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• Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing alvorens u het 
horloge in gebruik neemt.

• Laat de waterdichtheid elk jaar nagaan door een 
deskundige horlogemaker.

• Als uw horloge heeft stilgelegen, windt u uw mechanisch 
automatisch horloge weer op met de kroon alvorens u het 
weer draagt. Nooit schudden!

• Als u uw horloge wil opwinden, moet u het in elk geval 
uitdoen om te vermijden dat u de opwindstift breekt.

• Oefen geen extra druk uit op de kroon tijdens het opwinden 
want dat gaat de veer spannen en kan deze beschadigd 
geraken.

• Kom niet aan de opwindkroon en gebruik de chronograaf 
functie niet onder water. Schroef de kroon eventueel goed 
aan, zodat er gaan water in de kast kan dringen.

• Spoel uw (waterdicht) horloge en armband goed met zacht 
water na een duik in de zee om de corroderende werking 
van et zout tegen te gaan.

• Onthoud u van heftige sport als u geen horloge draagt dat 
voor dergelijke activiteiten onderworpen is. Bescherm, in 
het algemeen, uw horloge tegen vallen en schokken.

• Laat een opgebruikte batterij nooit binnenin het 
mechanisme zitten, als ze oxideert kan ze het loopwerk 
ernstig en zelfs voorgoed beschadigen.

• Maak nooit, hoe nieuwsgierig ook, zelf uw horloge open. 
Elke ingreep dient te gebeuren door een erkend specialist 
die een specifieke opleiding hiervoor heeft gekregen. Hij 
is dus bijzonder onderlegd om onderhoud te plaatse uit 
te voeren en desgevallend het horloge naar een erkend 
service center te sturen.

• Laat uw horloge geregeld controleren door een specialist. 
Het mechanisme wordt zorgvuldig schoongemaakt en de 
waterdichtheid wordt getest.

• Vette producten, parfums, stof en kleine deeltjes zetten 
zich vast op de zichtbare gedeeltes van uw horloge en 
ook scharnieren van metalen armbanden. Een spoeling 
na onderhoud met water geeft het voorwerp al zijn glans 
terug.
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