
SERVICE CHECK
Je wilt een juweel niet in een kluis bewaren, je wilt het dragen! Maar juwelen onderhouden is belangrijk, vooral 
als juwelen met zorg zijn samengesteld. Choices by DL juwelen hebben een unieke sluiting dat naast een gepa-
tenteerd bay  onet systeem ook gebruikt maakt van een magneet. Magneten verliezen op den duur hun mag-
netische kracht, daarom raden we u aan om ieder jaar langs te komen met uw Choices by DL juwelen voor een 
onderhoudsbeurt. We kijken of uw magneet nog sterk genoeg is en vervangen deze indien nodig. Wanneer u 
zich inschrijft voor de nieuwsbrief ontvangt u eens per jaar een uitnodiging voor deze service check, deze wordt 
kostenloos aangeboden. 

ADVIES
Daarnaast heeft Debora nog extra tips voor u om het natuurlijke slijtings proces van de magneet te vertragen. 
‘het magneet is hét element van het juweel dat ervoor zorgt dat u deze kunt mixen & matchen met de diverse 
prachtige kleurstenen. Om de kracht van de magneet te behouden raad ik u aan het juweel zo min mogelijk 
in contact te brengen met vocht, dit wil zeggen dat ik u adviseer het juweel af te doen tijdens het douchen, 
handen wassen, zwemmen en het sporten. Pas daarnaast ook op met producten zoals parfums, lotions en 
desinfecterende handzeep of gel.

HOE WERKT HET SYSTEEM?
Het plaatsen van de steen en het frame op de ring.
1. Plaats de steen in het frame
2. Plaats de steen en het frame in een 45 graden hoek op de ring
3. Draai het bovenste gedeelte 45 graden naar rechts
4. De steen zit op de juiste manier op de ring

Het verwijderen van de steen en het frame van de ring.
1. Plaats uw vinger op de inkeping van het frame en draai het
2. Draai het bovenste gedeelte 45 graden naar links
3. Til het bovenste gedeelte op
4. De steen de het frame zijn uit de ring verwijderd
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SERVICE CHECK
You don’t want to keep your jewellery in a safe, you want to wear it! However, jewellery maintenance is important. 
Choices by DL jewellery have a unique � tting that uses a magnet. Over time, magnets lose their magnetic power, 
so we recommend that you visit us every year for a service check. We check whether your magnet is still strong 
enough and replace it if necessary. When you subscribe to the newsletter you will receive an invitation for this 
service check once a year, which is offered free of charge.

ADVICE
In addition, Debora has additional tips for you to slow down the magnet’s natural wear process. “The magnet 
is the element of the jewellery that allows you to mix & match it with the various beautiful colored stones. To 
maintain the power of the magnet, I recommend that you keep the jewellery as little as possible in contact with 
moisture, that is, I advise you to take your jewellery off during showering, washing hands, swimming and exerci-
sing. In addition, also be careful with products such as perfumes, lotions or hand sanitizers.

HOW DOES THE LOCKING MECHANISM WORK?
Taking the stone in.
1. Place the stone into the frame
2. Place the stone and frame at a 45 degree angle on the ring
3. Turn the top part of the ring 45 degrees to the right
4. The stone is set

Taking the stone out.
1. Place your � nger on the notch and � ip it up
2. Turn the top part 45 degrees to the left
3. Lift the top
4. The stone is out

Taking the stone out.Taking the stone out.
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