
 

BK517                        Prodive Shark Duikhorl oge 
Gebruiksaanwijzing 

I. GEBRUIK 
        INSTELLEN VAN DE DATUM 

1. Ten eerste, draai de kroon op het zo. Zie figuur 1 
2. Trek de kroon vervolgens een aantal iets naar buiten. Zie afbeelding 2 
3. Draai de kloon met de klok mee en stel de datum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   

                                 
        INSTELLEN VAN DE TIJD  

1. Na het instellen van de datum Trek de kroon weer totdat hij als 
klikken weergegeven in figuur 3 

2. Draai de kroon met de klok mee of tegen de klok in en stel in op 
de juiste tijd 

3. Duw de kroon om de instelling te bevestigen. 
4. Houd de kroon weer goed, schroef het om de waterdichtheid 

garantie 
                       
        OPMERKING :  Wees er zeker van dat de kroon goed is teruggeduwd in de 
normale stand om de waterdichtheid te garanderen 
 

II. KENMERKEN 
• 1 knoopcel batterij, SR626SW, 1.55V 
• 10 ATM/100M 
III. BELANGRIJK 
• Wees er zeker van dat de kroon goed is teruggeduwd in de normale stand om de 

waterdichtheid te garanderen. 
• GEBRUIK de kroon of andere knoppen NIET onder water of wanneer het horloge nat 

is. 
• Om het esthetische aspect van uw horloge te behouden, vermijd contact met parfums, 

lakken, cosmetische producten, onderhoudsproducten, lijmproducten en verf want zij 
kunnen een verkleuring, een beschadiging of andere schade veroorzaken. 

• Om elk risico te voorkomen dat verband houdt met transpiratie, stof en vochtigheid, 
droog uw horloge regelmatig met een zachte en droge doek. 

• Om de levensduur van uw horloge te garanderen, neem dan graag de volgende 
voorschriften in acht: probeer niet de kast van het horloge te openen. De batterij moet 
door een gekwalificeerd persoon vervangen worden. 

• Het horloge is schokbestendig, let er desondanks op om hem niet te laten vallen of te 
stoten tegen harde oppervlaktes zodat hij niet wordt beschadigd. 

 
LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huis houdafval. Uw gemeente heeft 
een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw 
gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemd e containers bevinden. 
Elektrische en elektronische producten bevatten nam elijk bestanddelen en stoffen die 
gevaarlijk kunnen zij voor het milieu of voor de vo lksgezondheid en moeten worden 
gerecycleerd. 
Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elekt ronische apparatuur speciaal 
moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit  een doorgekruiste container 
op wielen. 

Geïmporteerd door Prodis SAS 1 rue de Rome F-93110 Rosny-sous-Bois/ Gemaakt in de VRC 
 Op de markt gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH D- 40764 LANGENFELD  


