instruction manual / warranty leaflet
gebruiksaanwijzing / garantiebepaling

Number:

Date:

Approved:

Warranty:

Your Kneijnsberg & van Eijk mechanical watch comes with a 2 years limited
warranty that covers any manufacturing faults. The warranty period starts on the
day of purchase.
Claims on warranty can only be made, if a signed instruction manual / warranty
leaflet is shown or send together with the watch. All work on the watch must be
carried out by Kneijnsberg & van Eijk or a party indicated by Kneijnsberg & van
Eijk.
This warranty does not cover:
•	Damage resulting from any mistreatment or improper use of the watch.
•	Theft, loss or damage caused by accidents such as dropping, blows, or shocks to
the watch.
•	Wear and tear by normal use or aging of the watch.
•	Damage resulting from any kind of tampering with the watch by any party other
than Kneijnsberg & van Eijk or a party indicated by Kneijnsberg & van Eijk.
•	Water resistance problems and their consequences if the water resistance test are
not performed at regular intervals (at least every two years).
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If you require any service or want to claim warranty please contact us on www.
kneijnsberg-vaneijk.com or sent an email to aftersales@kneijnsberg-vaneijk.com.
We are dedicated to provide you with the best possible service.
Operating instructions:
Upon receiving your watch, please note the following:
Your Kneijnsberg & van Eijk watch is a mechanical timepiece that consists of
almost one hundred individual parts. All parts are subject to wear and tear,
especially the moving parts. Therefore, to ensure proper functioning of the watch,
Kneijnsberg & van Eijk recommends that you have your watch serviced at least
ones every five years. We also advise you to have your watch tested for water
resistance at least every two years. Any watchmaker/jeweller who is able to
perform tests within the specified pressure (five ATM) range can do this. If the
outcome of the test is negative, you need to send your watch to be serviced to
Kneijnsberg & van Eijk (or a party indicated by Kneijnsberg & van Eijk).
Your Kneijnsberg & van Eijk watch is a mechanical watch with a basic (Swiss)
movement with a module for indicating the models specific complication. All parts
need proper maintenance. If this is neglected, the performance of your watch can
be impacted.
The specifications of your watch, when purchased, are within the following details:
Power reserve: 42 hours when fully wound. Please note that your watch is
equipped with an automatic (Swiss) movement with an additional Kneijnsberg &
van Eijk module. To ensure the best performance, the watch needs to be wound
fully before wearing.
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Overall performance: between 0 sec/day and +10 sec/day when fully wound and
after 24 hours of functioning, while off the wrist (or halfway through its power
reserve). The movement is adjusted to five positions.
Water resistance: your watch has been tested up to 5 ATM of pressure. Although it
is suited to be exposed to water at the indicated pressure, it is our recommendation
not to actively use your watch when swimming. You are able to swim in the pool
or in sea passively but when jumping into the pool or into sea from a cliff or a
boat, impact pressure may rise above the indicated 5 ATM. Operating the crown
while in the water will result in water entering the watch and damage as a result of
this action will be excluded from warranty.
Please note that your leather strap is not suited for long exposure to water,
especially seawater. We recommend using the rubber strap for any water related
activities.
Setting of the hands:
Since you have purchased a mechanical timepiece, you may need to adjust the
hands to indicate the correct time when your watch has stopped moving after
finishing the power reserve. This is done in the following manner:
Unscrew the crown by turning it counter clockwise until the crown comes free
from the tube. Now you are able to operate the crown. The crown has 3 positions
1	Position 0 or winding-position. In this position, the watch can be wound.
Generally, it takes around 40 revolutions to be fully wound. Rotate the crown
clockwise to wind the watch.
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2	Position 1 or quick-change-position. In this position the quick setting of the
season disc can be operated. Please read the instruction for quick setting the
seasons (correcting the complication)
3	Position 2 or hand-setting-position (also operates the season disc). In this
position the crown is fully pulled out and the hands can be operated to indicate
the correct time. When turning the crown counter clockwise, the hands move
clockwise. When turning the crown clockwise, the hands move counter
clockwise. Set the hands as required (please note: to avoid damaging the
mechanism, the setting of the hands should always be done by rotating the
hands clockwise).
Correcting the complication:
Your Kneijnsberg & van Eijk watch has a mechanical season indication module
that is operated once a week. When your watch has stopped due to the depletion
of the power reserve and you require to correct the indication of the seasons,
please proceed as follows:
•	Unscrew the crown, pull the crown into the third position and rotate it counter
clockwise until the season disc is moved. Visually check when the colouring for the
leafs on the season disc jumps one position.
•	After making sure this is done, rotate the crown counter clockwise again and move
that hand 12 hours clockwise (this to make sure the setting lever is free.
•	Set the crown to the quick-change position (1). Rotate the crown counter
clockwise. Set the season disc to the required position.
•	Then set the crown to the hand setting position (2) and set the hands to display the
correct time.
•	After setting the hands and the season disc to the desired position, push the crown
into position number one (0) and fully wind the watch and screw lock the crown.
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Please note: The season disc makes one jump per week after setting the seasons.
It will take one week before the next jump will take place. You will need to
manually adjust the season indication which is set to astronomical seasons with
simulated natural overflow (in nature temperatures vary and leaf ’s sprouting act
upon this change in temperature). If you need any assistance, please contact
Kneijnsberg & van Eijk.
Important: Do not rotate the hands counter clockwise due to the risk of damaging
the mechanism. Always follow the above-mentioned instructions.
If you do not wish to perform the actions as mentioned above and still want to
keep the watch functioning properly when not wearing the watch, please place
your watch a watch-winder.
Thank you for observing our Kneijnsberg & van Eijk instruction manual and
warranty leaflet.

Nummer:

Datum:

Akkoord:

Garantie bepaling:

Uw mechanische Kneijnsberg & van Eijk horloge heeft een garantieperiode van 2 jaar
die dekkend is voor enige fabricagefouten. De garantie is geldig vanaf de datum van
aankoop.
U kunt alleen aanspraak maken op uw garantie wanneer een ondertekende gebruiksaanwijzing/garantiebepaling is meegestuurd of overlegd bij het ter reparatie aanbieden van
uw horloge.
De garantiebepaling is niet dekkend voor de volgende zaken:
•	Schade voortkomend uit nalatigheid of onjuist gebruik van het horloge.
•	Diefstal, verlies of schade veroorzaakt door het laten vallen of stoten van het horloge.
•	Slijtage voortkomend uit normaal gebruik of verouderen van het horloge.
•	Schade voortkomend uit reparaties, of het openen van het horloge door partijen anders
dan Kneijnsberg & van Eijk of een partij aangewezen door Kneijnsberg & van Eijk.
•	Problemen met waterdichtheid en de gevolgen hiervan wanneer testen op
waterdichtheid niet regelmatig worden uitgevoerd (aanbevolen is 1 maal per 2 jaar).
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Als u service behoeft of aanspraak wenst te maken op uw garantie kunt contact met ons
opnemen. Stuur een mail naar aftersales@kneijnsberg-vaneijk.com of kijk op
www.kneijnsberg-vaneijk.com. We zijn toegewijd om u de best mogelijke service te bieden
Gebruiksaanwijzing:
Bedenk bij het ontvangen van uw Kneijnsberg & van Eijk horloge het volgende:
Uw Kneijnsberg & van Eijk horloge heeft een mechanisch uurwerk dat is opgebouwd
uit bijna honderd individuele onderdelen. Alle onderdelen zijn onderhevig aan slijtage.
Dit geldt in het bijzonder voor de bewegende delen. Wij raden u dan ook aan om uw
horloge elke 5 jaar door ons te laten onderhouden om het correct functioneren van het
horloge te kunnen blijven garanderen. Daarnaast raden wij u aan om uw horloge elke
twee jaar op waterdichtheid te laten testen. Dit kan in principe worden gedaan door elke
horlogemaker/juwelier die over de mogelijkheden beschikt om tot de aangegeven
specificaties (5 ATM) te testen. Als de uitkomst van deze test negatief blijkt te zijn,
dient u het horloge bij Kneijnsberg & van Eijk (of een partij aangewezen door
Kneijnsberg & van Eijk) aan te bieden voor service.
Uw Kneijnsberg & van Eijk horloge is een mechanisch horloge dat is opgebouwd uit
een (Zwitsers) automatisch uurwerk met daarop een module voor het aangeven van de
complicatie van het specifieke model. Alle onderdelen behoeven degelijk onderhoud, als
dit niet wordt uitgevoerd kan dat de prestatie van uw horloge beïnvloeden.
De specificaties van uw horloge, bij aankoop, zijn binnen de volgende details:
Gangreserve: 42 uur wanneer volledig opgewonden. Neem in acht dat uw horloge een
automatisch (Zwitsers) uurwerk heeft met een aanvullende Kneijnsberg & van Eijk
module en dat, om de beste prestatie te kunnen geven, het horloge voor het dragen
dient te worden opgewonden.
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Gang resultaat: tussen 0 sec/dag en +10 sec/dag wanneer volledig opgewonden en na 24
uur of halverwege de gang reserve (wanneer niet gedragen). Aangepast naar 5 posities.
Waterdichtheid: Uw horloge is getest op 5 ATM. Hoewel het horloge geschikt is om te
worden blootgesteld aan water tot de aangegeven druk, is het onze aanbeveling niet
actief uw horloge te gebruiken wanneer u gaat zwemmen. U kunt rustig zwemmen in
het zwembad of de zee maar wanneer u bijvoorbeeld van een duikplank, boot of rots
het water inspringt, kan de druk die ontstaat tijdens impact, groter zijn dan de
aangegeven limiet. Het bedienen van de kroon onder water zal lijden tot vocht in het
horloge en schade voortkomend uit deze handeling zal zijn uitgesloten van de garantie.
Let op: Uw lederen band is niet geschikt voor langdurige blootstelling aan water (dit
geldt in het bijzonder voor zeewater). Het is onze aanbeveling om in deze gevallen de
rubberband te gebruiken.
Het stellen van de wijzers:
Aangezien u een mechanisch horloge heeft aangeschaft, kan het voorkomen dat u de
wijzers dient te stellen om de juiste tijd aan te geven wanneer uw horloge is gestopt met
lopen vanwege het verstrijken van de gangreserve. Dit kunt u doen op de volgende
manier:
schroef de kroon los van de tube, door de kroon tegen de klok in te draaien.
Nu kunt u de kroon bedienen. De kroon heeft 3 posities:
1	positie 0 of opwind-positie. In deze stand kan het horloge worden opgewonden.
Over het algemeen dient de kroon 40 keer te worden rondgedraaid voordat het
volledig is opgewonden. Draai de kroon met de klok mee voor opwinden.
2	positie 1 of snel-verzet-positie, in deze positie kan de complicatie worden verzet.
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3	positie 2 of wijzer-stel-positie. Wanneer de kroon volledig is uitgetrokken, kunnen de
wijzers worden gesteld om de juiste tijd aan te geven. Wanneer men de kroon tegen
de klok in draait bewegen de wijzers met de klok mee, wanneer men de kroon met de
klok mee draait bewegen de wijzers tegen de klok in. (Let op: het stellen van de
wijzers dient niet te worden uitgevoerd tijdens het moment dat de complicatie verzet
dit kan lijden tot schade aan het mechaniek).
Het stellen van de complicatie:
Uw Kneijnsberg & van Eijk horloge heeft een mechanische module voor het aangeven
van de seizoenen die een keer per week wordt aangedreven. Wanneer uw horloge is
gestopt, vanwege het verstrijken van de gangreserve en het opnieuw afstellen van de
complicatie gewenst is, kunt u dit als volgt doen:
• Schroef de kroon los van de tube en trek deze geheel uit naar de derde positie (2).
•	Draai de kroon net zolang tegen de klok in totdat de seizoenschijf een stap
verspringt. Bekijk wanneer de gekleurde schijf voor het aangeven van de seizoenen
een stap verspringt.
•	Draai nu de wijzers via de kroon nog 12 uur verder (dit zodat het stelmechanisme
volledig vrij staat).
•	Zet de kroon nu in de twee positie (1). Nu kan de seizoenenschijf worden afgesteld
op de gewenste positie.
•	Draai de kroon tegen de klok in totdat de snel verzetting de schijf voldoende heeft
verzet.
• Zet de kroon in de derde positie (2) en stel de juiste tijd in.
•	Na het correct instellen van de tijdsaanduiding en de seizoenenaanduiding, drukt u de
kroon weer terug in de 0 positie en schroeft u de kroon weer vast.
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De seizoenenschijf verspringt een stap per week. U zult handmatig de seizoenen
aanduiding, die de astronomische weergave volgt met natuurlijke overlapping, moeten
aanpassen (zoals in de natuur de tempratuur schommelt en invloed uitoefent op het
ontkiemen van de bladeren, dient men hier ook afwijkingen in ogenschouw te nemen).
Op de website www.kneijnsberg-vaneijk.com kunt u, onder Service, een afbeelding vinden
van de seizoenenschijf waarop de meest huidige stand wordt weergegeven. Mocht u enige
assistentie nodig hebben, neemt u dan contact op met Kneijsberg & van Eijk.
Mocht u deze handelingen niet willen uitvoeren en het horloge toch naar behoren
willen laten functioneren wanneer u het niet draagt, dan kunt er bijvoorbeeld voor
kiezen om uw horloge in een watch-winder te plaatsen.
Bedankt voor het in acht nemen van het Kneijnsberg & van Eijk garantiebewijs en
instructieboekje.
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