
РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА - СТЕНЕН
ЧАСОВНИК

Прочетете внимателно следните инструкции, преди да го сглобите и

използвате. Инструкциите запазете внимателно за бъдещи справки. Ако

дарите часовника на някого, му дайте и инструкциите. Продуктът не е

предназначен за търговска употреба.

Общи забележки:

● пригответе картонената опаковка със стоките върху равна повърхност и внимателно я

отворете, за да избегнете повреждане на стоката



• внимателно отстранете всички отделни части и проверете дали опаковката съдържа всички

малки части - препоръчваме да поставите частиците в купа

• след това проверете всички отделни части за признаци на повреди или дефекти

• ако Ви липсва част или има признаци на повреда, незабавно се свържете с Вашия доставчик,

никога не сглобявайте и не използвайте продукта

• ако сглобите продукта с дефектни части  впоследствие той може да бъде допълнително

повреден и тези щети не могат да бъдат покрити от гаранцията

• винаги използвайте продукта в съответствие с основното му предназначение, никога по друг

начин

• не е детска играчка, така че не трябва да се сглобява от деца

• не позволявайте на деца да боравят с продукта без надзор

• уверете се, че часовникът Ви е поставен в чиста среда, а не във влажна среда, където

дървесината би пострадала и чувствителните части биха могли да ръждясат

• промяна в средата, в която се намира часовникът, или в неговото обкръжение може да

доведе до промяна в средната стойност - дневни отклонения въз основа на промени в

географската дължина, температура, надморска височина и т.н. Това е абсолютно

нормално и можете да го регулирате, като регулирате отново регулиращия винт (вижте

инструкциите, точка 6)

• редовно полирайте  дървената кутия на часовника, точно както другите чувствителни мебели

• почиствайте външната част на стъклото на часовника си, но не избърсвайте вътрешността на

стъклото, тъй като това може да причини повреда на модела

• механизмът на часовника трябва да се смазва веднъж годишно, а стенният часовник трябва

да бъде почистван приблизително на 5-10 дни в зависимост от климатичните условия

• след като приключите сглобяването на часовника и се уверите, че работи правилно, извадете

цялата опаковка и я съхранете на място, недостъпно за деца



СПИСЪК С ЧАСТИ:

1 x основно устройство (вкл. Машина)

1 x махало

1 x гаечен ключ

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:
1. Процедура за предварително въвеждане в експлоатация
Внимателно отстранете всички опаковъчни материали, самозалепващи ленти и гумени ленти.
След това извадете картона по посоката на стрелките от махалото и отстранете пяната от
изпускателните пружини (виж фигура 2). Уверете се, че часовникът е поставен в безопасно и
изправено положение с ъгъл на наклон по-малък от 2 градуса.

2. Окачване на махалото

Внимателно отстранете гумените ленти от пантите на махалото на часовника. Дръжте
окачването на махалото отгоре в едната си ръка и махалото в другата си ръка. След това
съединете двете части заедно, като поставите махалото в частите за окачване на махало (виж
фигура 3). Светлата страна на махалото трябва да сочи напред.



ВНИМАНИЕ: Окачването на махалото е снабдено с чувствителна пружина. Не го дърпайте и
не го завъртайте, освен ако махалото е окачено. Часовникът Ви няма да върви гладко или може
да спре, при повреда на пружините.
Забележка: Винаги махайте магалото, преди да боравите с часовника (преместване,
съхранение) или закрепете махалото с лепяща лента, така че да не се движи в случай на
манипулация.
3. Настройте часовника
Часовникът Ви вече е частично навит при производството. За да се уверите, че часовникът е
напълно навит (вижте фигурата 4), поставете ключа, за да завъртите часовника в ключалката и
го завъртете по посока на стрелките от външната страна на часовника.
Часовникът е напълно навит щом почувствате солидна съпротива при завъртане на ключа.
Часовникът работи 31 дни след пълно навиване. Въпреки това е добре да се осигури дълъг
период на функционалност, затова го навивайте на всеки 25 дни.

4. Задайте часа на часовника

Задайте определено време на часовника, като завъртите минутната стрелка по часовниковата
стрелка с ръка или обратно на часовниковата стрелка, без да се вземе предвид ударът за час и
половина.

НЕ ВРЪЩАЙТЕ СТРЕЛКАТА НА ЧАСОВНИКА.

Ако по невнимание завъртите по посока на часовниковата стрелка, докато настройвате часа,
оставете часовника. Внимателно завъртете стрелката на часа, докато покаже часа, който
искате.

Може да се случи, че дори и да настроите часовника правилно, часовникът може да показва
грешен час. Това е нормално и часовникът ще се настрои правилно в рамките на следващия
час. Можете да завъртите минутната стрелка обратно на часовниковата стрелка на 8 или друго
по-малко число на циферблата и след това завъртете обратно по часовниковата стрелка до
номер 12. Тогава часовникът ще показва точното време.

5. Пускане на часовника



За да стартирате часовника, преместете махалото във външната дясна или лява позиция и го
освободете (вижте фигура № 5). Веднага щом махалото започне да се люлее редовно,
часовникът трябва да започне да тиктака нормално.

6. Настройте часовника да работи по-бързо или по-бавно

Часовникът е настроен фабрично с отклонение от 20 секунди / ден. Все пак може да изисква
малки корекции в настройките, за да запазите правилното време. Можете да настроите
часовника си, като следвате тези стъпки:

Дръжте здраво махалото с една ръка и завъртете регулиращия винт под тежестта на махалото.
Той премества тежестта на махалото нагоре и часовникът работи по-бързо. Завъртете
регулиращия винт наляво, тежестта на махалото ще се премести надолу и часовникът Ви ще
работи по-бавно. Ако завъртите регулиращия винт надолу, леко натиснете тежестта, за да се
уверите, че теглото на махалото лежи върху винта. Интервалът от време между отделните
настройки трябва да е поне 24 часа. След като стигнете до точката, при която много малка
настройка за време променя скоростта на махалото от бързо към бавно или обратно,
достигнали сте максималната точност на часовника си за дадено място или
климат (виж фигура 6).

Задаване на данни за движението на часовника:



Модел Модел G

Данните се задават в едно завъртане (360
°)

180сек / 24ч

Общи технически инструкции
• 31-дневният цикъл работи повече от 33 дни, когато е напълно навит.
• При температура между + 20 / -5 ° C максималното отклонение е по-малко от 30 секунди.
Средно дневното отклонение е по-малко от 20 секунди.
• Посоченото отклонение на минутната стрелка е по-малко от половин минута, когато
часовникът удари. Интервалът между ударите е 1-2 секунди.
• Температурата на околната среда за часовник, който работи правилно, е 10-45 ° C.


