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1 Uur
2 Minuut
3 Seconde
4 Weekdag
5 Datum
6 Alarmtijd

Bediening
7  Kroon om het uurwerk in te stellen en op te 

winden
8  Kroon om het alarmwerk in te stellen en op te 

winden

Opwinden van het horloge – kroon (7) in 
positie 1

Draai de kroon met de wijzers van de klok mee. Wind het uurwerk a.u.b. slechts tot de 
voelbare blokkering op, omdat het uurwerk beschadigd kan worden als u doordraait.

De kroon om het uurwerk in te stellen en op te winden heeft drie 
posities
Positie 1: basispositie (ingedrukt)
Positie 2: instelling van datum en weekdag
Positie 3: tijdinstelling
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Anzeige
a	 Stunde
b	 Minute
c	 Sekunde

d	 Wochentag
e	 Datum
f	 Alarmzeit

Bedienung
g	 Krone zum Einstellen und Aufziehen des 

Uhrwerks
h	 Krone zum Einstellen und Aufziehen des 

Alarmwerks

Aufziehen der Uhr – Krone g in Position 1
Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn. Bitte 
ziehen Sie das Uhrwerk nur bis zu der fühlbaren 
Sperre auf, weil das Werk beim Weiterdrehen 
beschädigt werden kann.
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Tijdinstelling – kroon (7) in positie 3
• Het horloge moet vóór het instellen van de tijd een beetje worden opgewonden.
•  Kroon voorzichtig naar positie 3 trekken. Door aan de kroon te draaien stelt u de 

gewenste tijd in.
• Na de tijdinstelling de kroon weer naar positie 1 terugduwen.

Datuminstelling – kroon (7) in positie 2
•  Het horloge moet vóór het instellen van de datum een beetje worden opgewonden.
• Kroon voorzichtig naar positie 2 trekken.
•  Door met de wijzers van de klok mee aan de kroon te draaien stelt u de 

gewenste datum in.
•  Door tegen de wijzers van de klok in aan de kroon te draaien stelt u de 

gewenste weekdag in.
• Na het instellen van het horloge de kroon naar positie 1 terugduwen. 

Weergave
6 Alarmtijd

Bediening
8  Kroon om het alarmwerk in te stellen en 

op te winden

Opwinden van het alarmwerk – kroon 
(8) in positie 1
Draai de kroon met de wijzers van de 
klok mee. Wind het uurwerk a.u.b. slechts 
tot de voelbare blokkering op, omdat het 
uurwerk beschadigd kan worden als u 
doordraait.

De kroon om het alarmwerk in te stellen en op te winden heeft 
twee posities
Positie 1: basispositie (ingedrukt)
Positie 2: instelling van de alarmtijd, in- en uitschakelen van het alarm

Wektijdinstelling – kroon (8) in positie 2
• De wekker moet vóór het instellen van de wektijd een beetje worden opgewonden.
• Kroon (8) voorzichtig naar positie 2 trekken. 
•  Door tegen de wijzers van de klok in aan de kroon te draaien stelt u de gewenste 

wektijd in.
• Na de wektijdinstelling de kroon (8) weer naar positie 1 terugduwen.
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Bedienung
h	 Krone zum Einstellen und Aufziehen des 

Alarmwerks

Aufziehen des Alarmwerks –  
Krone h in Position 1
Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn. Bitte 
ziehen Sie das Uhrwerk nur bis zu der fühlbaren 
Sperre auf, weil das Werk beim Weiterdrehen 
beschädigt werden kann.

Anzeige
f	 Alarmzeit
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•  De wekfunctie is uitsluitend actief als de kroon (8) zich op positie 2 bevindt. Om 
de wekker uit te schakelen of de wekfunctie te deactiveren drukt u de kroon (8) 
terug naar positie 1.

Zorgvuldige afwerking – perfect onderhoud
Uw Max Blanquier is het resultaat van decennialange ervaring en prima ambachte-
lijke kunst. Uw horloge is door ons volgens strikte specificaties nauwkeurig getest. 
Zo worden onder meer de waterdichtheid en de loopprecisie gecontroleerd. Geen 
enkel horloge verlaat ons bedrijf zonder een uiterst nauwkeurig controle. Als u de 
volgende adviezen van onze ervaren horlogemakers opvolgt, zult u lang plezier 
beleven aan uw horloge.

Stootbestendigheid
Uw horloge bestaat uit hoogwaardige materialen en garandeert een hoge  
nauwkeurigheid tijdens de extreemste gebruikscondities. U moet desondanks  
harde stoten (bv. bij het tennissen) vermijden en het horloge niet laten vallen.

Magneetvelden
Let op dat het horloge niet wordt blootgesteld aan sterke magneetvelden, omdat 
de loopprecisie daardoor sterk kan worden beïnvloed. In normale omstandigheden 
wordt de functie van uw horloge echter niet door de magneetvelden van huishou-
delijke apparaten, televisies of stereoapparatuur beïnvloed.

Sterke chemicaliën, oplosmiddelen en gassen
Draag uw horloge niet in de buurt van sterke chemicaliën, oplosmiddelen of 
schadelijke gassen. Contact van het horloge met benzinehoudende stoffen, verf-
verdunners, alcoholen, cosmeticasprays, nagellak, nagellakverwijderingsmiddelen, 
kleefstoffen of verven en bleekmiddelen kan leiden tot een slechtere kwaliteit of 
beschadiging van het huis, de afdichtingen daarvan, de armband of andere compo-
nenten van het horloge.

Reiniging
Reinig uw horloge regelmatig. Tegen vingerafdrukken op het glas en het gepolijste 
metaal helpt een zachte, schone doek.

Attentie: verwijder eerst zand of grof vuil, zodat er geen krassen op het glas  
ontstaan. 
Vooral als uw horloge in contact is gekomen met zand of zout water, dient u het 
huis te reinigen met een zachte borstel. Onze leren armbanden zijn gemaakt van 
eersteklas materiaal en zijn op natuurlijke wijze bestand tegen vocht. U moet er 
desondanks op letten dat de leren armband niet te vaak nat wordt.
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Temperatuurschommelingen
Bij temperatuurschommelingen kan aan de binnenkant van het glas condenswater 
worden gevormd, dat de functie van het horloge echter niet schaadt en te zijner tijd 
weer verdwijnt. Mocht het water langdurig aanwezig blijven, neem dan a.u.b.  
contact op met onze service. 

Waterdichtheid
De gecertificeerde waterdichtheid van uw horloge bedraagt 3 ATM en staat op de 
bodem van het huis gegraveerd. Waterdichtheid van horloges is geen permanente 
eigenschap. Het horloge beschikt over afdichtingen die onderhevig zijn aan  
verouderingsprocessen. Om schade door water te voorkomen moet u vóór contact 
van het horloge met water opletten dat de kroon op de juiste wijze ingedrukt is 
(positie 1). De kroon niet gebruiken als het horloge vochtig is. Na contact met  
zeewater is voorzichtige reiniging raadzaam (zie hoofdstuk Reiniging).

Aanduiding 3 ATM
Wassen, regen, spatten Ja
Douches Nee
Baden Nee
Zwemmen Nee
Duiken zonder uitrusting Nee




