ELEGANT HERENHORLOGE JEAN SILVER – RAPID

HANDLEIDING

Beste klant,
Bedankt voor uw aankoop van ons product - elegant herenhorloge Jean Silver Rapid.
Het Jean Silver premium herenhorloge is gemaakt van roestvrij staal en is schokbestendig. Het
heeft een gedurfde uitstraling en hoogwaardige afwerking voor mannen met stijl. We zijn er zeker
van dat u zeer tevreden zult zijn over ons product. Veel plezier met het dragen van uw nieuwe
horloge!

KENMERKEN:
• Kleur horloge: metallic zilver
• Materiaal horloge: edelstaal
• Materiaal band: metaal
• Mechanisme: automatisch, automatisch opwindend
• Diameter klok: 4,6 cm
• Dikte horloge: 1 cm;
• Dikte band: 2,2 cm
• Lengte band: 22 cm
• Type band: in maat verstelbaar
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REINIG UW HORLOGE ZO VAAK MOGELIJK
Neem een zachte doek of microvezeldoek en veeg de band en de behuizing schoon om vuil en stof
te verwijderen. Gebruik nooit water en zeep. De moleculen in de zeep kunnen zich een weg banen
naar hele kleine ruimtes en helpen uw horloge helemaal niet.
VERMIJD MAGNETEN
Als u uw horloge dicht bij een magneet plaatst, kan dit de werking van uw horloge nadelig
beïnvloeden.
HORLOGE IS NIET WATERBESTENDIG
Het horloge is niet waterbestendig, het kan nog steeds kleine spatjes water aan, maar het is het
beste om dit te vermijden
WIND UW HORLOGE NIET OP UW POLS OP
Wanneer u toegang krijgt tot de kroon terwijl het horloge om uw pols zit, kantelen de meeste
mensen de kroonzijde van het horloge omhoog. Dat zorgt voor druk op het staafje en deze kan
buigen of breken. Het opwinden van een horloge terwijl het aan uw arm is bevestigd, belast de
mechanica van het horloge vanwege de hoek tussen uw arm en het staafje.
BEWAAR UW HORLOGE IN DE DOOS VOOR OPSLAG
Als u uw horloge niet draagt, kunt u het het beste in de doos bewaren waarin het is geleverd. Door
het horloge op zijn zijkant of op het kristal te plaatsen, bestaat altijd de mogelijkheid dat er krassen
op het horloge komen. De horlogebox is gemaakt om het horloge veilig te houden en biedt
bescherming voor het horloge.
VERMIJD LANGDURIGE BLOOTSTELLING AAN ZONLICHT
Zonlicht kan de kleur op uw horloge doen vervagen. U kunt het beste voorkomen dat uw horloge in
direct zonlicht wordt geplaatst.
VERMIJD CONTACT MET CHEMICALIËN
Schoonmaakbenodigdheden, oliën, eau de cologne en parfum zijn niet goed voor uw horloge.
Wanneer u parfum of eau de cologne verstuift, laat deze dan volledig drogen voordat u het horloge
om uw pols doet. Uw horloge moet het laatste zijn dat u aantrekt als u zich klaarmaakt (vóór uw
jas). Gebruik geen krachtige reinigingsmiddelen om uw horloge schoon te maken. Eenvoudiger is
beter.
OPEN NOOIT ZELF UW HORLOGE
Laat dit over aan een horlogemaker. Als u uw horloge opent, kan het worden blootgesteld aan stof,
vuil en andere deeltjes die in het uurwerk kunnen komen, dus u kunt dit het beste aan een
professional overlaten.
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HOE UW HORLOGE IN TE STELLEN
Mechanisch horloge, aangedreven door zelfopwinding (geen batterij nodig).
Een automatisch horloge windt zichzelf op als u het draagt. U moet het echter zelf opnieuw starten als u het
een tijdje niet hebt gedragen. Het automatische uurwerk verliest wind als het niet regelmatig wordt gedragen.
1. Verwijder het horloge van uw pols.
Draag uw horloge niet terwijl u het instelt. Als u uw horloge om laat, loopt u het risico uw horloge in een
ongemakkelijke hoek op te winden en op zijn beurt de interne componenten te beschadigen en mogelijk de
kroon los te maken. Haal het horloge van uw pols om het goed op te kunnen winden. Het is belangrijk dat u
voorzichtig bent bij het hanteren van het staafje van het horloge. Het staafje is verbonden met verschillende
belangrijke mechanismen in uw horloge die u niet wilt breken.

2. (Her)start uw horloge door het te schudden.
Automatische beweging is vergelijkbaar met een horloge met handmatige beweging, behalve dat het wordt
aangedreven door een rotor die de energie van het horloge vasthoudt. Om uw horloge te starten of als het lang
geleden is dat u uw mechanische horloge hebt gedragen, moet u het een paar seconden lichtjes zwaaien.
3. De tijd instellen.
Trek de kroon uit en draai de kroon voorzichtig met de klok mee (schuif de knop naar beneden) totdat u de
juiste tijd heeft ingesteld. Als u de gewenste tijd overschrijdt, draai de kroon dan niet tegen de klok in (omhoog
scrollen) om terug te gaan. Als u de kroon tegen de klok in draait, wordt het uurwerk van het horloge
geforceerd en beschadigd. In plaats daarvan moet u met de klok mee blijven draaien totdat u weer op de juiste
tijd komt.
7. Duw de kroon er weer in.
Druk de kroon terug in de "nul" -positie nabij de basis van het horloge. Schroef vervolgens de kroon vast om
ervoor te zorgen dat deze onder druk staat en waterdicht is.
Waarschuwing: Het horloge werkt op trillingen, dit betekent dat u het regelmatig moet dragen zodat het niet
stopt. Als u het langer dan 24 uur niet draagt, stopt de klok en begint het weer te werken zodra u ermee
schudt.
Denk erom:
1. Trek alle films eraf voordat u het draagt.
2. Houd het horloge uit de buurt van de magneet om te voorkomen dat het horloge stopt met werken.
3. Wind het horloge voor elk gebruik op.
Is het erg om een mechanisch horloge te laten stoppen?
Het is niet erg om uw automatische horloge te laten stoppen. Automatische horloges zijn volkomen veilig
wanneer ze stilstaan – dat wil zeggen dat het uurwerk niet meer loopt omdat de hoofdveer volledig is
afgewikkeld. Gewoon weer opwinden wanneer u het de volgende keer wilt dragen, en u bent klaar om te gaan.
Instructies voor recycling en verwijdering
Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag
worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door
ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen; recycle het op een verantwoorde manier om het
duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te
retourneren, gebruikt u de retour- en ophaalsystemen of neemt u contact op met de winkel waar
het product is gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.
Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EG-richtlijnen.

