
 
Beste klant, 
 
Wij danken u vriendelijk voor de aankoop van uw uurwerk. Om zo lang mogelijk optimaal te genieten van uw 
uurwerk, geven wij u volgende raadgevingen mee. Deze zijn ALGEMENE gegevens en niet voor alle uurwerken 
van toepassing. 
 
Metalen band: altijd achter het polsgewricht dragen,  NOOIT OP de pols. Zoniet zal de band afbreken en de           
                        kroon worden beschadigd (waterdichtheid!). 
Corrigeren uur/datum: UURWERK ALTIJD AFNEMEN VAN DE ARM! (zoniet verbuigt of breekt de tige). 
Zie ook geschroefde kroon. 
Algemene regel : 1× trekken : datum (secondewijzer blijft tikken) 
                             2× trekken : uur (secondewijzer valt stil) 
Systeem Rapid Fire : 1× trekken : uurwijzer verspringt en minutenwijzer blijft staan (snel corrigeren van              
                                                           datum en/of uur). 
Opletten dat het uurwerk in voor- of namiddag staat (datum verspringt om middernacht, niet ’s middags)         
Waterdichtheid:        3 ATM/30 m : spatwaterdicht, nooit onder water gaan. 
                                  5 ATM/50 m : verdraagt hevig spatten, niet onder water gebruiken. 
                                  10 ATM/100 m : mag onder water (bv. zwemmen, snorkelen). 
                                  20 ATM/200 m : geschikt voor recreatief duiken. 
                                  30 ATM en meer : professioneel duiken.                                                    
-Het uurwerk nooit plots blootstellen aan koud water, dit veroorzaakt een thermische schok waardoor    
condensatie wordt gevormd in het uurwerk (vochtige lucht in uurwerk vormt condensatiedruppels tegen 
binnenkant glas) met roesten als gevolg. Het afspoelen van een vuil uurwerk dient bijgevolg te gebeuren met 
water op lichaamstemperatuur. 
 -Nooit in bad, douche of sauna gaan met uurwerk (hoge temperatuur, vettige zeepresten, vervorming van 
waterdichte pakkingen door hitte). 
-Dichtingsringen worden op termijn aangetast door achtergebleven zout uit zweet. 
!!!EEN UURWERK BLIJFT NOOIT LEVENSLANG WATERDICHT!!! Bij regelmatig gebruik onder water 
moeten de dichtingsringen van kast, kroon en drukknoppen jaarlijks worden vernieuwd en dient een 
condensatieproef en waterdichtheidstest te gebeuren. 
Geschroefde kroon:  garandeert een optimale waterdichtheid. 
                          Losschroeven door kroon naar onder te schroeven. 
                               1 × kroon uittrekken: datum verzetten (secondewijzer blijft tikken) 
                               2 × kroon uittrekken: uur verzetten (secondewijzer valt stil) 
                          Dichtschroeven door de kroon zacht tegen de draad te drukken en TEGELIJKERTIJD  
                          naar boven te schroeven (waterdichtheid!). 
E.O.L.: End Of Life-waarschuwingsysteem : bij lege batterij  gaat de secondewijzer per 4 seconden verspringen.   
             Vanaf dit moment loopt het uurwerk nog ongeveer 2 weken. Een lege batterij dient zo snel mogelijk       
             verwijderd te worden! 
Batterijwissel: Indien de eerste batterij binnen de twee jaar leeg is, valt dit nog onder garantie. De wissel dient te 
gebeuren door een ervaren vakman (en niet bv. op de wekelijkse markt) omwille van: 
     - garantie vervalt indien de batterij niet vervangen wordt bij een erkend vakman 
                               - juiste model batterij 
                               - kwaliteitsmerk vereist (vorming van elektrolidekristallen door uitlopen vermijden!) 
                               - garanderen van waterdichtheid (invetten dichtingsring…) 
                               - algemene inspectie van kroon, slot, band… 
.Chrono: Quartz-chrono’s raken snel ontregeld, waardoor de wijzers niet meer in de nulpositie komen. Bij       
               de meeste kalibers kan dit echter zeer eenvoudig worden gecorrigeerd (service). 
               Chronograaf NOOIT onder water gebruiken, tenzij bij geschroefde drukknoppen (zeldzaam). 
Saffierglas: Glas op basis van aluminiumoxide. Tot  zeven keer harder dan staal (2200 tot 2300 Vickers). 
Onderhoud: Om de drie (3) tot vijf (5) jaar kuisen en smeren. 
Precisie: Mechanische uurwerken zijn minder precies dan quartz-uurwerken. Per week 60 tot 90 seconden                              
               voorlopen is normaal.  
 
Alle uurwerken genieten minstens 2 jaar garantie.Wij danken U vriendelijk voor het vertrouwen dat U in ons 
stelt. Heeft U verder nog vragen, kom dan gerust even langs, wij helpen U met plezier. 
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