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 har lagt vægt på at formgive et ur med et fedt design
og en uhørt høj materialekvalitet - et ur du kan være
stolt af at have på, om det er til hverdag eller fest.
Vi håber du vil tage et øjeblik og læse vejledningen her
igennem, hvor du kan ﬁnde praktisk information om
hvordan du indstiller uret, vedligeholdelse og meget
mere.
Endnu engang tak for din tillid, og 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
2: Timeviser

Krone
1

2

3

3: Sekundviser
4: Dato

Kronen har i alt 3 positioner:

1: Normal - benyttes til
at trække urværket op.

2: Indstilling af dato.

3: Indstilling af time, minut og dato.
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Speciﬁkationer
Urkasse størrelse
12 mm tyk (excl. saﬁrglas), 40 mm bred.
20 mm hornbredde.
47 mm hornafstand.
Krystal / Glas
Saﬁrkrystal foran og bagpå.
Double-domed saﬁrglas foran.
Anti-reﬂektiv coating foran (på inderside)
Urskive
Messing. Forankrede timemarkeringer.
Urværk
Seiko NH35A, 41 timers gangreserve.
-20~+40 sekunders variation pr. dag.
21,600 bph.
Urkasse
316L kirugisk rustfrit stål.
Vandtæthed
5 ATM.
Oprindelse
Designet i Danmark
Urværk produceret af SII, Seiko Instruments Inc., Japan.
Urrem produceret i Italien.
Samlet og produceret i Kina.
Læderrem materiale
Vegetabilsk garvet taliensk narvlæder.
Spænde udført i allergivenligt 304L rustfrit stål
Stållænke materiale
Stållænke: 316L rustfrit stål
Spænde udført i allergivenligt 304L rustfrit stål
:
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Urværket
Dit Henry Archer ur er drevet af et automatisk urværk.
Et automatisk urværk drives af den energi der opstår når
uret er i bevægelse - også kendt som kinetisk energi.
Urværket lades dermed når din arm er i bevægelse.
Du kan også tilføre urværket energi ved manuel
optrækning. Dette er nødvendigt, når uret fx. har lagt
stille i en periode, eller hvis du ikke bevæger armen
tilstrækkeligt igennem dagen.
Urværket har en 41 timers gangreserve.
Gangreserven sørger for at uret stadig kører når uret
ikke er i bevægelse. F.eks. i en periode hvor uret har lagt
på et bord natten over.
Efter gangreservens udløb vil uret stoppe. I tilfælde af
dette, skal uret blot trækkes op ved at dreje kronen
rundt 40-50 gange (clockwise/med uret).
Hvis du bevæger dig meget lidt i løbet af en dag, eller har
uret på i mindre end 15 timer pr. dag, kan det være
nødvendigt at trække uret op af og til, som beskrevet
ovenfor.
Alterativt kan der benyttes en watch winder, som
løbende vil holde gangreserven fuldt opladet.
Urværket er et NH35A fra Seiko Instruments Inc.
Urværket har en præcision / varation pr. dag
på -20~40 sekunder.
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Start uret
Når du modtager uret, skal det trækkes op, så
gangreserven lades fuldt.

Du trækker uret op ved at dreje på kronen imens den er i
position 1, dvs. mens den er i sin normalposition.
1

2

3

Kronen skal drejes med uret / clockwise 40-50 fulde
omgange.
Ryst derefter uret en smule, og urværket vil begynde at
tikke.

Indstilling af tiden
For at indstille tiden, trækker du kronen ud i position 3 –
den yderste position, som kronen kan komme i. Kronen
trækkes ud, ved at du placerer neglen under kronens
underside, og trækker den forsigtigt ud.
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 dens normalposition, position 1,
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Indstilling af dato
ADVARSEL:
Justér ikke datoen når urets visere er imellem
21.00-04.00, da datoen glidende ændrer sig i dette
interval. Hvis viserne beﬁnder sig ovenstående interval, vent
da venligst til du er udenfor dette tidsrum, eller indstil tiden
til et andet midlertidigt tidspunkt, juster herefter dato, og
indstil tiden igen. Skader på urværket forsaget af forkert brug
af kronen er ikke dækket af reklamationsretten.

For at indstille datoen, trækker du kronen ud til
position 2.
1

2

3

Herefter drejer du kronen modsat urets retning /
counter clockwise indtil den korrekte dato er opnået.
Tryk derefter kronen tilbage i dens normalposition, dvs.
position 1.
Ved måneder kortere end 31 dage, skal datoen justeres
når den nye måned påbegyndes.
Bemærk at datoen skifter glidende når klokken er
mellem 21.00-00.00. I dette interval vil du opleve, at
datoskiven drejer til den næste, kommende dato.
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Vandtæthed
Dit ur fra Henry Archer kan tåle et vandtryk svarende til
5 bar, hvilket svarer til let brug, fx. regn og dråber.
Uret kan også umiddelbart godt tåle at blive eksponeret
for vand i kortere tid, så længe vandtrykket ikke
overstiger 5 bar.
Under svømning samt dykning kan trykpåvirkningen
nemt overstige 5 bar. Dette gælder eksempelvis ved
hovedspring, eller hurtige armbevægelser i vand.
Stød og slag mod uret over tid kan forsage slitage af
urets pakninger, som kan mindske urets vandtæthed.
Du skal også være opmærksom på, at hurtige skift i
temperatur – fx en tur fra en varm bruser og videre ud i
et koldt lokale kan forsage kondensering i uret (læs mere
i kapitlet ”Kondens”).
Vi fraråder derfor at benytte dit ur til aktiviteter såsom
svømning, bad, sauna, dampbad eller lignende.
Oplever du at der er fugt eller dråber af kondens på
urets inderside / er der en lækage, anbefaler vi at du får
uret tilset hos din lokale urmager.
Vi dækker ikke reklamationer eller skader, som skyldes
brug af uret i vand samt sauna, dampbad og lignende.

ADVARSEL:
Brug ikke uret under forhold med meget skiftende
temperaturer. Fx i sauna, dampbad og lignende, eller i
ekstrem frost, da dette kan forsage undertryk og resultere i
kondens. Læs mere om kondens på næste side.
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Kondens
Det er vigtigt du er opmærksom på kondens.
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 meget
varmt vand.
Kondens kan anes som små dråber af dug i uret.
Hvis der opstår kondens i dit ur under glasset, 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.
Alternativt kan du selv gøre følgende:
Mulighed 1: Træk kronen ud, og tør uret med en
hårtørrer. Læg herefter uret på et håndklæde på en varm
radiator.
Mulighed 2: Fyld en pose med ris og læg uret i midten af
posen med risen. Lad uret ligge i posen i 24-36 timer.
Kondens skyldes som regel undertryk eller beskadigede
pakninger, som følge af stød eller lignende.
Kondens er ikke en fabrikationsfejl og kan opstå i alle ure,
dyre såvel som billige.

ADVARSEL:
Brug ikke uret under forhold med meget skiftende
temperaturer. Fx i perioder hvor der er ekstrem frost, i
sauna, dampbad og lignende, da dette kan forsage undertryk
og resultere i kondens.
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Rengøring af urkassen
Vi anbefaler at du rengør dit Henry Archer ur 1 gang
månedligt.
Inden du rengør uret, er det vigtigt at kronen på uret er
trykket ind på position 0. Hvis du ikke gør det, kan du
risikere at der kommer vand ind i uret, hvilket kan forsage
skader på urværket.
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 evt. 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.

Servicering
Vi anbefaler, at du får din lokale urmager til at servicere
dit Henry Archer ur hvert 3 år (efter købsdatoen).
En servicering omfatter smøring af de bevægelige dele i
urværket, pakninger, samt evt. justering af urværket.
På den måde sikrer du den bedst mulige ydeevne og
levetid.
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Pleje af rem
Alle originale Henry Archer læderremme er produceret i
Italien i og er af typen narvlæder, som er det øverste lag
på læderhuden. Narvlæder er i udlandet også kendt som
”full-grain leather”.
Læderet har gennemgået en organisk farvningsproces,
også kendt som vegetabilsk garvning, hvor farven
kommer fra rodfrugter, bark og rødder.
Læderet patineres/ældes naturligt over tid, og vil derfor
helt naturligt ændre karakter.
Læder er et naturligt, organisk materiale, og over tid
absorberer det sved fra armen og er følsomt overfor
vand.
Derfor anbefaler vi at du jævnligt vedligeholder din
læderrem med læderpleje.
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.
Vi anbefaler at du bruger læderpleje som er egnet til
hudkontakt, da læderpleje som benyttes til sofaer/møbler i visse tilfælde kan indeholde skadelige kemikalier.
Bemærk at læderremmen ikke er egnet til brug i vand,
herunder i bad, eller til svømning. Brug af remmen i vand
kan forkorte remmens levetid, samt forsage krympning.
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Skift af rem
Du kan nemt skifte look på dit Henry Archer ur med den
indbyggede quick change mekanisme, som vi har bygget
ind i urremmen.
For at skifte remmen, vend uret om og træk
forhøjningen på quick change mekanismen til venstre.
Herefter kan remmen afmonteres. Vær opmærksom på
ikke at slippe mekanismen før remmen er afmonteret, da
den ellers kan ridse urkassens horn.
Ovenstående gentages i omvendt rækkefølge ved
montering af ny rem.
I vores webshop, kan du desuden købe adskillige farver
remme samt stållænker, som kan give dit ur et helt nyt
look.
Se mere på www.henryarcher.com
Det er også muligt at benytte 3. parts remme på uret, så
længe der er indbygget Quick Change mekanisme.
Alle Henry Archer remme har 20 mm bredde.
Brug ikke 3. parts remme uden indbygget Quick
Change mekanisme, da disse efterfølgende kan være
meget svære at afmontere.

Reperation
Er dit ur gået i stykker, tilbyder vi at foretage en
umiddelbar vurdering af hvorvidt uret kan repareres.
Kontakt os på hello@henryarcher.com med billeder og
evt. video og en beskrivelse af problemet, og vi vender
tilbage med et løsningsforslag.
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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:
• 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.
• 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. ved brug af uret
under søvn, voldsom brug (kontaktsport og lign.) mv.
Herudover dækker reklamationsretten ikke skader på
urværket som følge af:
• Fejl forsaget af indstilling af dato indenfor tidsrummet
21:00 - 04.00 (som der advares om i kapitlet
”Indstilling af dato”).

Spørgsmål?
Har du andre 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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