
 



D44ddTIJD KALENDER INSTELLENdddd  
1. De kroon voor het aanpassen van de tijd bevindt 

zich aan de rechterkant van de horlogekast. 

Verwijder de plastic schijf en trek de kroon 

voorzichtig uit de kast. 

2. Draai de kroon om de tijd in te stellen en als u 

klaar bent, duwt u de kroon terug naar zijn 

oorspronkelijke positie. 

3. Sommige van onze horloges hebben de 

mogelijkheid om zowel de datum als de tijd aan te 

passen. Je gebruikt dezelfde pin (kroon) om de tijd 

en datum aan te passen. 4. De pin kan maximaal 

twee klikken worden uitgetrokken. De eerste gaat 

over de breedte van een vingernagel, door in dit 

stadium aan de pin te draaien, wordt de datum 

aangepast. Met de tweede en laatste klik kun je de 

tijd van het horloge aanpassen. 

5. De beschikbare data lopen op tot 31 dagen. 

Maanden die geen 31 dagen hebben, moeten 

handmatig worden aangepast op de eerste van de 

volgende maand. Het horloge doet dit niet 

automatisch. 



 

 

D4d4dSTOPWATCH INSTELLINGENdddd  

1. Je hebt 3 knoppen aan de zijkant. Als je op de 

bovenste knop drukt, zie je direct de onderste 

secondewijzer lopen. Links zie je de minuten lopen; 

dit is de stopwatch. 

2. De rechterhand geeft de uren aan, maar niet 

voor de stopwatch, maar voor de huidige tijd. 

3. Met de middelste knop kun je de tijd instellen en 

daarmee de wijzerplaat in uren. Dit doe je door de 

knop van het horloge af te trekken, waarna je aan 

de knop kunt draaien. 

4. Je hebt ook de onderste knop die de stopwatch 

reset. Met de bovenste knop pauzeer je de 

stopwatch en vervolgens kun je hem resetten zodra 

hij gepauzeerd is met de onderste knop. Dit werkt 

alleen in deze volgorde. 



 

 

F EASY-CLICK BANDJE VERWISSELEN5 

1. Leg uw horloge en uw nieuwe band 

ondersteboven. 

2. Trek de stalen kogel/ pen naar binnen. 

3. Het bandje komt nu los. Zorg ervoor dat 

eventuele pinnen niet wegschieten of 

zoekraken. 

4. Plaats het nieuwe bandje in 

tegenovergestelde stappen als het los maken. 

Volg alle stappen voor de andere helft van uw 

bandje. Test of alles goed vastzit en dan heb je 

de bandjes gewisseld. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    IJZEREN PEN BANDJE VERWISSELEN5F  

1. Pak je horloge en de meegeleverde ijzeren pen. 

2. Zorg ervoor dat uw pen zich met de vorkzijde 

tussen de band en het horloge bevindt. Wrik heen 

en weer totdat het bandje loskomt. Doe dit met 

beide banden. Zorg ervoor dat eventuele pinnen 

niet wegglijden of verloren gaan. 

3. Voeg het nieuwe bandje toe en controleer of de 

banden goed vastzitten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   3  PRIKPEN BANDJE VERWISSELEN5F 0 

1. Neem je horloge en de bijgeleverde punaise. 

2. Neem het horloge en gebruik de pin om het 

bandje aan de zijkant van het horloge los te maken. 

Zorg ervoor dat eventuele pinnen niet wegglijden 

of verloren gaan. 

3. Bevestig het nieuwe bandje en zorg ervoor dat 

deze goed vastzit. Volg alle stappen voor de andere 

helft van je band. U heeft nu uw bandje vervangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    MESH BANDJE MAAT VERANDEREN  0 
1. Pak een punaise, paperclip of pincet. 

2. Steek uw gereedschap in de sleuf en til de 

plaatklem op. 

3. Draai het bandje en verplaats de gesp naar de 

gewenste positie. 

4. Duw tenslotte de klem (stevig) terug naar de 

eerste positie om hem vast te zetten. Belangrijk! 

Aan de achterkant van de mesh band zitten ribbels 

voor de maat. Dit is slechts een indicatie. U kunt de 

band zo klein maken als u zelf wilt. Er moet echter 

meer kracht worden uitgeoefend, maar het zal het 

bandje niet breken. 

 

 

 

 



 xSTALEN BANDJE MAAT VERANDERENx 

1. Pak het bijgeleverde gereedschap en open het.  

2. De pin in de stalen band heeft twee kanten. Een 

bolle kant en een met schroefdraad. Steek de pin 

van het gereedschap aan de bolle kant. Dus niet 

aan de kant met schroefdraad. draai totdat de pin 

eruit klikt. Of steek een paperclip of pincet in het 

gaatje aan de zijkant van de band en druk de pin 

naar buiten. Tik zachtjes op de pin met een kleine 

hamer totdat deze aan de andere kant uit de band 

komt. Pak de pin vast en trek hem eruit. 

3. Verwijder of voeg de vereiste bandschakels toe. 

Als je meer dan één bandschakel verwijdert, 

verwijder dan evenveel bandschakels aan beide 

kanten om de band gelijk en symmetrisch te 

houden. 4. Na het verwijderen of toevoegen van 

het vereiste aantal bandschakels, installeert u de 

pinnen opnieuw in de tegenovergestelde stappen 

als het verwijderen van de pinnen. 



3 EE44   3  WATERDICHTHEID     0EEEE00 

De KRAEK horloges zijn 3 ATM waterdicht. Dit 

betekent dat ze bestand zijn tegen spatwater, zoals 

handen wassen of lichte regen, maar zware 

blootstelling kan het artikel beschadigen. Houd er 

rekening mee dat onze producten niet geschikt zijn 

voor douchen, baden, zwemmen, snorkelen, vissen 

of ander water gerelateerd werk. De sieraden 

kunnen worden blootgesteld aan lichte spetters 

van bijvoorbeeld handen wassen of regen. 

 

 

 

 

 

 

 

3EEE EE  44   GARANTIE    0EE4EE EEB 00 

De wettelijke garantie is van toepassing op alle 

artikelen die u bij ons koopt. Wettelijke garantie 

houdt in dat een product is of moet doen wat de 

consument er redelijkerwijs van mag verwachten. 

Daarnaast geven wij ook onze eigen garantie op 

sieraden en horloges. Op de productpagina vindt u 

de door ons verstrekte aanvullende garantie. Deze 

extra garantie heeft geen invloed op de wettelijke 

garantie. Wij bieden standaard 2 jaar garantie op 

onze horloges en bandjes die apart aangekocht 

worden en 1 jaar garantie op onze sieraden vanaf 

de dag van aankoop. De garantie dekt de meest 

voorkomende fabricage- en materiaalfouten. In de 

meeste gevallen valt schade aan het uurwerk, de 

klok of het glas onder de garantie. 

De garantie is niet geldig in de volgende gevallen: 

- Het product is beschadigd door onjuist gebruik 

(zoals krassen of schade door een val) 



- Schade veroorzaakt door reparaties of 

modificaties uitgevoerd door een derde partij 

zonder voorafgaande toestemming van KRAEK. 

- Schade of storingen veroorzaakt door water of 

vuur (contact met water moet worden vermeden) 

- Externe veranderingen veroorzaakt tijdens 

normaal gebruik van het product, zoals verkleuring 

van de leren banden, krassen op de behuizing of 

glas, etc. 

- Vervanging van de batterij, ook als deze tijdens de 

garantieperiode moet worden vervangen 

 

 

 

 

 

 

3B44EEEEEE44   BATTERIJ     0EE45EEEE0 

Wat voor soort batterij wordt er gebruikt en hoe 

lang gaat deze mee? We gebruiken in al onze 

horloges een standaard knoopcelbatterij. De 

batterij gaat minimaal 2 jaar mee. Daarna kunt u de 

batterij in de meeste horloge- en fijne 

juwelierszaken vervangen. 

 

 

 4 KRAEK ARTIKELEN SCHOONMAKEN   0 

- Klok: De klok is gemaakt van gehard mineraalglas, 

je kunt hem schoonmaken met een droge, zachte 

en pluisvrije doek. Gebruik geen 

schoonmaakmiddelen of chemische 

polijstmiddelen, omdat deze de afwerking kunnen 

beschadigen. 

- Leer: Gebruik voor alle andere banden van echt 

leer een leerreiniger die in de meeste schoenen- en 

leerwinkels verkrijgbaar is. 


