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Gefeliciteerd met uw nieuwe hörbert!
U bezit nu een hoogwaardige muziekspeler uit hout. Hij is ideaal voor kinderen dankzij de gemakkelijke bediening en zal dus
lange tijd hun gezel zijn. hörbert bied ook voor u veel voordelen - zoals een lange levensduur van de batterij, de eenvoudige
software voor het bewerken van de geheugenkaart, begrenzing van het volume en nog veel meer.

Het hele hörbert team wenst u veel plezier met uw hörbert!

Inhoud

hörbert kort uitgelegd ............................................... 1
Plaatsen of vervangen van de batterijen ................. 1
Aan- en uitschakelen ................................................ 2
Het volume aanpassen ............................................ 2
Navigeren door de inhoud ....................................... 2
Sneller vooruit- en terugspoelen .............................. 2
Gebruik van de geheugenkaart ............................... 2
Service en onderhoud .............................................. 2
De software van hörbert ........................................... 3
Systeemeisen ........................................................... 3
Installatie ................................................................... 3
Gebruik van de hörbert software ............................. 3

Stap 1: Selecteer de kaart........................................ 3
De geheugenkaart formatteren of beveiligen .......... 4
Stap 2: Inhoud bewerken ......................................... 4
Stap 3: Inhoud verplaatsen ...................................... 5
De software verwijderen........................................... 6
Geaccepteerde bestandstypen ............................... 6
Probleemoplossingen .............................................. 6
Gebruiksaanwijzingen .............................................. 7
Veiligheidsinstructies ................................................ 7
Batterijverwerking ..................................................... 8
Verwijdering van afgedankte apparatuur ................ 8

Voorkant van hörbert

Binnenkant van hörbert
Aan/uit-schakelaar (1)
Volumeregelaar (2)

Volumebeperking (3)
Batterij-klemmen (4)
Keuzetoetsen (5)
Kaarthouder (6)
Forward-knop (7)
Return-knop (8)

Schroef achterwand (9)

hörbert kort uitgelegd
hörbert is een afspeelapparaat voor alles, wat uw kind leuk
vindt om te horen. De bediening is optimaal geschikt voor
kinderen door de ondubbelzinnige functies van de
bediening.
De kleurrijke knoppen zorgen ervoor dat uw kind onthoudt
waar de muziek of hoorspelen zich bevinden. U zult
versteld staan, hoe snel uw kind veilig navigeert door zijn
of haar collectie van muziek en verhalen.
De inhoud van hörbert bevindt zich op een geheugenkaart
waarop een volwassene via de computer muziek en
hoorspelen kan laden. De inhoud kan vanaf de computer
of audio-cd's op de geheugenkaart van hörbert worden
geladen.
De meegeleverde geheugenkaart heeft met een grootte
van 4 GB een repertoire van 17 uur.
De capaciteit van nieuwe batterijen/accu's biedt bij een
gemiddeld volume ongeveer 45 uur speeltijd. Met een

grotere geheugenkaart of batterijen met grotere capaciteit
kan het repertoire of de speeltijd worden vergroot.
Binnenin hörbert zitten geen bewegende onderdelen,
waardoor hörbert minder gevoelig is dan draagbare cdspelers.

Plaatsen of vervangen van de batterijen
Schakel hörbert uit voordat u de achterklep opent! De
aan/uitschakelaar moet in de richting van de achterwand
wijzen. Het plaatsen of vervangen van de batterijen moet
worden uitgevoerd door een volwassene!
Leg hörbert voor u neer met de kleurrijke knoppen naar
beneden. Om hörbert te openen, draait u de schroef op de
achterwand (9) tegen de klok er helemaal uit. Als tool
hiervoor gebruikt u bijvoorbeeld een muntstuk. Schuif de
achterwand naar onderen eruit. Zorg ervoor dat de
achterwand er niet onbedoeld uit glijdt.
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Om de batterijen te verwijderen, moet u deze verticaal
omhoog trekken en loshalen uit de batterijklemmen (4). De
batterijen zitten zeer vast, zodat ze er niet uit kunnen vallen
tijdens het spelen.
Tip: Vouw als hulpmiddel een koordje (of bv. lintje) om de
batterij heen. Zo kunnen ze gemakkelijk naar boven
worden getrokken zonder beschadiging van de printplaat,
de batterij of de batterijklemmen.
Plaats nu vier AA-batterijen (1,5 V) of accu's (1,2 of 1,5 V)
in de batterijklemmen. Let hierbij goed op de juiste positie
van de + en - polen.
Tip: U kunt de batterijen horen vastklikken. Schuif nu de
achterkant weer terug en draai de achterkantschroef met
de klok mee. Voor de laatste draaiingen kunt u opnieuw
een muntje als tool gebruiken.
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richting aangeeft waarin de kaart uit de kaarthouder moet
worden getrokken. De geheugenkaart heeft een uitsparing
aan de bovenkant, waarmee u hem met uw duimnagel
omhoog kunt trekken. Andere kaarten kunnen eveneens
met de duim en lichte druk van bovenaf op de nog
zichtbare kaart eruit worden geduwd.
Ga voorzichtig om met de kaart en de kaarthouder. Deze
onderdelen zijn in vergelijking met de rest het meest
breekbaar.
Om de geheugenkaart te plaatsen, kijkt u ook naar het
gedrukte kaart-icoontje boven de kaarthouder (6). Plaats
de kaart op het icoon en schuif hem vervolgens voorzichtig
naar beneden in de kaarthouder (6) totdat de kaart nog
een beetje zichtbaar is in de gleuf van de kaarthouder.
(Open en sluit hörbert zoals beschreven in "Batterijen
plaatsen of vervangen")

Aan- en uitschakelen
Schakel hörbert aan door de aan/uit schakelaar (1)
(tuimelschakelaar) in de richting van de voorkant te klikken.
De hörbert speelt nu vanaf het begin van de track die het
laatst werd beluisterd. Draai hörbert na gebruik weer uit
door de tuimelschakelaar weer in de andere richting te
klikken. De hörbert schakelt zichzelf niet uit maar herhaalt
voortdurend de titel die achter de laatst gekozen kleurknop
zit.

Het volume aanpassen
Als u de volumeknop (2) tegen de klok in draait, zal hörbert
zachter spelen. Het volume kan niet tot "onhoorbaar"
worden gedraaid, omdat u dan niet meer merkt of hörbert
nog aan staat. Als u de volumeregelaar (2) met de klok
mee draait totdat hij stopt, speelt hörbert op het maximale
volume.
Het maximale volume kan aan de binnenkant met een
schuifschakelaar (3) worden beperkt. Om dit te doen zet u
de kleine schuifschakelaar op "piano" (beperkt volume) of
"forte" (onbeperkt volume). Open en sluit hörbert zoals
beschreven in "Batterijen plaatsen of vervangen".

Navigeren door de inhoud
De inhoud van hörbert wordt georganiseerd in
zogenaamde 'Playlists' (speellijsten). Achter elk van de
negen kleurrijke knoppen (5) bevindt zich een afspeellijst,
bijvoorbeeld een hele muziek-cd of een hoorspel.
Om door de muziek van hörbert te navigeren, drukt u op
één van de kleurrijke selectietoetsen (5). Nu speelt hörbert
de eerste track van de playlist die achter deze knop is
opgeslagen.
De volgende keer dat u op dezelfde toets drukt, speelt
hörbert het tweede nummer op de playlist die achter de
knop zit en ga zo maar door. Na het laatste nummer
springt hörbert terug naar de eerste track van de playlist
achter deze knop.
.

Sneller vooruit- en terugspoelen
Zolang de forward-knop (7) wordt ingedrukt, speelt hörbert
in snel tempo vooruit. Om u te helpen een bepaald punt in
een muziekstuk te vinden, kunt u daarbij meeluisteren. Als
u op de Return-toets (8) drukt, gaat u terug naar het begin
van de huidige track. Druk u nogmaals op deze knop, dan
springt u naar de vorige titel in dezelfde playlist, enz. Dit
kan worden herhaald totdat u de eerste titel van deze
afspeellijst bereikt.

Gebruik van de geheugenkaart
De geheugenkaart kan in de kaarthouder (6) worden
geplaatst. Erboven staat een gedrukt kaart-icoontje, dat de

Service en onderhoud
Hout is een natuurlijk product. Daarom kan de behuizing
van hörbert op vocht reageren door te zwellen of krom te
trekken.
Hoewel we dankzij de stevige constructie dergelijke
problemen tegengaan, moet u hörbert altijd droog houden
en niet blootstellen aan intense kou of hitte.
Na verloop van tijd zal het hout van de behuizing
donkerder kleuren. Ook dit is een natuurlijk proces waarop
wij geen invloed hebben als producent.
hörbert reinigen gaat het best met met een droge of net
iets vochtige doek. Gebruik hierbij geen
reinigingsmiddelen omdat deze ernstige verkleuringen
kunnen veroorzaken of worden opgenomen in het hout en
zo het milieu schaden.
hörbert is voorzien van een speekselbestendige en
zweetbestendige lak, die het hout tegen vuil en vocht
beschermt.
Afgezien van het af en toe vervangen van batterijen en de
digitale inhoud van hörbert, hoeft u verder geen onderhoud
te plegen. Toch is het raadzaam om regelmatig de hörbert
te controleren op schade, om het risico op verwondingen
bij spelende kinderen te voorkomen.
De meeste schade aan hout kan met een zeer fijn
schuurpapier worden gecorrigeerd, omdat hout in dit
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opzicht een zeer "meegaand" materiaal is.
Eventuele losse schroeven kunt u met de juiste
gereedschappen weer vast draaien. Ook de vervanging
van onderdelen kunt u zelf doen als u daarvoor de nodige
technische vaardigheden bezit.
Voor alle andere gevallen zijn wij er voor u. Neem contact
met ons op als u vragen heeft of als er een reparatie nodig
is. We zullen een oplossing vinden!
Ga naar onze servicepagina voor meer informatie en alle
contactopties:
http://www.hoerbert.com/service

De software van hörbert
De hörbert software is een computerprogramma dat u
moet gebruiken om muziek en podcasts vanaf uw
computer of van een CD op hörbert's geheugenkaart te
zetten.
De hörbert-software werkt als playlist-manager die u helpt
om de inhoud van de keuzelijsten (5) op hörbert in te
delen. Daarnaast kan de software de inhoud van audiocd's direct naar hörberts geheugenkaart kopiëren.
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om in een formaat dat door de hörbert bijzonder
energiebesparend kan worden afgespeeld.
Start de hörbert-software onder het hörbert-icoon op het
bureaublad, of vanuit het Windows-startmenu onder
„Programma's-> hörbert->hoerbert“
In Mac OS X opent u de hoerbert.app in de map
"Programma's> hörbert ".
In de software zelf krijgt u hulp als u op het pictogram Help
klikt.
De drie eenvoudige stappen voor de opname worden hier
beschreven:

Stap 1: Selecteer de kaart
Als u meerdere verwisselbare gegevensdragers op uw
computer heeft, selecteert u hörberts geheugenkaart
onder de naam HOERBERT4GB. Klik vervolgens op de 2
voor de volgende stap.

Systeemeisen
• PC of Mac (Intel)
• Besturingssysteem: Windows (Vista, Windows 7 of 8, of
Mac OS X vanaf versie 10.6.)
• SD-kaartlezer, ingebouwd of aangesloten op een USBpoort
• Minimale schermresolutie van 1024 x 768 pixels
• Minstens 2 GB vrije schijfruimte
• Ten minste 1 GB werkgeheugen

Installatie
Verwijder hörberts geheugenkaart zoals beschreven in
"Gebruik van de geheugenkaart".
Plaats de geheugenkaart in de SD-kaartlezer van uw
computer. U vindt na een paar seconden een nieuwe
verwisselbare schijf met de naam HOERBERT4GB .
Bij Windows:
Open de verwisselbare schijf met de Explorer.
Start de installatie door dubbel te klikken op hoerbert.exe .
Bij Mac OS X:
Open de map hoerbert.dmg op de verwisselbare schijf en
start daarin het installatieprogramma install hoerbert.app
Nu begint de installatie van de hörbert-software.
Afhankelijk van het systeem wordt ook meteen "Adobe AIR
runtime" geïnstalleerd, die nodig is voor de bediening van
hörberts software.
Afhankelijk van het systeem zal misschien worden
gevraagd om een admin-wachtwoord, waarmee u toestemt
dat de hörbert-software op uw computer wordt
geïnstalleerd. Volg de instructies op het scherm en van het
besturingssysteem

Tip: U kunt de installatiebestanden voor de hörbert
software ook op het internet gratis downloaden via:
http://www.hoerbert.com/service

Gebruik van de hörbert software
De hörbert-software helpt u de inhoud van de 9
afspeellijsten te definiëren en de volgorde vast te leggen.
Bij de overdracht zet de software de inhoud automatisch

Andere functies op deze pagina
Uitwerpen geheugenkaart verwijdert de geheugenkaart,
zodat u deze uit de kaartlezer kunt nemen Om het verlies
van gegevens te voorkomen, mag u nooit de
geheugenkaart eruit halen, zonder vooraf op "uitwerpen" te
klikken.
Door te klikken op Nieuwe hörbert-software zoeken kunt
u controleren of u de laatste versie heeft van de software
en kunt u eventueel een nieuwere versie downloaden. Als
u al gebruik maakt van de nieuwste versie en u vermoedt
dat er een fout in de software zit, kunt u ons een bericht
sturen.
De knop Geheugenkaart Gereedschap opent een
dialoogvenster waarin u de inhoud van uw geheugenkaart
op uw computer kunt opslaan. Ook kunt u in de dialoog de
geheugenkaart formatteren (helemaal leeg maken) om
nieuwe inhoud te laden of om er zeker van te zijn dat een
nieuw aangeschafte geheugenkaart het juiste formaat
heeft voor hörbert.
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De geheugenkaart formatteren of beveiligen
Een backup/beveiliging maken van de geheugenkaart
Een backup/beveiliging maken van de geheugenkaart
Om een back-up te maken van de bestanden op de
geheugenkaart naar de computer, selecteert u de
geheugenkaart en klikt op Back-up op de computer.
Dit opent een bestandsdialoog waarin u een bestemming
kunt selecteren voor de back-up op uw computer. Bij deze
back-up worden de mappen, muziek en
hoorspelbestanden, evenals het bestand hoerbert.xml van
uw geheugenkaart naar uw computer gekopieerd.
Geheugenkaart formatteren
Let op: bij formatteren worden de gegevens van een
mediadrager onherroepelijk gewist!
Zorg er dus voor dat u niet per ongeluk een verkeerde
schijf heeft gekozen!
Als u zeker weet dat u alle gegevens van de
geselecteerde mediadrager wilt verwijderen, klikt u op
Kaart formatteren/verwijderen. Na een extra bevestiging
wordt het formatteren uitgevoerd. Het formatteren kan een
paar minuten tijd in beslag nemen.
Als u niet wilt formatteren of het niet zeker weet, klikt u op
Beëindigen.

Na het formatteren zal de hörbert software een nieuw
hoerbert.xml bestand creëren voor eigen bestandsbeheer.
Bevestig deze vraag a.u.b. eenvoudig met JA.
Een klik op Info ... toont u het versienummer van uw
hörbert software.

Stap 2: Inhoud bewerken
Functies op deze pagina
Aan de bovenkant ziet u het geschatte niveau van uw
geheugenkaart aangegeven in minuten. Het werkelijke
niveau kan om technische redenen niet worden
aangegeven, omdat niet alle inhoud op de geheugenkaart
helemaal exact kan worden bepaald.
Aan de onderkant van het venster klikt u op Zoek inhoud
online voor onze website, waar u nog meer tips kunt
vinden voor muziek en inhoud voor uw hörbert.
Met de knop Drukken opent in een nieuw venster een
overzicht van alle inhoud die momenteel op uw
geheugenkaart staat, met inbegrip van het file-pad
waarvan de respectieve bestanden zijn gekopieerd naar
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hörberts geheugenkaart. Deze lijst kunt u vervolgens
afdrukken.
In dit venster kunt u zien hoeveel nummers achter elk van
de gekleurde toetsen zijn opgeslagen. Klik op één van de
gekleurde toetssymbolen om de afspeellijst erachter te
openen.
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Een afspeellijst bewerken
In de geselecteerde afspeellijst kunt u nu bestanden
toevoegen, verwijderen of de volgorde bepalen.
Binnen de afspeellijst kunt u met de muis via Klik-en-sleep
de volgorde van de tracks bepalen.
Als u op een titel klikt, wordt deze gemarkeerd en kan met
het minus-symbool uit de lijst worden verwijderd.
Met hetPlus-symbool voegt u een nieuwe titel toe aan de
lijst. Hiermee opent een venster in uw besturingssysteem
waarmee u normaal bestanden kunt vinden en selecteren.
U kunt ook met uw muis bestanden of iTunes-tracks in het
playlist-venster slepen.
.
Hier kunt u ook bestanden selecteren van audio-cd's die in
het cd-station van uw computer zitten. Deze gegevens
zullen meteen naar een tijdelijke map op uw computer
worden gekopieerd.
Bijzonder lange titels kunt u automatisch laten
opdelenals u een vinkje naast de schaar zet. Deze lange
titels worden op stille momenten opgedeeld, zodat delen
worden gevormd die ten minste 3 minuten lang zijn. Het
opdelen heeft als voordeel dat hörbert bij het aan- en
uitschakelen dichterbij het laatst afgespeelde moment
weer begint. Als uw lange nummers geen geschikte stille
momenten hebben, dan kunt u ze gewoon opknippen in
delen van 3 minuten door naast de schaar te klikken tot
een rode 3 (voor een deel van ongeveer 3 minuten lang)
wordt weergegeven.
Klik na het bewerken van de afspeellijst op het vinkjesymbool om door te gaan naar stap 3 of om een andere
afspeellijst te bewerken.
De geheugenkaart wordt op dit moment nog niet
gewijzigd.
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Andere functies op deze pagina
U kunt Titel voorspelen wann eer u een titel markeert en
op de spatiebalk drukt. Deze functie is om technische
redenen beperkt tot korte nummers in mp3- of WAVformaat.
Stiltes invoegen: Wilt u een langere pauze tussen de
nummers invoegen, dan selecteert u de duur en klikt u op
het +-symbool. De stilte wordt toegevoegd aan de
afspeellijst en deze kunt u net als andere bestanden met
uw muis omhoog of omlaag verplaatsen.
Tip: Als u voor een kind hörbert met inslaapmuziek
gebruikt, voeg dan na de muziek een lange stilte toe zodat
u later genoeg tijd heeft om de hörbert uit te zetten nadat
het kind in slaap is gevallen
.

Stap 3: Inhoud verplaatsen
Zodra u bij stap 2 alle knoppen hebt toegewezen, kopieert
de software in stap 3 alle inhoud naar de geheugenkaart.
De gegevens worden voor hörbert voorbereid en
overgebracht naar de SD-kaart.
Dit proces neemt afhankelijk van het aantal te kopiëren
titels veel tijd in beslag, maar kan ook zonder uw toezicht
plaatsvinden.
Alleen aan het begin van de overdracht geeft u
toestemming om alle inhoud op de geheugenkaart te
schrijven. Achteraf wordt aangegeven dat u de
geheugenkaart nu kunt loskoppelen.
BELANGRIJK: Koppel de geheugenkaart nooit los
tijdens een transfer van de computer en verwijder deze
na de overdracht alleen als de computer de schijf op de
juiste wijze heeft "verwijderd".
Als u dit wel doet kunnen de gegevens op de kaart
beschadigd worden, zodat ze niet kunnen afgespeeld
worden door hörbert.
Verwijder nooit het bestand hoerbert.xml van de
geheugenkaart, omdat het nodig is en beheerd wordt door
de hörbert-software
.
Klaar!
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Geaccepteerde bestandstypen
De hörbert software kan veel bestandsformaten op uw
computer lezen en verplaatsen naar hörberts
geheugenkaart.
Er kunnen echter geen bestanden worden overgebracht
die beveiligd zijn tegen kopiëren met DRM (Digital Rights
Management).
De belangrijkste mogelijke bestandstypen zijn:
.mp3, .mp3, .m4a, .aiff, .aif, .wav, .cda, .cdda

Probleemoplossingen
Er is niets te horen?
Controleer het volgende:
• Staat hörbert aan?
• Is het volume te laag ingesteld?
• Zit de geheugenkaart correct?
• Zijn de batterijen geplaatst?
• Zijn alle batterijen in de juiste richting geplaatst?
• Zijn de batterijen vol?
• Raken alle batterijklemmen de metalen uiteinden van de
batterijen? Zo niet: buig ze een beetje. Deze correctie kan
nodig zijn nadat hörbert is gevallen of gebotst.
• Staan de gegevens op de geheugenkaart? Dit kan
worden onderzocht met de Verkenner (Windows) of de
Finder (Mac OS X). De bestanden op de kaart kunt u als
test ook afspelen op de computer.
Alternatief: geheugenkaart opnieuw laden met de hörbertsoftware.
• Is de geheugenkaart geformatteerd? De geheugenkaart
moet worden geformatteerd met een FAT32bestandssysteem.
• Heeft u de hörbert-software gebruikt om de inhoud af te
spelen? Een eenvoudige kopie van willekeurige bestanden
naar de geheugenkaart is niet genoeg.

Daarnaast biedt de software de mogelijkheid om de
geheugenkaart op de computer veilig te stellen of de kaart
te verwijderen/te formatteren.
Belangrijk: Verwijder na de overdracht niet de originele
bestanden van uw computer, omdat ze uit de gekopieerde
bestanden op hörbert niet in als origineel kunnen worden
hersteld.

De software verwijderen
Als u de hörbert-software niet langer nodig hebt, kunt u
deze net als ieder ander programma in Windows via het
configuratiescherm verwijderen. In Mac OS X moet alleen
de directory hörbert uit de mapprogramma'sworden
verwijderd.
We raden u aan Adobe AIR-runtime niet te verwijderen,
omdat het wellicht al op uw computer stond voor de
installatie van de hörbert-software en/of wordt gebruikt
door andere programma's. Dergelijke programma's
zouden dan opeens stoppen met werken.
.

Speelt hörbert zacht en hoort u kraken?
• Zorg dan voor vier nieuwe batterijen of opgeladen
accu's.
Is het probleem nog niet opgelost?
Verdere actuele informatie en probleemoplossingen voor
onze diensten vindt u in onze "FAQ" (Frequently Asked
Questions)-sectie: http://www.hoerbert.com/service
Zie ook onze contactgegevens op de website. Neem
gerust contact op met ons als u problemen heeft met
hörbert die u zelf niet kunt oplossen.
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Gebruiksaanwijzingen
• Schakel hörbert uit na gebruik en voor het openmaken.
• Zet hörbert niet in direct zonlicht of bij andere
warmtebronnen.
• Nooit verroeste of beschadigde batterijen of accu‘s
gebruiken of opladen!
• Noch accu‘s, batterijen of het apparaat in open vuur
werpen!
• Bewaar deze gebruikershandleiding.

Veiligheidsinstructies
• Gebruik alleen batterijen van het type 1,5V AA/LR06.
• Niet-oplaadbare batterijen nooit nogmaals opladen!
• Gebruik nooit verroeste of beschadigde batterijen of
accu‘s of laad deze nooit op!
• Werp accu‘s, batterijen of het apparaat niet in een open
vuur!
• Het opladen van batterijen mag alleen gebeuren onder
toezicht van een volwassene!
• Oplaadbare batterijen kunnen niet in het apparaat
worden opgeladen en moeten van tevoren worden
verwijderd!
• Gebruik nooit batterijen van verschillende types bij
elkaar!
• Gebruik nooit gebruikte en nieuwe batterijen samen!
• Vervang altijd alle batterijen tegelijkertijd.
• Let bij het verwijderen van de batterijen erop dat u de
batterijen en de printplaat niet beschadigt!
• Let op de juiste richting van de batterijpolen. Let op de +
en - batterijpolen!
• Verwijder lege batterijen onmiddellijk uit het apparaat en
ook wanneer het apparaat voor langere tijd niet wordt
gebruikt.
• Overbrug in geen geval de klemmen van de batterijen en
maak geen verbinding tussen deze batterijklemmen en
andere metalen objecten of onderdelen!
• Gebruik alleen batterijen/accu‘s van de aangegeven
types of een vergelijk-baar type.
Het negeren van de veiligheidsvoorschriften kan leiden
tot aanzienlijke schade aan het apparaat en de
omgeving. Er is risico op letsel of brand in geval van
niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften!
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Batterijverwerking

Verwijdering van afgedankte apparatuur

Batterijen horen niet in het huisvuil!
Om milieu - en gezondheidsproblemen als gevolg van
gevaarlijke stoffen te vermijden mogen batterijen niet
worden weggegooid bij het huishoudelijk afval.. U bent
wettelijk verplicht om gebruikte batterijen als de
eindgebruiker verantwoord te verwijderen. U kunt
gebruikte batterijen die wij als nieuwe batterijen hebben
bijgevoegd kosteloos terugsturen naar ons magazijn (op
het afleveradres). De kosten voor de verwijdering van de
batterijen zijn in de aankoopprijs inbegrepen. De
teruggave is gratis bij persoonlijke aflevering. Als u ervoor
kiest om het apparaat per post terug te sturen, dan
draagt u zelf de verzendkosten.
U kunt lege batterijen inleveren bij de inzamelpunten van
veel winkels.
De pictogrammen die staan afgebeeld op de batterijen
hebben de volgende betekenis:

Elektrische apparaten horen niet in het huisvuil!

Het symbool van de doorgestreepte container
wil zeggen dat de batterij niet mag worden
afgevoerd met het huishoudelijk afval.
Pb = batterij bevat meer dan 0,004 procent
lood
Cd = batterij bevat meer dan 0,002 procent
cadmium
Hg = batterij bevat meer dan 0,0005 procent
kwik

Apparaten die met dit symbool voorzien zijn
mogen niet bij het huishoudelijk afval.
Ons WEEE-registratienummer is: DE99310248

U bent wettelijk verplicht om oude apparaten voor
hergebruik of recycling aan te bieden. U kunt het oude
apparaat na gebruik afgeven in onze winkel, bij een
gemeentelijk inzamelpunt of bij een lokaal verkooppunt.
U kunt gebruikte oude apparatuur bij ons inleveren:
Winzki GmbH & Co. KG, Benzstr. 2, 72636 Frickenhausen,
Duitsland
De mogelijkheid tot teruggave beperkt zich tot oude
apparatuur die wij in ons assortiment hebben of hebben
gehad, en tot de hoeveelheid die eindgebruikers normaal
gesproken weggooien.
De teruggave is gratis bij persoonlijke aflevering. Als u
ervoor kiest om het apparaat per post terug te sturen, dan
draagt u zelf de verzendkosten. Voor meer informatie over
het thema recycling kunt u zich wenden tot de bevoegde
autoriteit.

