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GEFELICITEERD MET DE AANKOOP VAN UW Luminox-HORLOGE!  
Hooggekwalificeerde ambachtslieden produceren met behulp van geavanceerde 
technologieën en de hoogste kwalitatieve materialen in onze sportieve horloges in 
Zwitserland. U kunt er zeker van zijn dat dit buitengewone horloge u vele jaren plezier zal 
brengen en garant staat voor een nauwkeurige tijdweergave – dag en nacht. 
 
Luminox is sinds 1989 de stuwende kracht op het gebied van horloges met 
stoomonafhankelijke verlichting. Het zal ook in de toekomst het concept op hoog niveau 
houden: ‘vereniging van klassieke horlogeontwerpen met ultramoderne, unieke 
verlichtingstechnologie voor het ultimatief aflezen van de tijd!’  
 
Luminox blijft profiteren van de lange en intensieve praktijkervaring die het bedrijf heeft 
opgedaan tijdens de ontwikkeling van horloges voor elitemilitair- en civiele organisaties, 
zoals volgende organisaties: US Navy SEALs, US Air Force piloten, ATF, US Border Patrol, US 
Secret Service, FBI, Coast Guard en vele andere zeer gerespecteerde groepen van 
professionals op het gebied van rechtshandhaving en veiligheid. Verder streven we het doel 
na om partnerschappen met gerenommeerde organisaties zoals de USBSF (US Bobslee en 
Skeleton federatie) en de USACK (US kano en kajak associatie) te cultiveren. Luminox is de 
horlogekeus geworden voor degene die een «actief leven» leidt.  
 
Hartelijk dank voor uw ondersteuning en hartelijk welkom in de «Luminox-Club»! 
 
HANDLEIDING 
KWARTSUURWERK 
 
Datum en tijd met trek kroon instellen:  
Trek de kroon in de middelste stand. Draai de kroon door totdat de dag/de datum, van 1 dag 
vóór de gewenste datum, wordt weergegeven. (Bijv.: Als vandaag de 2e van de maand is, 
draait u de kroon zolang tot de datum de 1e van de maand aangeeft.) 



Trek de kroon aansluitend uit naar de uiterste stand en draai de kroon totdat de wijzers op 
middernacht staan. Draai de kroon verder totdat de actuele tijd wordt weergegeven. Als het 
nu na de middag is, dient u de kroon zolang te draaien totdat de uurwijzer achter de 
middagstand (12:00 uur ‘s middags) staat. 
Druk de kroon na het instellen van de datum weer geheel in, zodat de waterdichtheid 
gegarandeerd blijft. 
 
Datum en tijd met schroefkroon instellen: 
Om de tijd en de datum met een geschroefde kroon in te stellen, gaat u net zo te werk als 
hierboven met de uittrekkroon beschreven staat, echter moet u eerst de kroon 
losschroeven, zodat u deze eruit kunt trekken. Draai de kroon dan tegen de wijzers van de 
klok in om totdat deze van de schroefdraad los is. Druk de kroon er na het instellen van de 
datum en/of de tijd in en schroef deze weer vast, doordat u de kroon met de wijzers van de 
klok meedraait. 
 
Lunette (draairing) gebruiken:  
Draai de lunette tegen de wijzers van de klok in totdat de nul-markering op de lunette met 
de minutenwijzer gelijkstaat. De sinds de instelling van de lunette vergane minuten kunnen 
nu op de lunette worden afgelezen. 
Voor nachttiming: Zet de nul-markering van de lunette op het gewenste aantal verstreken 
minuten, vanaf de positie van de minutenwijzer. De tijd is afgelopen als de minutenwijzer de 
nul-positie heeft bereikt. Lunette (draairing) kan slechts tegen de wijzers van de klok worden 
gedraaid. Tracht nooit de ring met de wijzers mee te draaien! 
Opmerking: Niet alle Luminox-modellen beschikken over een lunette. 
 
INSTRUCTIES VOOR ALGEMEEN ONDERHOUD 
Zoals voor elk ander apparaat adviseren wij een regelmatig onderhoud van uw horloge. Het 
nakomen van de algemene onderhoudsinstructies evenals het regelmatig laten reinigen van 
het horloge in een van onze servicecentra garandeert een betrouwbare en duurzame 
prestatie van het horloge. 
 
Reiniging 
U dient uw horloge regelmatig met zoetwater af te spoelen, om aanslag of andere 
substanties te verwijderen, die zich eventueel hebben verzameld op de horlogekast of onder 
de draairing. Dit is vooral na het contact met zoutwater belangrijk. 
 
Glas 
Luminox-horloges worden van gehard mineraalglas of saffierglas (al naargelang het model) 
vervaardigd.  Saffierglas is zeer krasbestendig. Mineraalglas is ook krasbestendig, maar in 
totaal zachter, zodat het eventueel naar loop van tijd slijtage op het oppervlak kan vertonen. 
Gebarsten, beslagen of losse vensters dienen direct te worden vervangen. Stel het glas niet 
bloot aan zware schokken, zowel het saffier- als het mineraalglas kunnen breken. 
 
Waterbestendige afdichtingen* 
In uw horloge zitten een aantal dichtingen verwerkt, die samen met uw onderhoud de 
waterbestendigheid van uw horloge garanderen. Na verloop van tijd kunnen de afdichtingen 
wel uitdrogen. Daarom raden wij u aan alle afdichtingen iedere 18–24 maanden, resp. 
jaarlijks als het horloge herhaaldelijk aan chloor of zoutwateromgeving wordt blootgesteld, 



te laten controleren en/of te laten vervangen. Alle geautoriseerde Luminox – 
reparatiecentra verrichten aansluitend een waterbestendigheidstest door. 
 
Watercondens 
Bij plotselinge temperatuurswisselingen (bijv. na een duik in een koud zwembad op een 
warme dag) kan er eventueel onder het horlogeglas condenswater ontstaan. Deze matige 
condens dient onder normale temperaturen weer snel te verdwijnen en heeft geen invloed 
op de werking van het horloge. Verdwijnt de condens niet vanzelf, dan dient u uw horloge 
naar een geautoriseerd Luminox reparatiecenter te sturen, om het te laten controleren. * 
Extreme temperatuurswisselingen (sauna, whirlpool etc.) en het contact met bepaalde 
reinigingsmiddelen (aftershave, chloor etc.) kan het uitzetten/samentrekken van de 
afdichtingen evenals een vroegtijdig uitdrogen tot gevolg hebben en zodoende de 
waterdichtheid beïnvloeden. 
 
Batterij 
Alle Luminox-kwartwerken werden met een 1,5-volt-batterij of een lithium-batterij van 3 
volt geleverd (al naargelang het model). Een 1,5-volt-batterij moet ca. alle 18–36 maanden 
en een 3-volt-batterij na ca. 36 – 72 maanden worden vervangen. De meeste Luminox-
kwartsuurwerken beschikken over een batterij-eindweergave (EOL-weergave), die de 
resterende batterijlevensduur weergeeft. Als de secondewijzer alleen maar elke vier (4) 
seconde springt, is het tijd om er een nieuwe batterij in te laten plaatsen. 
 
Leren band 
Als op de binnenzijde van de leren band «waterresistant» staat gestempeld, is het leer 
zodanig behandeld dat het vochtwerend werkt. De houdbaarheid van een leren bandje 
hangt van de draaggewoontes, het onderhoud van het bandje evenals de vochtgraad van de 
omgeving af. Het is normaal als het leer na verloop van tijd donkerder wordt. 
 
  


