
Handleiding 
Progetti koekoeksklokken 
Beste klant, gefeliciteerd met uw aankoop van een prachtige Progetti koekoeksklok!  
Lees deze instructies aandachtig door voordat u de koekoeksklok instelt.  

 

Disclaimer Progetti 
Uw koekoeksklok is een gevoelig apparaat om de tijd weer te geven. De klok moet met zorg en aandacht behandeld worden. 
Het mechanisme dat de koekoek naar binnen en buiten laat komen is gemaakt door de duitse firma Engstler. Engstler is 
een zeer bekende fabrikant van klassieke koekoeksklokken en heeft vele jaren ervaring. Ook staan ze bekend om een 
hoogwaardige kwaliteit. 
 
Elke klok wordt tenminste 24 uur getest op alle functionaliteiten alvorens de klok wordt ingepakt en verstuurd. Alle klokken 
die het magazijn verlaten zijn onbeschadigd en volledig functioneel. 
 
Het is belangrijk om de koekoek niet aan te raken. Niet als hij in zijn huisje zit en ook niet als hij naar buiten is gekomen. Dit 
kan namelijk het mechanisme dat de beweging van de koekoek regelt ontregelen. 
Behandel de klok niet met schoonmaakmiddelen of andere materialen. Dit kan ook het bewegingsmechanisme van de klok 
verstoren of aantasten. De klok mag niet in een stoffige omgeving hangen of staan. 
 
De wijzers van de klok moeten met zorg behandeld worden. Beweeg de wijzers langzaam en voorzichtig en raak de as van 
de wijzers niet aan. Wanneer dit wel gebeurt kan het meachnisme van het draaien van de wijzers blokkeren. 
 
Progetti is niet aansprakelijk voor een defect wanneer dit is veroorzaakt door het verkeerd installeren of gebruiken van de 
klok. 
 

Koekoeksklok gebruiksaanwijzing 
Aan de achterkant van de klok zit een schakelaar om het geluid van de klok te regelen: “hard”, “zacht” of “uit”. 
Het geluid van de koekoek schakelt ’s nachts automatisch uit, dit wordt geregeld door een licht sensor. 
 
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 (LR14 Alkaline 1.5 V – Type C) 

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.  

 

Volg de volgende stappen wanneer de koekoeksklok niet op het volle uur koekoekt 
Wanneer de stappen niet goed gevolgd worden dan kan het mechanisme van de koekoek blijvend worden beschadigd! 
 

1. Verwijder de batterijen.  

2. Draai de wijzers van de klok met de klok mee tot de tijd 12 uur aangeeft. 

3.  Vervolgens draait u zeer voorzichtig met de minuten wijzer totdat u een klik hoort. Wanneer u klik heeft gehoord, 

dan stopt u met draaien. 

4. U drukt op de wijzers.  

5. Om de minuten wijzer te verwijderen trekt u de minuten wijzer voorzichtig loodrecht omhoog van de draaischijf van 

de wijzers. VOORZICHTIG! NIET VERPLAATSEN VAN WAAR U DE KLIK GEHOORD HEEFT.  

6. Eenmaal omhoog getrokken moet de wijzer op juiste plaats op 12 uur geplaatst worden. Dan draait u langzaam 

aan de minuten wijzer en nu zou u een klik moeten horen op 1 uur. 

7. Als u de klik op een andere plek hoort dan herhaalt u de procedure totdat u de klik precies op het hele uur hoort ( 

1 uur, 2 uur, etc.). 

 
Het doel van deze procedure is om een klik te horen wanneer de minuten wijzer op 12 terecht komt. Let bij bovenstaande 
stappen op de uur wijzer! Wanneer de uur wijzer tijdens deze procedure ook maar lichtjes uit zijn mechanisme komt dan zal 
de uurwijzer niet meedraaien wanneer u aan de minuten wijzer draait. Om dit probleem te voorkomen drukt u lichtjes 
op de uurwijzer zodat deze op zijn plaats blijft zitten. 


