
 

Handleiding voor Too late horloges 

Type Too Late horloges 

• Joy Watch. 

• Mash-up horloges. 

• Bicolor horloges. 

• Analog horloges. 

• Neo horloges. 

 

Wat is een quartz-uurwerk?  

Horloges met een quartz uurwerk worden aangedreven door een batterij. Deze stuurt een stroom door 

quartz kristallen die hierdoor gaan trillen. Deze trillingen worden doorgegeven naar het uurwerk. Omdat 

deze trillingen een vaste frequentie hebben, zijn horloges en klokken met een quartz-uurwerk extreem 

precies. 

Batterij van je horloge vervangen 

Werkt je horloge niet goed meer dan is het waarschijnlijk tijd om de batterij van je horloge te vervangen. Hoe je 

dit moet doen wordt op deze pagina stap voor stap uitgelegd. Maar let wel op want als je een professioneel, 

mechanisch of waterdicht horloge hebt raden we je aan niet zelf te gaan knutselen, maar ga dan langs een 

juwelier om dit te laten doen. Maar ben je een beetje handig is het goed zelf te doen. 

 

Too late gebruikt de Hatch back  

De horloges met wijzerplaat van Too Late hebben een Hatch back. De hatch back (horloge plaat) zit vast met 

schroefjes aan de achterzijde, het enige wat je hier dus voor nodig hebt, is een passende schroevendraaier. 

Door de schroefjes los te schroeven haal je de achterkant er zo af. 

Nu je jouw horloge open hebt is het goed om te kijken naar de batterij. Bekijk goed welk type batterij er in het 

horloge zit, noteer ook de 3 of 4 cijferige code die op de achterkant van de batterij staat. Hiermee kun je nieuwe 

batterijen bestellen of in een winkel kopen.  

Als je de nieuwe batterij hebt, maak deze dan eerst schoon voordat je hem in je horloge doet. Doe daarna je 

nieuwe batterij in het horloge om te controleren of hij weer gaat lopen, wanneer dit zo is, kun je de achterkant 

van je horlogekast weer terug plaatsen. Draai voorzichtig en niet te hard de schroefjes vast. Vergeet daarna 

natuurlijk niet je horloge weer goed op tijd te zetten! 

 

     

 


