Tak
Tillykke med dit nye Henry Archer ur, og tak fordi du
har valgt at købe hos os.
Vi har g jort vores ypperste, for at lave et ur til dig, som
du kan få glæde af i de næste mange år.
Vi håber du vil tage et øjeblik og læse vejledningen
igennem, hvori du kan ﬁnde praktisk information om
hvordan du indstiller uret, vedligeholdelse og meget
mere.
Endnu engang tak for din tillid, og rigtig god fornøjelse
med dit Henry Archer ur.
De bedste hilsner,
Teamet hos Henry Archer
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Uret
På urskiven ﬁnder du følgende:

1: Minutviser

Krone
1

2

3

2: Timeviser
3: Sekundviser
4: Dato
Kronen har i alt 3 positioner:
1: Normalposition
2: Indstilling af dato
3: Indstilling af time, minut og dato
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Speciﬁkationer
Urkasse størrelse
12 mm dybde (excl. saﬁrglas), 40 mm bredde.
20 mm hornbredde. 47 mm hornafstand.
Krystal / Glas
Saﬁrkrystal.
6-lags anti-reﬂektiv coating på inderside.
Urskive
Messing. Forankrede timemarkeringer.
Swiss Super-LumiNova® BGW9
selvlysende timemarkeringer.
Urværk
Ronda 715 Quartz urværk, Swiss parts.
Op til 4 års batterilevetid (afhængig af brug).
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Urkasse
316L kirugisk rustfrit stål.
Vandtæthed
5 ATM (regn).
Oprindelse
Designet i Danmark.
Urværk produceret af Ronda AG.
Urrem produceret i Italien.
Samlet og produceret i Kina.
Rem
Læderrem: Vegetabilsk garvet italiensk narvlæder.
Stållænke: 316L rustfrit stål.
Spænde: Allergivenlig 304L rustfrit stål.
5

Omkring uret
Uret er udstyret med et batteridrevet Ronda 715 Quartz urværk fra
den schweiziske producent Ronda.
Urværket kan holde sig kørende i op til 4 år fra købsdatoen.
På urskiven vil du kunne se, at timemarkørerne og viserne er
udstyret med selvlysende Swiss SuperLumiNova® BGW9
pigment, som gør det muligt at aﬂæse tiden i mørke. Bemærk at
pigmentet kun virker, hvis det har været eksponeret for sollys
igennem dagen.
Glasset på uret er lavet af syntetisk saﬁrkrystal, som i hårdhed kun
er overgået af diamanter. Glasset er på indersiden behandlet med
en 6 lags antireﬂektiv behandling.
Urkassen er udarbejdet i kirugisk rustfrit AISI 316L stål.
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Indstilling af tiden
For at indstille tiden, trækker du kronen ud i
position 3 – kronens yderste position.
Kronen trækkes ud, ved at du placerer neglen
under kronens underside, og trækker den
forsigtigt ud. Træk ikke skævt eller hårdt i
kronen, da kronen i så fald kan blive skæv.

1

2

3

1

2

3

Herefter drejer du kronen rundt i urets retning /
clockwise, indtil den korrekte tid er opnået.
Hold øje med dato indikatoren for at se hvordan
datoen skifter, idet viseren passerer kl. 24.00. På
denne måde kan du se om uret eksempelvis står
til kl. 20 om aftenen eller 8 om morgenen.
Når du har indstillet tiden til det korrekte
tidspunkt, trykkes kronen tilbage i position 1, dvs.
helt ind mod urkassen i kronens normalposition.
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Indstilling af dato
For at indstille datoen, trækker du kronen ud til
position 2. Herefter drejer du kronen i urets retning /
clockwise indtil den korrekte dato er opnået.

1

2

3

Tryk derefter kronen tilbage i dens normalposition,
dvs. position 1.

1

2

3

Ved måneder kortere end 31 dage, skal datoen
justeres når den nye måned påbegyndes.

Batteri
Batteriet i uret har en levetid på op til 4 år.
Levetiden kan variere og afhænger i høj grad af
brugen af uret. Levetiden forkortes eksempelvis af
brug af uret i kulde/frost.
Når batteriet er løbet tør for strøm, skal det
bortskaﬀes i en genbrugsbeholder til batterier.
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Vandtæthed
Uret kan tåle et vandtryk svarende til 5 bar, hvilket svarer til let
brug, fx. regn og dråber. Uret kan ikke benyttes til svømning, da
trykket ved svømning ofte overstiger 5 bar - eksempelvis når der
hoppes i vandet.
Stød og slag mod uret kan desuden over tid kan forsage slitage af
urets pakninger, hvilket kan mindske urets vandtæthed.
Vi fraråder derfor at benytte dit ur til aktiviteter såsom svømning,
bad, sauna, dampbad eller lignende.
Reklamationer eller skader, som skyldes brug af uret i vand, er ikke
dækket af garantien.
Oplever du at der er vand eller fugt i uret eller en lækage, anbefaler
vi at du får uret tilset hos din lokale urmager.
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Kondens
Det er vigtigt du er opmærksom på kondens. Hvis der opstår
kondens, kan det anes som små dråber af dug i uret.
Ved hurtige skift i temperaturer, kan der opstå et undertryk i uret,
som kan gøre at der opstår kondens under glasset. Fx. ved en tur
fra ekstremt frostvejr og ind i en varm bolig. Eller hvis uret rengøres
med varmt vand.
Hvis der opstår kondens i dit ur, kan dele af urværket ruste og
derved forsage totalskade. Det er derfor vigtigt, at hvis du ser
kondens i uret, at dette udbedres straks. En urmager kan ofte
hjælpe med dette, som i tilfælde af kondens kan fjerne bagkassen
og tørre uret eﬀektivt.
Kondens skyldes som regel undertryk, beskadigede pakninger, som
følge af stød eller lignende. Kondens er ikke en fabrikationsfejl og
kan opstå i alle ure. Garantien dækker ikke kondensskader.
ADVARSEL: Brug ikke uret under forhold med skiftende
temperaturer. Fx. i ekstrem frost, sauna, dampbad og lignende.
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Pleje og vedligehold
Vi anbefaler at du jævnligt rengører dit Henry Archer ur.
Inden du rengør uret, er det vigtigt at kronen er
i sin normalpostion, dvs. position 1.

1

2

3

Hvis kronen ikke er i position 1, kan du risikere at der kommer vand
ind i uret, hvilket kan forsage totalskade.
Når du rengør uret, anbefaler vi at du sidder ved et bord, og evt.
lægger et viskestykke eller lignende på bordet, som uret kan ligge
på. Afmontér urkassen fra remmen inden du går videre til
nedenstående trin:
Trin 1: Benyt en våd klud – gerne et viskestykke – dyppet i lunkent
postevand. Dyp blidt omkring på urkassen, for at fjerne evt. sand
eller andre partikler. Sørg for der ikke sidder partikler, sand eller
lignende, før du går til trin 2.
Trin 2: Benyt en glat mikroﬁberklud, og tør urkassen efter.
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Servicering
Vi anbefaler, at du får din lokale urmager til at servicere dit ur hvert
4 år (efter købsdatoen). En servicering omfatter udskiftning af
batteri, samt justering og pleje af pakninger samt eventuel
kosmetisk vedligeholdelse af urkassen (polering / børstning).
På den måde sikrer du den bedst mulige ydeevne og levetid.

Læderpleje
Vi anbefaler at du jævnligt vedligeholder din læderrem med
læderpleje. Husk at benyt læderpleje, som er egnet til hudkontakt.
Før du giver remmen læderpleje, skal du tage remmen af urkassen,
så læderplejen ikke kommer på urkassen.
Sørg for at remmen er tør igen, før du sætter den tilbage på
urkassen.
Bemærk at læderremmen ikke er egnet til brug i vand, herunder i
bad, eller til svømning. Brug af remmen i vand kan misfarve og
forkorte remmens levetid, samt forsage krympning.
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Skift af rem/stållænke
Du kan nemt skifte look på dit ur med den indbyggede quick
change mekanisme, som du ﬁnder i alle Henry Archer remme og
stållænker.
For at skifte remmen, vend da uret om og træk stiften på quick
change mekanismen til venstre med neglen.
Herefter kan remmen afmonteres. Vær opmærksom på ikke at
slippe stiften før remmen er afmonteret, da den ellers kan ridse
urkassens horn.
Det er muligt at benytte 3. parts remme på uret, så længe der er
indbygget quick change mekanisme. Alle Henry Archer remme og
lænker har 20 mm bredde.
Brug ikke 3. parts remme/lænker uden indbygget quick change
mekanisme, da disse efterfølgende kan være meget svære at
afmontere.
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Reklamationsret
Vi yder 24 mdrs. reklamationsret i henhold til købeloven.
Kontakt os på hello@henryarcher.com hvis du har en reklamation
med en beskrivelse og dit ordrenummer.
Reklamationsretten gælder fabrikationsfejl i uret. Bemærk at
nedenstående punkter ikke er omfattet af reklamationsretten:
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• Slid af remmen (brugsgenstand).
• Fejl/skader pga. tab, slag, buler, knusning etc.
• Skader pga. reperation/modiﬁkationer udført af anden part end
Henry Archer.
• Skader forsaget af vand og kondens.
• Kondens.
• Naturlige ændringer pga. normal slitage (ridser,
patinering/slid af læderrem).
• Fejl eller skader forårsaget af ild eller anden naturlig katastrofe,
eksempelvis jordskælv.
• Skader forsaget af forkert brug, fx. (men ikke begrænset til) brug
af uret til sport, under søvn, voldsom eller forkert brug (stød, slag
og lignende), hårdhændet håndtering af krone mv.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på
hello@henryarcher.com
Vi bestræber os for at besvare alle henvendelser indenfor 1-2
hverdage.
Vi opdaterer desuden løbende vores FAQ med svar på ofte
stillede spørgsmål og meget mere.
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