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Instructie hoe je de horlogeband met schakels van jouw horloge inkort.

Op bovenstaande foto zie je de spullen die je nodig hebt.
Om de horlogeband met schakels van jouw horloge in te korten heb je de bij jouw horloge
bijgeleverde horlogeband inkorter nodig, een hamer, een tangetje en leg een doek op tafel om
beschadigingen te voorkomen.

Kijk eerst eens naar de schakels van je horlogeband.

Elke schakel heeft 2 pinnetjes waarmee hij vastzit aan de horlogeband. Kijk eerst welke schakels je
kan verwijderen. Deze schakels herken je door de pijltjes op de binnenkant van de schakels. Deze
pijltjes geven de richting aan waarin je het pinnetje van een schakel verwijderd en tegengesteld
herplaatst. Als deze pijltjes niet aanwezig zijn dan kunt je het zien aan de zichtbare pinnetjes. De
pinnetjes zijn sowieso aan 1 kant gesloten en aan 1 kant gespleten, dit lijkt op een schroefje, deze
wig zorgt ervoor dat het pinnetje goed vast in de schakel blijft zitten.

Plaats nu de horlogeband inkorter OM je horlogeband.

Leg je horloge omgekeerd op tafel op de doek om beschadigingen te voorkomen. Plaats de
horlogeband inkorter in je horlogeband. Zorg ervoor dat de schakel die je wilt verwijderen voor de
naald van de horlogeband inkorter ligt waarmee je het pinnetje van je horlogeband gaat uitdrukken in
de richting van de pijl en sowieso, ook als geen pijl aanwezig is aan de gesloten kant van het
pinnetje.

Draai nu het pinnetje uit de schakel.
De horlogeband inkorter heeft een naald waarmee je het pinnetje uit een schakel drukt. Deze naald
is bevestigd op een draaibare schroef. Draai deze schroef met de klok mee, zodat de naald tegen het
pinnetje aandrukt. Het pinnetje steekt dan aan de andere kant van de schakel er uit. Draai de schroef
van de horlogeband inkorter terug en verwijder het pinnetje met de hand of zonodig voorzichtig met
het tangetje. Herhaal deze handeling met het 2de pinnetje en zonodig met meerdere schakels.

Verbindt de beide delen van je horlogeband met elkaar.

Nadat je één of meerdere schakels hebt verwijderd, kan je de horlogeband weer gaan sluiten.
Verbindt de schakels aan elkaar door het pinnetje in de schakel te duwen. Controleer eerst aan de
binnenkant van de horlogeband in welke richting de pijl wijst, druk het pinnetje sowieso, ook als de
pijl niet aanwezig is met de gesloten kant in de schakel in de tegen gestelde richting van de pijl, als
er geen pijl aanwezig is, dan maakt de richting niet uit, maar sowieso met de gesloten kant in de
schakel. Gebruik eventueel de hamer met als bescherming een doek om het pinnetje goed in de
schakel te tikken todat je aan beide kanten het pinnetje niet meer voelt uitsteken.

Gefeliciteerd met jouw horloge met de door jouw zelf
ingekorte horlogeband.

