
 

Handleiding 
 

Pirondini koekoeksklokken 
 
Beste klant, gefeliciteerd met uw aankoop van een prachtige Pirondini koekoeksklok!  
 
Technische omschrijving: 

Quartz koekoeksklok met of zonder slinger (afhankelijk van het model). 
De koekoek zal elk uur zingen en wordt ondersteund door een echo en het geluid van een rustgevende 
omgeving; dit geluid kan worden uitgezet en heeft twee volumeopties (zacht en hard). De schakelaar hiervoor zit 
onderin aan de binnenkant 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: 
Om de tijd goed te zetten dient u het volgende te doen: 

1) Belangrijk: Om schade aan het uurwerk te voorkomen mag de tijd alleen worden aangepast door 

de kleine wijzer met de klok mee te bewegen. 

2) Zet de tijd juist 

3) Stop de batterijen in de koekoeksklok 

4) Druk op de ‘Adjust’ Knop 

5) Als het goed is, hoort u de koekoek nu roepen 

6) Zet de koekoek naar de juiste tijd door enkele keren te drukken op de ‘Adjust’ knop. Als het net 8 uur is 
geweest moet de koekoek dus 8 keer gezongen hebben, zodat deze 9 keer zal zingen om 9 uur. 
Belangrijk: als de koekoek aan het zingen is dient u even te wachten tot deze is uitgezongen. 

 
Deze koekoeksklok is uitgerust met een quartz uurwerk van hoge kwaliteit en vergt geen onderhoud; het enige 

wat u dient te doen is de batterijen vervangen wanneer deze op zijn.  

 

Raampjes koekoeksklok (niet van belang voor alle koekoeksklokken) 

De luchtvochtigheid in de ruimte (extreme luchtvochtigheid of juist een te droge lucht) kunnen er voor zorgen dat 

de raampjes voor de koekoek niet altijd open zullen gaan of juiste niet goed sluiten. Dit heeft te maken met de 

veranderingen in de structuur van het hout. Als dit gebeurt, kunt u gemakkelijk de twee schroefjes van de 

raampjes losser of vaster draaien met een kleine schroevendraaier. 
 
Veel plezier van de koekoeksklok! 
 


