De EDELSTAAL ARMBANDEN en HALSKETTINGEN kunnen bijna allemaal VERKORT worden.
Onze standaard afmetingen zijn aan de lange kant, want het is gemakkelijker te verkorten
dan te verlengen.

In de praktijk zal je dus meestal moeten VERKORTEN. Met een beetje handigheid of met
de hulp van een handige Harry is dit heel gemakkelijk!

Wat heb je hiervoor nodig?

Twee TANGEN. Hoe kleiner, hoe beter,
maar met een iets grotere tang gaat het
meestal ook.

Plaats wat beschermingsmateriaal
Om de juweeltjes niet te beschadigen,
breng je best wat kleefband aan op de
twee tangen.
In dit voorbeeld is het blauwe isolatietape, maar een gewone plakband gaat
ook.
Deze tape zorgt er enkel voor dat de
juweeltjes niet gekrast worden.

Bijna alle armbanden en halskettingen hebben extra schakeltjes aan het einde.
Ook zijn de meeste andere schakels "open": dus je kan deze schakels OPENPLOOIEN.

Voorbeeld 1:

Deze 3 schakels aan het einde kunnen
open geplooid worden. Je kan de
opening gemakkelijk zien.
De andere edelstaal schakels van dit
model zijn ook "open".

Voorbeeld 2:
De 3 schakels zijn hier ook "open".
Je kan de openingen zien.

Voorbeeld 3:
Naast de 3 "open" schakels aan het
uiteinde zie je dat de andere schakels
ook open zijn: hierdoor kan je
ook een grote schakel verwijderen!

Voorbeeld 4:

Ook hier "open" schakels aan uiteinde
EN
de grote schakels zijn ook "open"

De openingen zijn discreet, maar toch
zichtbaar.

Nu laten we zien hoe je de "open" schakels kunt openen met de twee tangen:

De "open" schakel vastklemmen langs
beide zijden van de "opening".

Met wat kracht openplooien door
in tegengestelde richting te plooien.

Je kan dit ongedaan maken door de
schakel in tegenovergestelde richtingen
te plooien.

Hier nog eens een andere foto

Als de schakels OPENGEPLOOID zijn kan je ze gemakkelijk verwijderen.

Goed opletten dat je een kleine
opening maakt, zoals getoond op
de foto hier.
Dit kan gemakkelijk en zuiver
terug geplooid worden

Kijk goed naar de richting van
het plooien: de oorspronkelijke
vorm van de schakel blijft behouden.

Door een kleine opening te maken
zoals op de foto, wordt de schakel
maar heel lichtjes vervormd. Bij het
terugplooien komt hij terug in de
oorspronkelijke vorm.

En je kan ze terug DICHTPLOOIEN door in de tegenovergestelde richting te draaien.
Zo kan je de meeste modellen aanpassen aan jouw pols of hals.

Indien er teveel schakels zijn en indien die
niet "open" zijn, kan je de "gesloten"
schakels DOORKNIPPEN met een stevige
kniptang.
Daarna kan je de "open" ringetjes
weer aanbrengen door ze voorzichtig
te plooien.

Als je problemen hebt, kan je ons steeds contacteren.

Wij zijn er om je te helpen.
Klantendienst nd

creation

e-mail: info@ndcreation.eu
Tel +32 (0)51 24 56 31

