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Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van dit temperatuurstation met radiografische klok 
GT-TS-03. Lees deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig door en bewaar deze goed, om de 
eigenschappen en mogelijkheden van dit apparaat goed te kunnen gebruiken.

inHouD

BELANGRIJKE INSTRUCTIES

LEVERING
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LEER UW TEMPERATUURSTATION KENNEN

AANWIJZINGEN VOOR DE INGEBRUIKNAME

EERSTE STAPPEN  

BEPALING VAN DE BUITENTEMPERATUUR

RADIOGRAFISCHE KLOK  
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TEMPERATURALARM     
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AFVOER        
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Als u het apparaat ooit doorgeeft, geef deze gebruiksaanwijzing dan ook door aan de 
volgende bezitter.
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BeLanGriJKe instruCties

Veiligheidsvoorschriften
• Gebruik alleen batterijen van hetzelfde merk en van hetzelfde type, om risico‘s en  
  schades door verschillend ontlaadgedrag te vermijden.
• Gebruik nooit volle en reeds gebruikte batterijen tezamen, omdat dit tot  
  oververhitting van de volle batterij kan leiden.
• Probeer nooit niet oplaadbare batterijen op te laden. Er bestaat explosiegevaar!
• Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Probeer niet, batterijen te openen of
  in het vuur te gooien. Batterijen bevatten zuur, dat tot verwondingen kan leiden.
• Raadpleeg onmiddellijk een arts, als iemand een batterij heeft ingeslikt.
• Let bij het inleggen op de juiste polariteit.
• Vervang alle batterijen altijd tegelijkertijd.
• Reinig de contacten van de batterij en het apparaat zo nodig, voordat u de batterij  
  erin legt.
• Verwijder volledig verbruikte batterijen onmiddellijk uit het apparaat. Verhoogd  
  leeglooprisico!
• Stel batterijen niet bloot aan buitengewone omstandigheden, bijv. door ze op  
  radiatoren te leggen of aan directe zonnestraling bloot te stellen.
  Verhoogd leeglooprisico!
• Als de voorschriften niet worden nageleefd kunnen batterijen over de eindspanning  
  heen worden ontladen en leeglopen.  Verwijder de batterijen meteen, om schades te  
  voorkomen.
• Vermijd contact met de huid, ogen en slijmvliezen.  Bij contact met batterijzuur  
  moeten de betreffende plaatsen meteen met overvloedig schoon water worden  
  afgespoeld en moet er onmiddellijk een arts worden geraadpleegd.
• Dit apparaat is alleen bedoeld voor het gebruik als klok, wekker en temperatuurstation  
  in samenhang met de buitensensoren. Elk ander gebruik dat niet in deze handleiding  
  beschreven wordt, is niet geoorloofd.
• Breng de buitensensor aan op een beschutte plaats. Directe weersinvloeden kunnen  
  het apparaat beschadigen of de werking beïnvloeden. De behuizing is niet waterdicht,  
  alleen beschermd tegen druppelwater.

LeVerinG
1 x temperatuurstation met radiografische klok
1 x buitensensor (incl. wandbevestiging/tafelsteun) 
4 x batterijen (LR6/AA/1,5 V)
1 x gebruiksaanwijzing
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BesCHriJVinG
Het apparaat beschikt over de volgende functies en weergaven:

Temperatuurstation:
• Radiogestuurde klok (DCF-77)
• Datum- en week dagweergave
• 2 dagelijkse alarmen
• Weergave kamertemperatuur
• Weergave van de buitentemperatuur via maximaal 4 buitensensoren
• Overdracht met behulp van RF-technologie (433 MHz)
• Min- / max-temperatuurregistratie
• Temperatuurtrendweergave
• Temperatuuralarm
• Weergave naar keuze in graden Celsius of Fahrenheit
• Verlicht display
 
Buitensensor
• Tegen druppelwater beschermde behuizing met display
• Weergave naar keuze in graden Celsius of Fahrenheit
• Weergave zendkanaal (1-4)
• Bereik in de openlucht: max. 40 m
• Instelling van 15 verschillende huiscoderingen

Binnentemperatuur,
temperatuurtrendweergave

Buitentemperatuur, temperatuur-
trendweergave, kanaalnummer

Kloktijd, alarm, datum en dag,
zenderontvangst

Display zender

Kanaalnummer    

      Tempertuur

Display station
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Leer uW temperatuurstation Kennen

Toetsfuncties:

1 Mode (Modus): schakelt door de instelniveaus  voor kloktijd, alarm en  
   temperatuuralarm
2 Hour (Uur) / + / Min / Max: oproepen van de hoogste en laagste temperatuur,  
   instelling van de kloktijd, de datum en het temperatuuralarm
3 Minute (Minuut) / -: omschakelen tussen kloktijd- en datumweergave; instelling van  
   kloktijd, datum en temperatuuralarm; handmatige activering van de tijdsafstelling via  
   het radiografische kloksignaal
4 Channel (Kanaal): schakelt tussen de kanalen voor de buitensensoren; aan- en  
   uitschakelen van de wekker; omschakelen tussen Fahrenheit- en Celsiusweergave;  
   instelling van de weekdag
5 Snooze: sluimertoets voor het alarm, wisselt tussen 12-uurs- en 24-uursweergave;  
   instellen van de modus voor het temperatuuralarm; activeren / deactiveren van de  
   achtergrondverlichting
6 Set: invoermodus voor huiscodering en kanaalkeuze
7 C/F: omschakelen tussen Fahrenheit- en Celsiusweergave; instellen van de  
   huiscodering en het kanaal
8 Batterijvak
9 LC-display
10 Afneembare wandbevestiging / tafelsteun (buitensensor)

aanWiJZinGen Voor De inGeBruiKname
Om een ideale afstemming tussen temperatuurstation en buitensensor
te bereiken, legt u eerst de batterijen in de buitensensor en dan in het 
temperatuurstation. Zet het temperatuurstation en de buitensensor dicht bij elkaar, als 
u ze de eerste inschakelt. Dat vergemakkelijkt de synchronisatie tussen de apparaten. 
Stel de buitensensor alleen in de openlucht op binnen het maximale bereik van 40 
m. De toestand van gebouwen en van de plaats waar dit is opgesteld beïnvloedt het 
effectief bereik van het apparaat. Wijzig eventueel de plaats waar het is opgesteld.
De buitensensor kunt u met behulp van de tafelsteun ofwel vrij opstellen of met 
de bijgevoegde pluggen en schroeven bevestigen. Gebruik de pluggen en/of de 
schroeven, afhankelijk van het wandmateriaal. Om de gaten van de pluggen  te boren 
hebt u een boor met een diameter van 6 mm nodig. 
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Temperatuurstation

Achterkant Voorkant

Buitensensor

Achterkant

Voorkant

Buitensensor

Wandbevestiging / 
tafelsteun
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eerste stappen
Stap 1: instelling van de buitensensor
1. Verwijder eerst de wandbevestiging/tafelsteun
2. Verwijder het batterijvakdeksel (maak de schroef los en til het eraf) en leg er 2 AA- 
    batterijen (LR6/1,5 V) in. Let op de juiste polariteit, de afbeelding in het batterijvak  
    helpt u daarbij.
3. Op het display knippert de huiscodering gedurende 8 seconden.

4. Kies in deze 8 seconden een huiscode (01 – 15) met de C/-F toets. Tip: Stel bij alle  
    gebruikte buitensensoren dezelfde huiscodering in.
5. Met de SET-toets slaat u de instelling op. Het kanaal knippert gedurende 8  
    seconden.

6. Kies binnen deze tijd met de C/F-toets een kanaal (1 – 4) uit. De instelling wordt  
    met de SET-toets of na 10 seconden automatisch opgeslagen.
7. De temperatuur wordt weergegeven.

8. Wissel met de C/F-toets tussen een weergave in Fahrenheit en Celsius. Als de  
    instelling voltooid is, zal de buitensensor de gemeten temperatuur een maal per  
    minuut naar het weerstation zenden.
9. Leg de batterijvakklep erin, schroef deze vast en installeer de wandbevestiging /  
    tafelsteun.

Tip:
Gebruik een andere huiscodering, als uw temperatuurstation stoorsignalen ontvangt. 
Druk op de SET-toets, om in de instelmodus te komen. Het temperatuurstation en de 
buitensensor zijn in de fabriek op huiscodering 01 en kanaal 1 ingesteld. Wijs aan elk 
van de max. 4 buitensensoren een eigen zendkanaal toe. Meer buitensensoren kunt u 
via ons servicecenter aanschaffen, het adres vindt u bij die garantievoorwaarden.

C/F
SET
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Stap 2: instelling van de ontvanger
Verwijder het batterijvakdeksel en leg er 2 AA-batterijen (LR6/1,5 V) in. Let op de juiste 
polariteit! De afbeelding in het batterijvak helpt u daarbij.

BepaLinG Van De Buitentemperatuur
Automatische herkenning van de buitensensor:
• De herkenning wordt automatisch uitgevoerd en loopt 3 minuten lang, als er  
  batterijen in het temperatuurstation worden gelegd.
• In deze tijd piept het temperatuurstation en ontvangt de signalen van de buitensensor.

Tip: Als er binnen deze drie minuten geen signalen worden ontvangen, wordt 
als buitentemperatuur “--- “ weergegeven. Breng het temperatuurstation en de 
buitensensor dichter bij elkaar en herhaal de procedure, door de batterijen uit het 
station te verwijderen en er weer in te leggen.

Handmatige herkenning:
Als er nog een buitensensor wordt toegevoegd of het signaal verloren ging (de 
weergave van de buitentemperatuur knippert), moet de herkenning opnieuw worden 
uitgevoerd.

1. Houd de Channel-toets in de normale klokodus 3 seconden ingedrukt.
2. Een pieptoon geeft het begin van de leerfunctie aan.
3. Een andere pieptoon maakt duidelijk, dat alle buitensensoren herkend zijn.
4. De metingen van de buitensensor verschijnen op het display van het  
    temperatuurstation.

+ +--
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raDioGraFisCHe KLoK
Autosynchronisatie met het radiosignaal
• De GT-TS-03 is zodanig geconstrueerd, dat zij binnen de omtrek van 1500 km rond  
  Frankfurt het DCF-77-signaal kan ontvangen. Als de zender binnen het bereik is,  
  overschrijft de radiobesturing alle handmatig ingestelde datum- en tijdsinstellingen.
• Bij ontvangst van het signaal knippert de zendmast in het display. Een volledige  
  synchronisatie duurt enkele minuten en hangt af van de signaalsterkte. De  
  signaalsterkte wordt als volgt weergegeven:

• Als de synchronisatie met succes afgesloten is, wordt de zendmast            permanent  
  weergegeven.
• Ook de omschakeling van winter- op zomertijd gebeurt automatisch. Als dit  
  symbool   wordt weergegeven, is de zomertijd actief.

Sterk 
signaal

Matig 
signaal

Zwak/geen 
signaal

Tip: De herkenning 
werkt automatisch 
en duurt ongeveer 3 
minuten. Controleer 
 bij een herhaalde 
mislukte poging 
de afstand tussen 
de sensor en het 
station en kies een 
andere opstelling.
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Instructies:
Om de ontvangst te optimaliseren, mag u het temperatuurstation niet in de buurt van 
metalen voorwerpen (bijv. vensters met metalen kozijnen) of elektrische apparaten 
(in het bijzonder televisies, monitors, computers) opstellen, om elektromagnetische 
storingen te minimaliseren.

De ontvangst is in de buurt van vensters het beste.
Als het radiosignaal in sommige gebieden ondanks alle maatregelen niet altijd kan 
worden ontvangen, beschikt het temperatuurstation over een nauwkeurige kwartsklok 
die de tijd tot de volgende mogelijke synchronisatie overbrugt.

• Als de ontvangst van het radiosignaal werd onderbroken, probeert het  
  temperatuurstation elke 2 uur een verbinding met het DCF-signaal te maken.
• Als er een verbinding wordt gemaakt vindt er dagelijks een synchronisatie van de  
  kloktijd plaats om 02.07 uur, omdat de signaalkwaliteit ‚s nachts vanwege kleinere  
  storingen het beste is.

Handmatige synchronisatie:
• Als er geen zendmast wordt weergegeven, is de ontvangst van het radiosignaal  
  onderbroken. Voer de handmatige synchronisatie uit, om de ontvangst weer te  
  herstellen.
• Houd de toets Minute / - gedurende 3 seconden ingedrukt, om de handmatige  
  synchronisatie te starten. Nu vindt de synchronisatie plaats zoals hierboven.

 
Instructies:
Tijdens de herkenning van de buitensensoren kan de synchronisatie niet worden 
gestart. Bij het inleggen van de batterijen wordt altijd eerst de sensorherkenning 
geactiveerd en dan pas de synchronisatie. Na de herkenning van de sensoren en ook 
nog eens in de 7e minuut (de klok laat 00:07 zien) nadat de batterijen geplaatst zijn, 
wordt een automatische synchronisatie uitgevoerd.
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De tiJD en Datum HanDmatiG insteLLen

Uur:
1. Houd de toets Mode 3 seconden ingedrukt, om naar de instelmodus van de klok te  
    gaan. De tijdweergave knippert.
2. Stel met de toets Hour/+/Min/Max de uren in.
3. Stel met de toets Minute/- de minuten in.
    - Met de toets Channel zet u de seconden op 00.
    - Met de toets Snooze wisselt u tussen de 12-uurs- / 24-uursweergave.
4. Als u 1 minuut lang geen toetsen indrukt, verlaat de klok de instelmodus, of druk op  
    de toets Mode, om in de instelmodus voor de datum terecht te komen.

 
Datum:
5. De maand- en dagweergave knippert.
6. Stel met de toets Hour/+/Min/Max de dag in.
7. Stel met de toets Minute/- de maand in.
8. Stel met de toets Channel de weekdag in.
9. Om de instelmodus te verlaten, drukt u op de toets Mode. Na een minuut zonder  
    invoer keert de klok eveneens terug in de normale modus.
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De aLarmFunCtie insteLLen

1. Roep met de toets Mode het Alarm 1 of Alarm 2 op.
2. Stel met de toets Hour/+/Min/Max de uren in.
3. Stel met de toets Minute/- de minuten in.
4. Met de toets Channel kunt u het alarm activeren of deactiveren. Bij geactiveerd 
alarm verschijnt het symbool 1 of 2.

Tip:
Als u 1 minuut lang geen toetsen indrukt, verlaat de klok de instelmodus, of druk de 
toets Mode zo vaak in, tot de normale weergave verschijnt.

Als het alarm klinkt
5. Het alarmsymbool     1 of       2 knippert.
6. Druk op de toets Snooze, om het alarm 5 minuten uit te zetten. Daarna klinkt het  
    alarm weer. Druk op elke willekeurige toets, om het alarm uit te schakelen. Na een  
    minuut schakelt het alarm automatisch uit.
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temperatuurWeerGaVe
Binnentemperatuur:
1. Na het inleggen van de batterijen geeft het apparaat linksboven de 
binnentemperatuur aan.

Buitentemperatuur
2. Met de toets Channel kunt u de waarden van de afzonderlijke buitensensoren  
    (maximaal 4) oproepen. Deze worden rechtsboven in het display weergegeven.
3. Als u de toets Snooze gedurende 3 seconden ingedrukt houdt, activeert / deactiveert  
    u de automatische kanaalwisseling.
 
Tip:
Deze functie wordt uitgezet, als de herkenning van de buitensensoren wordt 
uitgevoerd.

Min- / max-temperatuurregistratie:
4. Druk op de toets Hour/+/Min/Max, om tussen de weergave van de huidige, de  
    minimale en de maximale dagtemperatuur te schakelen.
5. Houd de toets Hour/+/Min/Max 3 seconden ingedrukt, om het geheugen te wissen.  
    Het geheugen wordt automatisch om 00:00 uur gewist.

Weergave in Fahrenheit / Celsius:
De omschakeling tussen °C en °F gebeurt in de instelmodus van het 
binnentemperatuuralarm. (Zie het volgende hoofdstuk: Temperatuuralarm)

HI / LO-weergave:
Als “Hi” of “Lo” op het display verschijnt, liggen de temperaturen boven of onder het 
meetbare bereik. (Zie het hoofdstuk “Technische gegevens”)

Trendweergave:
De trendweergave laat de temperatuurontwikkeling zien op basis van de metingen van 
het laatste halve uur.

Binnen/buiten
Binnen
Binnen
Buiten
Buiten

Temperatuur Weergave

Pijlwijzer

Trend Stijgend           Bestendig  Dalend

Binnen/buiten
Binnen
Binnen
Buiten
Buiten

Temperatuur Weergave

Pijlwijzer

Trend Stijgend           Bestendig  Dalend
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temperatuuraLarm
Het temperatuuralarm kan handig zijn, als u bijvoorbeeld tere planten tegen kou of 
hitte wilt beschermen of de temperatuur in de kamer van kleine kinderen of van zieke 
mensen wilt bewaken.

Tip: buitensensoren kunnen ook binnenshuis worden neergezet!

Binnentemperatuuralarm
1. Ga met de toets Mode naar de temperatuuralarmmodus, het symbool wordt  
    weergegeven en de vooraf ingestelde waarde knippert in het display voor de  
    binnentemperatuurweergave.
2. Kies met de toets Snooze uit de volgende opties:
    • alarm bij het overschrijden van de ingestelde temperatuur (          )
    • alarm bij het onderschrijden van de ingestelde temperatuur (        )
    • deactiveren van het temperatuuralarm (GEEN PIJL)
3. Stel met de toets Hour/+/Min/Max of Minute/- de temperatuurlimiet in.
4. Met de toets Channel kunt u omschakelen tussen een weergave in Fahrenheit of  
    Celsius.
5. Druk op de toets Mode om de actie te beëindigen.

Buitentemperatuuralarm
1. Ga met de toets Mode naar de temperatuuralarmmodus, het symbool wordt  
    weergegeven en de vooraf ingestelde waarde knippert in het display voor de  
    binnentemperatuurweergave.
2. Kies met de toets Channel een bepaalde buitensensor uit.
3. Kies met de toets Snooze uit de volgende opties:
    • alarm bij het overschrijden van de ingestelde temperatuur (          )
    • alarm bij het onderschrijden van de ingestelde temperatuur (         )
    • deactiveren van het temperatuuralarm (GEEN PIJL)
4. Stel met de toets Uur/+/Min/Max of Minute/- de temperatuurlimiet in.
5. Druk op de toets Mode om de actie te beëindigen.

Uitschakelen van het alarm
• Druk op een willekeurige knop, om het alarm uit te schakelen.
• Na 1 minuut eindigt het alarm vanzelf.

Tip: De toon van het temperatuuralarm onderscheidt zich duidelijk van de normale 
alarmtoon 1 of 2.
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aCHterGronDVerLiCHtinG
Dit temperatuurstation beschikt over een achtergrondverlichting die met de toets 
Snooze gedurende 8 seconden geactiveerd wordt. Om energie te sparen, kan deze 
verlichting als volgt worden gedeactiveerd:

1. Houd de toets Mode 3 seconden ingedrukt, om naar de instelmodus van de klok te     
    gaan. 
2. Druk nog een keer op  Mode, om naar de instelmodus voor de datum over te  
    schakelen.
3. Druk op de toets Snooze, om de achtergrondverlichting uit- of aan te schakelen.

BatteriJstanDWeerGaVe
Temperatuurstation:
1. Als het symbool verschijnt, zijn de batterijreserves bijna verbruikt 
    en laat de prestatie van het apparaat na:
    • het LCD-scherm verbleekt;
    • de ontvangstradius verkleint en de buitensensorgegevens worden niet meer  
       verwerkt.
2. Vervang de batterijen in het apparaat door 2 AA-batterijen (LR6/1,5 V).

 
Tip: Als de batterijen eruit genomen worden, worden alle instellingen gewist.

Buitensensor:
1. Als het symbool      in het display van de buitensensor verschijnt, zijn de  
    batterijen bijna verbruikt.

2. Het symbool   verschijnt ook op het weergaveveld voor de buitentemperatuur van    
    het temperatuurstation.
3. Vervang de batterijen door 2 AA-batterijen (LR6/1,5 V).

 
Tip:
Als de buitensensor langere tijd aan buitengewoon lage temperaturen was 
blootgesteld, kan het batterijvermogen en daarmee het bereik van het zendsignaal 
sterk afnemen. Hetzelfde geldt voor buitensporig hoge temperaturen.
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reiniGinG
Reinig het weerstation en de buitensensoren alleen met een droge of iets bevochtigde 
doek en dompel het apparaat niet in water.
Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen! Gebruik bij sterke vervuiling 
een mild afwasmiddel.

aFVoer
Gooi de batterijen volgens de regels weg! Batterijen horen niet in het huisvuil. Geef 
ze af in de daarvoor bestemde inzamelcentra. Uw lokale bestuur geeft u graag de 
benodigde informatie. Dit apparaat bevat elektronische componenten. Breng deze
naar een milieuvriendelijke afvalverwerkingslocatie. Informeer hiernaar bij uw 
plaatselijke bestuur. Verpakkingen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden 
gebruikt. Gooi de verpakkingsmaterialen volgens de regels weg.
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teCHnisCHe GeGeVens

Temperatuurstation GT-TS-03:
Stroomvoorziening: 2 x AA-batterijen (LR6/1,5 V) 
Temperatuurbereik: -5°C - +50°C
 
Buitensensor WT440:
Stroomvoorziening: 2 x AA-batterijen (LR6/1,5 V)
Meetbereik: -20°C - +50°C
Zendfrequentie: 433,92 MHz
Bereik: max. 40 m in de openlucht

FoutopsporinG
Probleem

De temperatuurweergave van het 
weerstation stemt niet overeen met de 
buitensensor

De temperatuurgegevens van de
buitensensor lijken te hoog

Het temperatuurstation ontvangt geen 
signalen meer van de buitensensor

De weergaven zijn niet normaal, sommige 
functies werken niet

Mogelijke oplossing

Wacht 2 minuten, om er zeker van te 
zijn, dat de apparaten op elkaar worden 
afgesteld. Start de herkenning anders 
opnieuw, door de toets Channel op het 
station 3 seconden lang in te drukken

Controleer, of de buiten-sensor sensor niet 
blootgesteld is aan directe  zonnestraling of 
andere warmtebronnen

• Herhaal de herkenningsprocedure
• De temperatuur is lager dan 30°C.
• Vervang de batterijen in de sensor.
• Verminder de afstand tussen sensor en  
  temperatuurstation.
• Stel het temperatuurstation niet op in de    
  buurt van bronnen van elektrische storing

• Het apparaat moet opnieuw worden  
  gestart. Vervang alle batterijen in het    
  temperatuurstation en de buitensensoren
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GarantieVoorWaarDen

Het door u gekochte product werd met de grootste zorg en onder voortdurende 
productiebewaking gefabriceerd.

De garantietermijn bedraagt 3 jaar en begint op de dag van aankoop.
1. Mocht het apparaat ondanks zorgvuldige vervaardigingen controleprocedures eens  
    uitvallen, dan neemt u contact op met ons Service Center.
2. Richt u voor alle vragen om nadere inlichtingen en bestellingen van vervangen  
    onderdelen telefonisch tot ons Service Center.
3. We bieden garantie overeenkomstig de wettelijke / landspecifieke bepalingen (bewijs  
    door rekening). Schades, die op natuurlijke slijtage, overbelasting of onjuiste    
    behandeling zijn terug te voeren, blijven van de garantie uitgesloten.

Neem in geval van reclamatie vooraf telefonisch contact op met de service-hotline. 
Daar zal men u graag omtrent de verdere procedure informeren. Zend uw artikel NIET 
ongevraagd in!

Bewaar de kassabon als bewijs voor de aankoop. Deze garantie geldt niet in geval van 
schades, die door ongevallen, onjuist gebruik en/of overmacht zijn ontstaan.

In geval van garantie wendt u zich tot onze Service-Hotline:

  Globaltronics Product Service
  c/o teknihall Benelux bvba
  Brusselstraat 33
  2321 meer
  België

  Hotline: 0900 4466644 (18 cent/ minuut uit de telefoonnetwerk. De    
  aanroepen uit de mobilfunknetz kunnen duurder zijn.)
  Fax: +32 (0)3-6640453
  Email: gt-support@teknihall.be

De garantieclaim vervalt, als blijkt, dat onbevoegden op de een of andere wijze 
ingrepen aan dit apparaat hebben uitgevoerd. Mocht het apparaat naar ons 
serviceadres worden gestuurd, dan moet u erop letten, dat dit gebeurt in een geschikte 
verpakking. Voor beschadigingen die door het transport zijn ontstaan, zijn wij niet 
aansprakelijk.



19

GarantieBeWiJs
KNIP DEZE KAART UIT EN LEG DEZE BIJ HET APPARAAT

Apparaat      Temperatuurstation, GT-TS-03        Buitensensor, WT440

Omschrijving van de storing

Verkocht door ALDI-filiaal

Koper

Naam

Straat

Postcode/plaats

Telefoon met kengetal

Handtekening van de koper

  Globaltronics Product Service
  c/o teknihall Benelux bvba
  Brusselstraat 33
  2321 meer
  België

  Hotline: 0900 4466644 (18 cent/ minuut uit de telefoonnetwerk. De    
  aanroepen uit de mobilfunknetz kunnen duurder zijn.)
  Fax: +32 (0)3-6640453
  Email: gt-support@teknihall.be

3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum.
Wanneer gebruik gemaakt wordt van de garantievergoeding moeten
in ieder geval het garantie-bewijs en het aankoopbewijs bij het defecte
apparaat worden gevoegd. Achteraf toegestuurde garantiebewijzen
kunnen niet worden erkend.

E41438                                                 IV/03/09


