
Beste klant,  

Gefeliciteerd met de aankoop van uw 
horloge van Constantin Weisz! Constantin 
Weisz staat bekend om hun betrouwbare 
uurwerken, gemaakt volgens de beste 
ambachtelijke traditie. De horloges worden 
gekenmerkt door traditioneel vakmanschap 
en een eeuwenoude beproefde techniek, 
gecombineerd met tijdloos design en 
materialen van de hoogste kwaliteit. Het 

echtheidscertificaat geeft u informatie over 
het editie- en serienummer. Daarnaast 
bewijst het de authenticiteit van uw 
exclusieve horloge. 
Om er zeker van te zijn dat u lang plezier van 
uw horloge zult hebben, kunt u deze 
handleiding het beste goed doorlezen en 
bewaren. Mocht u vragen of opmerkingen 
hebben over uw horloge, aarzel dan niet om 
contact met ons op te nemen. Wij zijn 
telefonisch bereikbaar of via e-mail:  

 
Cheyron GmbH  
Tel: +49 (0) 221 3989540 www.constantinweisz.de info@cheyron.de  

 



 
Fabrikant: Constantin Weisz – met de hand gemaakte horloges uit Duitsland 
Het overweldigende succes van het gevestigde merk Constantin Weisz verplicht ons om de hoge 

design- en kwaliteitsstandaarden te handhaven. Deze hoge eisen resulteren in onze exclusieve 

horlogelijnen met geselecteerde exemplaren in streng gelimiteerde oplage. Wat de horloges van 

Constantin Weisz zo uniek maakt, is hun hoge kwaliteit tot in het kleinste detail. Elk horloge wordt 

met de hand gemaakt door een volleerd horlogemaker. Daarbij wordt het complexe, uit meer dan 

100 delen bestaande uurwerk getest en afgesteld volgens een nauwkeurig omschreven plan. De 

open verwerkte aandrijvingen van de complicaties worden met de hand geassembleerd en 

aangepast. Voordat het uurwerk in de horlogekast wordt gezet, wordt het in verschillende fasen 

gecontroleerd om de kleinste verschillen in nauwkeurigheid te detecteren en waar nodig te 

corrigeren. Bij Constantin Weisz wordt elk horloge van begin tot eind altijd door een en dezelfde 

horlogemaker gemaakt. Na de laatste controles van de precisie, de reservecapaciteit en de 



functionaliteit wordt elk afzonderlijk horloge gecertificeerd en wordt bevestigd dat het perfect 

loopt.  

 
Een mechanisch precisie-instrument  
Uw Constantin Weisz heeft een mechanisch precisie-uurwerk. Volg de instructies over het 
opwinden van het horloge. Het uurwerk heeft een bepaalde reservecapaciteit. Wordt het horloge 
nadat deze verloopt niet opgewonden, dan blijft het klokje stilstaan. Om het weer te laten lopen, 
dient het horloge te worden opgewonden. Uiteraard is de nauwkeurigheid van een mechanisch 
horloge niet te vergelijken met die van een quartz-horloge. Afhankelijk van de 
omgevingsomstandigheden kan de nauwkeurigheid tot 30 seconden per dag afwijken. Het horloge 
mag niet te lang stilstaan, maar dient ook als u het niet draagt regelmatig opgewonden te worden. 
Zo waarborgt u de nauwkeurigheid van het uurwerk.  



 
Opwinden van het horloge  
Uw horloge heeft een mechanisch uurwerk. Wanneer u het horloge voor de eerste keer gaat dragen 
en instelt, dient u het uurwerk met de hand op te winden. Een paar keer draaien volstaat al om het 
uurwerk aan de gang te krijgen. Houd er rekening mee dat sommige uurwerken voorzien zijn van 
een mechanische beveiliging. Draai het uurwerk niet verder op dan tot deze voelbare beveiliging.





Weergave  
1 Uur                                                                                                               
2 Minuut                                                                                                               
3 Seconde                                                                                                       
4 24-uursaanduiding                                                                                                         
5 Reservecapaciteit                                                                                                                     
6 Open balanswiel van het double echappement 

Bediening  
7 kronen met twee posities voor het instellen en opwinden van het uurwerk  

 
 
 



De kroon voor het instellen en opwinden van uw uurwerk heeft drie posities  
Positie 1: startpositie (ingedrukt). Positie 2: instellen van de tijd en de  
24-uursaanduiding 
 
Het double echappement  
Dankzij het dubbele echappement loopt het gehele uurwerk veel soepeler, doordat de energie van 
de veer gescheiden over twee echappementgroepen wordt geleid. Dit leidt tot een bijzonder soepel 
lopend uurwerk, waarvan het tikken nauwelijks waarneembaar is. 
Instellen van de tijd – kroon in positie 2 
 • Voor het instellen van het horloge moet het uurwerk licht worden opgewonden.  
 • Trek de kroon voorzichtig uit naar positie 3. Draai aan de kroon om de gewenste 

weergave in te stellen.  
 • Houd bij het instellen rekening met de actuele tijd en de 24-uursaanduiding.  
 • Druk na het instellen de kroon van het horloge weer terug in positie 1.  

 

 
 



Zorgvuldige verwerking – perfect onderhoud  

 
Een Constantin Weisz is het eindproduct van decennialange ervaring en uitstekend 
vakmanschap. Uw Constantin Weisz is door ons volgens strenge normen uitvoerig getest. 
Onder meer worden de waterdichtheid en de nauwkeurigheid onderzocht. Geen horloge 
verlaat de fabriek zonder nauwgezette controle. Als u onderstaand advies van onze 

ervaren horlogemakers opvolgt, zult u lang plezier hebben van uw horloge.  
 
 
 
 
 
 



 
Schokbestendigheid 
Uw horloge is gemaakt van hoogwaardige materialen en garandeert hoge nauwkeurigheid 
onder de meest extreme omstandigheden. Desondanks kunt u harde schokken (bijv. bij 
het tennissen) het beste vermijden en moet u het horloge niet laten vallen. 

Magnetische velden 
Let op dat u het horloge niet blootstelt aan sterke magnetische velden, aangezien dit de 
nauwkeurigheid sterk kan beïnvloeden. Onder normale omstandigheden zal de functie 
van uw horloge echter niet door de magnetische velden van huishoudelijke apparaten, tv's 

of stereoapparatuur worden beïnvloed.
 



  
Sterke chemicaliën, oplosmiddelen en gassen  
Draag uw horloge niet in de buurt van sterke chemicaliën, oplosmiddelen of schadelijke 
gassen. Contact van het horloge met benzine, verfverdunners, alcohol, cosmetische sprays, 
nagellak, nagellakremover, lijm, verf en ontkleuringsmiddelen kunnen leiden tot een 
verslechtering van de kwaliteit of tot beschadiging van de kast, de afdichtingen, het bandje 
of andere onderdelen van het horloge.  

 
Reiniging  
Maak uw horloge regelmatig schoon. Een zachte, schone doek helpt tegen vingerafdrukken op het 
glas en op het gepolijste metaal. Let op: verwijder eerst zand of grof vuil, zodat er geen krassen op 
het glas komen. Als uw horloge in contact is gekomen met zand of zout water, kunt u de kast het 
beste schoonmaken met een zacht borsteltje. Onze leren bandjes zijn van voortreffelijke kwaliteit 
en zijn van nature vochtbestendig. Desondanks dient u ervoor te zorgen dat het leren bandje niet 



te vaak nat wordt.  

 
Temperatuurschommelingen  
Bij temperatuurschommelingen kan zich condens vormen aan de binnenkant van het glas, maar dit 
heeft geen nadelige gevolgen voor de functionaliteit van het horloge en de condens verdwijnt na 
verloop van tijd vanzelf weer. Neem contact op met onze klantenservice indien dit niet het geval is.  

 
Waterdichtheid  
De gecertificeerde waterdichtheid van uw horloge is in de kastbodem gegraveerd. Waterdichtheid 
van horloges is geen duurzame eigenschap. Het horloge heeft afdichtingen die onderhevig zijn aan 
verouderingsprocessen. Om waterschade te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat de kroon 
goed is ingedrukt (positie 1) voordat het horloge in contact komt met water. Gebruik de kroon niet 
als het horloge nat is. Na contact met zeewater is zorgvuldige reiniging aan te raden (zie Reiniging).  



 
Kenmerk  5 ATM  

Wassen, regen, spatwater  ja 

Douchen  nee 

Baden  nee 

Zwemmen  nee 

Duiken zonder uitrusting  nee 

 

 
Onze 5-jarige garantie  
Constantin Weisz garandeert dat dit product met de hand is gemaakt van voortreffelijke 
materialen. Uitvoerige kwaliteitscontroles garanderen dat het horloge, voor het verlaten 



van de fabriek, is gecontroleerd en afgesteld. Desondanks kunnen wij materiële gebreken 
helaas niet uitsluiten. Mocht uw nieuwe horloge niet de eisen voldoen, neem dan binnen 
de garantietermijn van vijf jaar na datum van aanschaf contact op met onze 
klantenservice. U vindt het adres op www.constantinweisz.de of stuur een e-mail naar 
info@cheyron.de.  
Uitgesloten van garantie:  
 
  • Schade veroorzaakt door externe krachten  
  • Reparaties door niet door ons geautoriseerde personen  
  • Onjuist gebruik van het horloge  
  • Het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing. Ook leren bandjes, 
slijtagedelen en afdichtingen vallen niet onder de garantie. Aansprakelijkheid voor 
incidentele schade en gevolgschade is uitgesloten.  
 

 


