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Gefeliciteerd met de aankoop van uw TIMEX® horloge.

Lees deze instructies goed door zodat u weet hoe u uw Timex uurwerk moet
bedienen.

Het is mogelijk dat uw horloge niet alle functies heeft die in dit boekje worden
beschreven.

Bezoek voor meer informatie en om uw product te registreren: www.timex.com
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85 UW HORLOGE STARTEN
Om uw horloge te starten, haalt u de plastic bescherming onder de kroon
weg en drukt u de kroon vervolgens tegen de kast aan. De secondewijzer
begint te lopen in stappen van één seconde.

WATERBESTENDIGHEID EN SCHOKVASTHEID
Als het horloge waterbestendig is, wordt de metermarkering (WR_M)
aangegeven.

*lb per vierkante inch absoluut

Waterbestendige diepte p.s.i.a. * Waterdruk onder oppervlak

30 m/98 ft 60

50 m/164 ft 86

100 m/328 ft 160

200 m/656 ft 284
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DE TIJD INSTELLEN:
1) TREK de kroon helemaal naar buiten

en draai hem tot de juiste tijd.
2) Druk de kroon naar binnen om

opnieuw te starten. Voor de kroon die
vastgedraaid en ingesteld wordt, drukt
u de kroon naar binnen terwijl u hem
MET DE KLOK MEE draait om hem vast
te zetten.

DE DAG INSTELLEN:
1) TREK de kroon tot de “middelste”

stand en draai hem MET DE KLOK MEE
totdat de juiste dag verschijnt. Als de
dag niet verandert, trekt u de kroon
naar “buiten” en draait u hem MET DE
KLOK MEE of TEGEN DE KLOK IN door
het nodige aantal perioden van 24 uur
heen totdat de juiste dag verschijnt.

87WAARSCHUWING: ONDER WATER MAG U OP GEEN ENKELE KNOP
DRUKKEN EN DE KROON NIET NAAR BUITEN TREKKEN OPDAT HET
HORLOGE WATERBESTENDIG BLIJFT, TENZIJ IS AANGEGEVEN DAT
UW HORLOGE TOT 200 METER WATERBESTENDIG IS.

1. Het horloge is alleen waterbestendig zolang het horlogeglas, de kroon
en de behuizing intact blijven.

2. Het horloge is geen duikershorloge en mag niet voor duiken worden
gebruikt.

3. Spoel het horloge met zoet water af nadat het aan zout water is
blootgesteld.

4. De schokvastheid wordt op de wijzerplaat of de achterkant van 
de kast aangegeven. De horloges zijn zodanig ontworpen dat ze aan de
ISO-test voor schokvastheid voldoen. Beschadiging van het horlogeglas
moet echter worden vermeden.
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ARMBAND AFSTELLEN
(Variaties van de volgende gedeelten over de armband gelden voor alle
horlogemodellen.)

ARMBAND MET CLIPSLUITING
1. Open het borgplaatje.
2. Breng de sluiting naar de gewenste lengte

voor de armband.
3. Oefen druk uit terwijl u het borgplaatje

vasthoudt en de sluiting heen en weer
schuift totdat hij in de groeven aan de
onderkant van de armband grijpt.

4. Druk het borgplaatje naar beneden totdat het dicht klikt. De sluiting
kan beschadigd raken als te veel kracht wordt uitgeoefend.

89DE FUNCTIE QUICK DATE® INSTELLEN:
Kroon met 3 standen:
1) Trek de kroon tot de “middelste” stand en draai hem MET DE KLOK

MEE of TEGEN DE KLOK IN totdat de juiste datum verschijnt.
Kroon met 2 standen:
1) Trek de kroon naar “BUITEN” en draai hem MET DE KLOK MEE totdat

de datum verandert. Herhaal dit totdat de juiste datum verschijnt. Stel
de datum bij wanneer de maand minder dan 31 dagen heeft. Druk de
kroon naar binnen wanneer u klaar bent.
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ARMBANDSCHAKELS VERWIJDEREN

Schakels verwijderen:
1. Zet de armband rechtop en steek een

puntig stuk gereedschap in de opening van
de schakel.

2. Duw de pen krachtig in de richting van de
pijl totdat de schakel los is (de pennen zijn
met opzet moeilijk te verwijderen).

3. Herhaal dit tot het gewenste aantal schakels verwijderd is.

Weer in elkaar zetten:
1. Maak de onderdelen van de armband weer

aan elkaar vast.
2. Duw de pen terug in de schakel in de

richting tegengesteld aan de pijl.
3. Druk de pen stevig naar beneden in de

armband totdat de pen er niet meer
uitsteekt.

91ARMBAND MET KLAPSLUITING
1. Zoek het veerstaafje op waarmee de armband aan de sluiting vastzit.
2. Druk het veerstaafje met een puntig stuk gereedschap naar binnen en

draai de armband voorzichtig los.
3. Meet de pols en steek het veerstaafje in het juiste onderste gat.
4. Druk het veerstaafje naar beneden, breng het in lijn met het bovenste

gat en laat het los zodat het vast komt te zitten.
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INTERNATIONALE GARANTIE VAN TIMEX
Het Timex® horloge heeft een garantie van de Timex Corporation voor gebreken
in fabricage gedurende een periode van EEN JAAR vanaf de oorspronkelijke
aankoopdatum. Timex en gelieerde ondernemingen over de hele wereld erkennen
deze internationale garantie.

Timex mag, naar eigen keuze, het horloge repareren door nieuwe of grondig
gereviseerde en geïnspecteerde componenten te installeren of het vervangen
door een identiek of gelijksoortig model. BELANGRIJK — DEZE GARANTIE DEKT
GEEN GEBREKEN OF SCHADE AAN HET HORLOGE:
1) nadat de garantietermijn is verlopen,
2) als het horloge oorspronkelijk niet bij een erkende Timex-winkelier is

gekocht;
3) als gevolg van reparaties die niet door Timex zijn uitgevoerd,
4) als gevolg van ongelukken, knoeien of misbruik en
5) het glas, de band, de kast, de accessoires of de batterij. Timex kan het

vervangen van deze onderdelen in rekening brengen.

93Timex raadt ten sterkste aan om de batterij door een winkelier of juwelier
te laten vervangen. Druk, indien van toepassing, op de terugstelknop
wanneer u de batterij vervangt. Het type batterij vindt u aan de achterkant
van de behuizing. De geschatte levensduur van de batterij is op bepaalde
veronderstellingen met betrekking tot het gebruik gebaseerd; de
levensduur van de batterij varieert al naargelang het werkelijke gebruik.

DE BATTERIJ NIET IN HET VUUR WEGGOOIEN. NIET OPLADEN.
LOSSE BATTERIJEN UIT DE BUURT VAN KINDEREN HOUDEN.
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Voor de VS kunt u 1-800-448-4639 bellen voor meer informatie over de garantie.
Voor Canada belt u 1-800-263-0981. Voor Brazilië +55 11 5572 9733.
Voor Mexico 01-800-01-060-00. Voor Midden-Amerika, het Caribische gebied,
Bermuda en de Bahamas (501) 370-5775 (VS). Voor Azië 852-2815-0091.
Voor het VK 44 020 8687 9620. Voor Portugal 351 212 946 017. Voor Frankrijk 
33 3 81 63 42 00. Voor Duitsland 49 7 231 494140. Voor het Midden-Oosten en
Afrika 971-4-310850.

© 2007 Timex Corporation. TIMEX en QUICK DATE zijn gedeponeerde
handelsmerken van de Timex Corporation.

95DEZE GARANTIE EN HET HIERIN UITEENGEZETTE VERHAAL ZIJN EXCLUSIEF EN
KOMEN IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF
IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. TIMEX IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR
SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE. Sommige landen en staten staan
geen beperkingen toe met betrekking tot impliciete garanties en staan geen
uitsluitingen of beperkingen met betrekking tot schade toe, zodat deze
beperkingen wellicht niet voor u van toepassing zijn. Deze garantie geeft u
specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die van land
tot land en van staat tot staat verschillen.

Voor het verkrijgen van service onder de garantie dient u uw horloge naar Timex,
een van de gelieerde ondernemingen of de Timex winkelier waar het horloge
gekocht is, te retourneren, samen met een ingevulde, originele horlogerepara-
tiebon of, alleen in de VS en Canada, de ingevulde originele horlogereparatiebon
of een schriftelijke verklaring waarin uw naam, adres, telefoonnummer en datum
en plaats van aankoop worden vermeld. Wilt u het volgende met uw horloge
sturen voor port en behandeling (dit zijn geen reparatiekosten): een cheque of
postwissel voor US$ 7,00 in de VS; een cheque of postwissel voor CAN$ 6,00 in
Canada; en een cheque of postwissel voor UK£ 2,50 in het VK. In andere landen
zal Timex port en behandeling in rekening brengen. STUUR NOOIT EEN SPECIAAL
HORLOGEBANDJE OF ENIG ANDER ARTIKEL VAN PERSOONLIJKE WAARDE MEE.
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