zijn bij inslikken. Bewaar de batterijen en het horloge daarom buiten 
het bereik van kleine kinderen.  

· Bij inslikken van een batterij moet onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen. 
Lege batterijen onmiddellijk uit het horloge verwijderen! Er bestaat verhoogd uit-
loopgevaar.  

· Reinig indien nodig de batterijcontactpunten en ook de tegencontactpunten in het 
horloge. Als u zich niet aan deze instructies houdt, kunnen de batterijen bescha-
digd raken en onder bepaalde omstandigheden zelfs exploderen. Vermijd aanra-
king met huid, ogen en slijmvliezen. Spoel bij contact met batterijzuur de desbe-
treffende plaatsen onmiddellijk met veel helder water en raadpleeg onmiddellijk 
een arts.  

· Bewaar de handleiding om de batterijgegevens te kunnen raadplegen. Verdere 
richtlijnen en informatie over het vervangen van de batterij vindt u in het hoofdstuk 
"Vervangen van de batterij en technische specificaties". 

 

Opmerking! Beschadigingsgevaar! 
Wanneer u het horloge op een onjuiste wijze gebruikt kunt u het beschadigen. 
Bescherm het horloge tegen extreme temperaturen en stof. Laat het horloge niet 
vallen, stel het niet bloot aan schokken en slagen en oefen geen druk uit op het 
horloge. Stel het horloge niet bloot aan sterke temperatuurschommelingen, er zou zich 
condenswater kunnen vormen en dit zou kunnen leiden tot beschadiging van het 
horloge. 
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TIJDINSTELLING  
Trek de kroon uit tot positie 1.  Stel de juiste uurtijd in. Druk daarna de kroon weer in 
positie 0.  
 
 
 
 

INKORTEN/AANPASSEN VAN DE METALEN BAND 
1. Variant: Mod.-Nr. AN7-SL-112, AN7-SL-216, AN7-SL-304: 
Aan de bandhelft sluiten, zoals afgebeeld 
op de tekening, openen (sluitklepje naar 
boven drukken) en op de gewenste lengte 
schuiven. Om vast te zetten het sluitklepje 
weer naar onder drukken. 

 
Variant 1:  Mod.-Nr. AN7-SL-108: 
Open de horlogeband. Druk met een spits voorwerp 
(bijv. een paperclip) de drukpen aan een kant voorzichtig 
uit het sluitdeeltje. Let er daarbij op dat de drukpen er 
niet helemaal uitspringt. Druk het sluitdeeltje op de 
gewenste positie. Laat de uitgenomen kant van de 
drukpen in een nieuw gaatje klikken. 
 
Variant 2:  
Niet alle schakels van de horlogeband 
kunnen worden verwijderd (alleen die, die op 
de achterzijde gemarkeerd zijn met een pijl). 
Leg de horlogeband op een ondergrond. 
Schuif de verbindingspen aan de binnenkant 
er een klein stukje uit in de richting van de pijl met een spits voorwerp. Trek de 
verbindingspen er helemaal uit met een tang. Verwijder het aantal schakels waarmee u 
de horlogeband wilt inkorten en zet de horlogeband weer aan elkaar. Druk de 
verbindingspen er weer goed in. 

 
Wanneer u problemen ondervindt bij het inkorten, neemt u contact op met een 
horlogedeskundige of ons. Zie de garantiekaart voor de contactgegevens. Geef a.u.b. 
aan met hoeveel schakels de band verkort/verlengd moet worden. 
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WATERDICHTHEID 
In onderstaande tabel vindt u de waterdichtheidsniveaus van uw horloge en het 
overeenkomstige correcte gebruik van uw horloge. De bar-weergave heeft betrekking 
op de luchtoverdruk die in het kader van de waterdichtheidstest is toegepast (DIN 
8310). 

 
Opmerking: 
Het wordt aanbevolen om niet met het horloge in de sauna te gaan, omdat zich door 
temperatuurschommelingen condenswater kan vormen, hetgeen het horloge zou 
beschadigen. 
· Bij zwembewegingen of onder een waterstraal (bijv. bij het douchen of handen 

wassen) kunnen drukpieken ontstaan. Het horloge wordt daardoor plaatselijk dui-
delijk sterker belast, dan de onderdompeldiepte zou laten vermoeden. Pas vanaf 
een classificatie van 5 bar kan worden gesproken van een waterdicht horloge (dou-
chen mogelijk). Vanaf een classificatie van 10 bar kan het horloge ook gebruikt 
worden tijdens het zwemmen. 

· Waterdichtheid is geen blijvende eigenschap, daar de werking van de ingebouwde 
dichtingselementen tijdens het dagelijks gebruik of ook door stoten en vallen ver-
mindert of kan worden aangetast. 

· Wanneer een horloge wordt blootgesteld aan grote temperatuurschommelingen, 
bijv. zonnebaden en vervolgens een sprong in koud water, kan zich condens-
vloeistof vormen in de behuizing. Dit hoeft niet te betekenen dat het horloge niet 
meer waterdicht is, maar het vocht moet echter wel onmiddellijk worden ver-
wijderd. 

 

REINIGING 
Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen en geen scherpe of metalen 
reinigingsvoorwerpen zoals messen, harde spatels en dergelijke. Reinig het horloge 
met een zachte, vochtige doek of een zachte borstel. 
 
 
 
 
 



 

6 

 
GROENE PUNT 

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. 

 

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 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 
 

VERVANGEN VAN DE BATTERIJ EN TECHNISCHE SPECIFICATIES 
Omdat men voor het openen van de kast een speciaal gereedschap nodig heeft, moet 
het vervangen van de batterij gedaan worden door een horlogemaker om 
beschadigingen aan de kast en de dichtringen te voorkomen. U kunt uw horloge naar 
ons serviceadres sturen om de batterij te laten vervangen. 
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Deze horloges hebben een 1,55 V Silberoxyd knoopcel type SR621SW (1 x 1,55 V 

  1,55 µA SR621SW).  
Let op! Ontploffingsgevaar bij het ondeskundig vervangen van de batterij. Alleen 
vervangen door een zelfde of een gelijkwaardig batterijtype. De batterij niet 
kortsluiten! 
 

 
 
 
CONFORMITEITSVERKLARING 
RoHS Directive 2011/65/EU : 

Korte tekst van de conformiteitsverklaring:  
Krippl-Watches verklaart hiermee dat het horloge in 
overeenstemming is met de principiële eisen en de overige 
betreffende bepalingen van de directive  2011/65/EU.  

De complete tekst van de conformiteitsverklaring kunt u opvragen via onze website: 
www.krippl-watches.com        EAN:  27015483 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

© Copyright 
Reproductie of verveelvoudiging (zelfs gedeeltelijk) zijn uitsluitend toegestaan met 
toestemming van: 
Krippl-Watches Warenhandels GmbH 
Maria-Theresia-Straße 41 
A-4600 Wels 
Oostenrijk 
 
2016/2017 
 
Dit document, met inbegrip van alle onderdelen, is auteursrechtelijk beschermd. 
 
Elk gebruik ervan buiten de strikte grenzen van het auteursrecht zonder toestemming van 
Krippl-Watches Warenhandels GmbH is ongeoorloofd en strafbaar. 
 
Dat geldt in het bijzonder voor verveelvoudiging, vertaling, microverfilming en de invoer en 
verwerking ervan in elektronische systemen. 
 
Importeur: 
Krippl-Watches Warenhandels GmbH 
Maria-Theresia-Straße 41 
A-4600 Wels 
Austria 
 
 


