Quartz horloge met drie wijzers op tijd zetten
1. Doe het horloge af
Draag uw horloge niet terwijl u opwindt en instelt. Als u uw horloge aan laat staan,
loopt u het risico uw horloge in een onhandige hoek op te winden en op zijn beurt de
interne componenten te beschadigen en mogelijk de kroon los te maken.
2. Schroef de kroon los (horloges met 10 ATM of hoger waterdichtheid)
Als uw horloge 10 ATM (of hoger) waterdicht is, moet u waarschijnlijk eerst de kroon
losschroeven door deze linksom te draaien. Als u de kroon niet met de klok mee kunt
draaien, is de kroon vastgeschroefd.
3. Zorg ervoor dat het horloge loopt
Als het lang geleden is dat u uw horloge heeft gedragen, moet u ervoor zorgen dat
het loopt voordat u de tijd instelt.
4. Trek om de tijd in te stellen de kroon uit

Om de tijd van uw horloge in te stellen, trekt u
eenvoudig de kroon naar de verste positie vanaf
de basis van het horloge. De wijzers stoppen om u
te helpen de tijd nauwkeurig in te stellen.

5. Controleer de juiste tijd
Zorg ervoor dat u, voordat u de tijd instelt, toegang hebt tot een (digitale)
referentieklok, gebaseerd op de atoomklok. Bijvoorbeeld op de website https://time.is
kunt u de juiste tijd voor uw regio vinden.

6. Set the time
Draai de kroon voorzichtig met de klok mee (van u
af) totdat u de juiste tijd heeft ingesteld, met de
minutenwijzer 1 minuut voor op de juiste tijd.
Let op de positie van de secondewijzer (in dit
voorbeeld op 35 seconden). Controleer nu de
referentieklok en wacht tot de secondentelling de
35 bereikt. Druk dan onmiddellijk de kroon terug
naar de startpositie. Het horloge begint weer op
de juiste tijd te lopen.

7. Schroef de kroon weer vast
Indien van toepassing, schroef de kroon vast om ervoor te zorgen dat deze onder
druk staat en waterdicht is.
Als u de gewenste tijd overschrijdt, draai de kroon dan niet tegen de klok in om terug
te gaan. Door de kroon tegen de klok in te draaien, wordt het uurwerk van het
horloge geforceerd en beschadigd. In plaats daarvan moet u met de klok mee blijven
draaien totdat u weer op het juiste tijdstip terugkomt.

Probleemoplossing
Horloge loopt niet
Als uw quartzhorloge na het instellen van de juiste tijd niet loopt, is het raadzaam om
de batterij van het horloge te vervangen.

