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BK468                                               GEBRUIKSAANWIJZING 
 

LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ALSTUBLIEFT VOOR HET EERSTE GEBRUIK, 
BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING OP EEN VEILIGE PLEK VOOR 

TOEKOMSTIGE REFERENTIE! 

 
OMSCHRIJVING 
                    

 
 
LEZEN VAN DE TIJD (VOORBEELDEN) 

 
TIJD INSTELLING 

 

 
GESP AANPASSING 

 
  

 
 

1. Open de gesp. 2. Plaats een klein stuk gereedschap, 
zoals een schroevendraaier in het slot 
om de bar omhoog te halen, zoals 
aangetoond op de afbeelding. 

3. Plaats de gesp naar de 
gewenste positie. Daarna sluiten 
en druk de bar terug naar de 
begin positie. 

 

Uren (binnenste disk) 
Minuten (buitenste disk) 
Kroon 

3. Druk de kroon terug om te bevestigen en te eindigen. 

 

1. Trek de kroon uit (het horloge stopt). 
2. Draai aan de kroon totdat je de juiste tijd bereikt. 
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VASTMAKEN VAN DE GESP 
 
 

 

 

 
 

1. Trek de haak over de pin. 2. Haak het in de pin. 3. Sluit de gesp. 
 
TECHNISCHE DATA 

• Batterij: 1*SR626SW, 1.5V  
• 3 ATM 
 

WAARSCHUWING 

• Controleer altijd of de kroon volledig tegen de kast aanzit zodat het horloge 
waterbestendig is.  

• Zit NIET aan de kroon of aan de knoppen onder water of wanneer het horloge nat is. 

• Om de levensduur van uw horloge te verlengen, dient u contact met de volgende 
producten te vermijden: parfum, hairspray, cosmetica, wasmiddel, lijm en verf. Deze 
producten veroorzaken verkleuring, een slechte werking en schade. 

• Om eventuele schade te voorkomen als gevolg van transpiratie, stof en vocht, kunt u 
uw horloge regelmatig met een zachte, droge doek afnemen. 

• Voor een lange duurzaamheid dient u de volgende punten in aanmerking te nemen: 
probeer nooit de kast van uw horloge te openen en laat de batterijen vervangen door 
een deskundige. 

• Uw horloge is schokbestendig. Laat het desondanks niet vallen op harde 
oppervlakken omdat dit schade kan veroorzaken. 

 
WAARSCHUWING BATREFFENDE DE BATTERIJEN 

• Combineer geen alkaline batterijen met gewone batterijen (koolstofzink) of 
oplaadbare batterijen (nikkel hydride). 

• Combineer geen nieuwe met gebruikte batterijen. 

• Probeer geen batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn. 

• Haal indien mogelijk oplaadbare batterijen uit het apparaat alvorens ze op te laden. 

• Oplaadbare batterijen moeten altijd worden opgeladen onder toezicht van een 
volwassene. 

• Verwijder de lege batterijen. 

• Zorg er voor dat er geen kortsluiting ontstaat bij voedingspunten. 

• Gebruik altijd de aanbevolen batterijen of batterijen van een overeenkomend type. 

• Respecteer de polariteit van de batterijen.  
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