
 

 

 
Trenkle Uhren Koekoeksklokken 

Handleiding 

 

Beste klant, gefeliciteerd met uw aankoop van een prachtige Trenkle Uhren koekoeksklok! 

Technische omschrijving: 

Quartz koekoeksklok met of zonder slinger (afhankelijk van het model). 
De koekoek zal elk uur of half uur zingen (afhankelijk van het model); dit geluid kan worden uitgezet en heeft twee 
volumeopties (zacht en hard). De schakelaar hiervoor zit onderin aan de binnenkant van de koekoeksklok of aan de buitenkant 
van de koekoeksklok. 
Verder is deze koekoeksklok uitgerust met een lichtsensor, waarmee het geluid automatisch wordt uitgezet wanneer het donker 
is in de ruimte. 

 

Het instellen van de koekoeksklok: 

Leest u deze aanwijzingen a.u.b. zorgvuldig door voor u de klok in gebruik neemt: 
 

1. Zet de klok op 12 uur voordat u de batterijen er in doet. 

2. Maak de achterkant van de klok open en zet de batterijen erin. Het type batterijen hangt af van het model koekoeksklok 
(Grote koekoeksklokken hebben type C batterijen nodig, sommige kinder koekoeksklokken hebben AA batterijen nodig, 
afhankelijk van de functies heeft de klok 2 of 3 batterijen nodig) 

3. Hang de klok op aan de muur en bevestig de slinger. 

4. Draai de grote wijzer (minuten wijzer) met de klok mee tot de juiste tijd bereikt is. Daarbij (belangrijk!) de koekoek elk heel 
uur laten roepen. 

5. Mocht het aantal keren dat de koekoek roept niet overeenkomen met de tijd, doe dan het volgende: 
bijv.: als de koekoek twee keer roept, draait u de kleine wijzer (uurwijzer) met de hand 
naar twee, als de koekoek negen keer roept, draait u de kleine wijzer met de hand 
naar negen, enz. 

6. De schakelaar voor het regelen van het volume vindt u aan de achterkant van het uurwerk. De drukknop zorgt ervoor dat de 
koekoekroep één uur vooruit wordt gezet 

7. Voor sommige modellen is op het cijferblad is onder de 6 een lichtsensor aangebracht, waardoor de koekoek 
’s nachts automatisch wordt uitgeschakeld. 

8. Als het deurtje van de koekoek niet meer open gaat, of de klok te langzaam loopt, moeten de batterijen vervangen worden. 

 
Trenkle Uhren Weerhuisjes 

Instructies 

Hang het weerhuisje op een plek met een goede luchtcirculatie. Als het droog is draait u aan de schoorsteen (rode knop op 
dak), totdat het vrouwtje naar buiten komt. Als het regent, draait u aan de schoorsteen totdat het mannetje naar buiten komen. 
Voer dit niet meer dan één keer uit! 

 
 

Hartelijk gefeliciteerd! 
U heeft voor een echt weerhuisje / koekoeksklok uit het Zwarte Woud gekozen. Dit product is op traditionele, ambachtelijke 
manier en met de grootst mogelijke precisie gemaakt. Wij garanderen u hoogste kwaliteit en dat “100% Made in Germany”. 
Daarvoor staan wij met onze naam garant! 

 

Garantiecertificaat 
Op het bovenstaande artikel geven wij 2 jaar garantie. Uitgesloten van de garantie zijn beschadigingen door verkeerd 
gebruik, schade door transport en schade door het niet conform de bestemming gebruiken van het product. 

 
 
 
 
 


