Een uniek kaliber dankzij de vernieuwende
eigenschappen
Alle aanduidingen geïntegreerd

De gangreserve

Als wereldprimeur zijn in de Calibre Royal alle aanduidingen
van het horloge op de platine gemonteerd. Dit ontwerp
combineert betrouwbaarheid, compactheid, schokbestendigheid en maakt vooral zeer dunne, dus elegante, horloges
met meervoudige aanduidingen mogelijk, en zorgt tegelijk
dat die aanduidingen perfect symmetrisch en harmonieus
op de wijzerplaat geplaatst kunnen worden.

Eén enkele grote veerton zorgt voor een gangreserve van
88 uur, met indicatie van het bereik van het isochronisme
van 72 uur, ofwel een autonomie en een gegarandeerd
constante werking van alle functies gedurende 88 uur.

Grote datum- en dagweergave
Dubbele grote openingen voor datum- en dagweergave
met 3 schijven op gelijk niveau, gelijktijdig systeem van de
3 schijven op een 10e van een seconde om middernacht
(met een tolerantie van plus of min 10 minuten); snelle
correctie van de dagen en van de datums zonder correctors
op de kast.
Iedere correctie kan worden uitgevoerd zonder enig risico

voor het mechanisme, ongeacht de stand van wijzers.
Het mechanisme met een dubbele opening voor grote £datum- en dagweergave met 3 schijven en driedubbele
sprong over 24 uur is uniek in de wereld, omdat, ongeacht
de stand van de wijzers, met behulp van de kroon een
£correctie kan worden uitgevoerd via dit unieke, snelle
verzet-systeem.

Aanbevelingen en onderhoud
Uw Pequignet Manufacture horloge zal de tand des tijds
glansrijk doorstaan: krasvast saffierglas, “massief” goud
of staal dat vele malen gepolijst kan worden, schroefdeksel of deksel met schroeven. Een authentiek horlogemerk
zorgt voor een voorraad van duizenden onderdelen om
een aftersales service te kunnen bieden voor meerdere
generaties. Zo kan een horloge van Pequignet Manufacture
worden doorgegeven en op elk moment weer in oude
glorie hersteld worden.
Een horloge van Pequignet Manufacture is voorzien van
een eigen ingegraveerd nummer. Hiermee kan het over de
hele wereld worden herkend. Het graveren gebeurt na
een dubbele controle.
Een Calibre Royal heeft regelmatig onderhoud nodig, wij
adviseren dit binnen 5 jaar te laten uitvoeren.

Enkele aanbevelingen
Waterdichtheid
De waterdichtheid van een horloge kan na verloop van
tijd minder worden; tijdens het dragen is het horloge
dagelijks blootgesteld aan allerlei omstandigheden die
per gebruiker kunnen verschillen (meer of minder hevige
schokken, zweet, snelle temperatuursveranderingen,
zeewater, zwembadwater, enz.)

Deze factoren hebben alle invloed op het verouderen van
de afdichtingen. Daarom is het noodzakelijk de waterdichtheid van uw horloge regelmatig te laten controleren
door een erkende Pequignet-dealer.
LET OP:
- schroef of druk de kroon altijd zorgvuldig tegen de kast
terug om te voorkomen dat water in het mechanisme
binnendringt.
gebruik de drukknoppen van de chronograaf of het
- 
opwindmechanisme niet onder water.
- spoel, na het zwemmen in zee of in het zwembad, uw
tijdmeter af met lauw water en droog deze af met een
zachte doek.

Magnetische velden
Onze leefomgeving is gevuld met allerlei onzichtbare
elektromagnetische signalen. Deze signalen kunnen een
rechtstreekse invloed hebben op de werking van uw automatische of uw kwartshorloge.
Uw horloge heeft ook last van magnetische velden. Deze
kunnen, in bepaalde situaties, bepaalde stalen onderdelen
in het uurwerk magnetiseren, zoals het kogellager van de
schommelmassa van het automatische systeem en nog
meer in het bijzonder de spiraal.
De windingen van de spiraal kunnen aan elkaar
gaan kleven en het horloge gaat voor of achter
lopen of kan zelfs stoppen.

PVD-coating
De PVD-coating is een harde oppervlakteafwerking die
door stoten of regelmatig schuren kan slijten. Dit valt niet
onder de garantie.

Gangreserve
Door uw horloge regelmatig te dragen blijft de gangreserve behouden. Als het horloge niet is gedragen en
daardoor gestopt is, adviseren wij u het met de hand op
te winden met behulp van de kroon. Voor een optimale
werking is het namelijk niet voldoende om het horloge
heen en weer te schudden om het op te winden. Het kan
daardoor aanzienlijk achter gaan lopen en snel weer
stoppen. Ondanks het raffinement en de technologische
betrouwbaarheid van uw horloge, moet u weten dat de
afwijking van een mechanisch horloge (in tegenstelling
tot die van kwartshorloges) schommelt tussen plus of min
10 seconden per dag.

Dagelijks gebruik van leren banden en
banden van andere natuurlijke materialen
Vermijd ieder contact met water of enige andere vloeistof
Vermijd ieder rechtstreeks contact met cosmetica,
parfums, make-up, wasmiddelen, oplosmiddelen of
andere in de handel verkrijgbare speciale reinigingsmiddelen voor leer.
Vermijd blootstelling aan fel licht of de zon, om het risico
van verkleuring te voorkomen.

Temperaturen
Stel het horloge niet bloot aan extreme temperaturen
noch aan extreme temperatuursveranderingen.

Opwindmechanisme
Kroon in stand 1
De kroon moet 88 omwentelingen gedraaid worden
om de gangreserve van 88 uur te bereiken. Het Calibre
Royal is echter voorzien van een ander systeem met hoog
rendement. Het volstaat om de kroon tot 30 of 40 uur
gangreserve handmatig op te winden. Het automatisch
opwindsysteem doet de rest. Hoewel uw Calibre Royal
al zeer goed isochroon is vanaf 16 uur gangreserve,
adviseren wij u voor meer comfort het kaliber maximaal
op te winden.

Maanfase instellen
Het instellen is heel eenvoudig. Druk de correctieknop in
met een pen en zet de maanschijf op de stand volle maan.
A op 9 uur bij het horloge Rue Royale
B op 6 uur bij het horloge Paris Royal
Raadpleeg een maankalender
(website Pequignet: www.pequignet.com) voor de datum
van de laatste volle maan. Tel de dagen sinds de laatste
volle maan en druk met de Pequignet-pen net zo vaak als
het aantal dagen.

Voorbeeld: het is 15 juni op de dag van correctie. De
maankalender geeft aan dat de laatste volle maan op
10 juni was. Tel dus 11, 12, 13, 14, 15; dat zijn 5 dagen.
Nadat u de schijf op de stand volle maan heeft gezet,
drukt u dus 5 keer op de correctieknop.
LET OP: wij adviseren u deze instelling niet uit te voeren
tussen middernacht en 3 uur ‘s ochtends.

Tijd instellen
Kroon in stand 3
Draai de kroon in stand 3 en zet de wijzers vooruit. Let op:
vergeet dan niet één keer langs de “12” te gaan. (om te
kijken wanneer de datum verspringt, dit is 12 uur ‘s
nachts).

Instellen van de dag- en datumweergave
Kroon in stand 2
Stel vooraf de tijd in zoals hierboven aangegeven en zet de
kroon in stand 3.
Draai de kroon (stand 2) linksom om de dag van de week in
te stellen. Met het snelverzet-systeem kunt u de dag eenvoudig instellen. Draai rechtsom om de datum in te stellen.
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Pour le réglage de la date, tourner dans le sens horaire.
Met het snelverzet-systeem kunt u de datum probleemloos,
Le dispositif d’avance rapide vous permet de faire défiler
snel en eenvoudig instellen.
aisément et rapidement les dates sans autre
préoccupation.
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les plus sophistiquées. Pequignet
Manufacture innove et vous simplifie cette complication
majeure, qui, vous le verrez, s’avère d’une grande
fiabilité.
Vous êtes ainsi libéré du risque de faire une fausse
manœuvre, l’utilisation de la double grande date et jour
de Pequignet Manufacture s’avère simple et fiable.
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