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INSTRUKCJA OBSLUGI 



1. Uwagi przed uruchomieniem 

Proszę usunąć ostrożnie całe opakowanie, usunąć taśmę klejącą i taśmy 

gumowe. Następnie usunąć karton zgodnie z kierunkiem strzałek lub 

usunąć piankę z mechanizmu sprężynowego (patrz obrazek 2). Proszę 

się upewnić, że zegar stoi w pewnej i pionowej pozycji z mniej niż 2 

stopniowym odchyleniem. 

 

 

 

 

 

                                                                Rys nr 2 

2. Zawieszanie wahadła 

Proszę ostrożnie usunąć taśmy gumowe przed zawieszeniem wahadła 

na mechanizmie zegarowym. Proszę przytrzymać jedną ręką mocowanie 

wahadła od góry i przytrzymać wahadło prosto drugą ręką . Następnie 

proszę połączyć obie części, umieszczając wahadło w otworze 

zawieszania wahadła (patrz obrazek 3) Jasna strona wagi wahadła musi 

wskazywać do przodu. 

 

  

                

 

                                      Rys. nr 3 



Uwaga:  

Wahadło zamocowane jest na delikatnej sprężynie. Proszę nie ciągnąc 

ani nie kręcić mocowania podczas zawieszania wahadła. Państwa zegar 

mógłby nie chodzić bez zarzutu lub nawet stać, jeśli sprężyna uległaby 

uszkodzeniu. 

Proszę zawsze wyjmować wahadło, jeśli przenoszą Państwo zegar  na 

inne miejsce i proszę zabezpieczyć mocowanie wahadła taśmą klejącą, 

tak by nie kiwała się swobodnie na boki. 

 

3. Nakręcanie zegara 

Państwa zegar został już częściowo nakręcony fabrycznie. Aby się 

upewnić, że został całkowicie nakręcony (patrz obrazek 4), proszę 

włożyć klucz do nakręcania w otwór i przekręcić go odpowiednio do 

ruchu strzałek na zewnętrznej stronie zegara. Zegar jest nakręcony do 

oporu, jeśli natrafią Państwo na wyraźną blokadę podczas przekręcania 

klucza.  

 

 

 

 

                           Rys.nr 4 

 

 



 

4. Ustawianie godziny 

Proszę ustawić właściwą godzinę, przekręcając wskazówkę minutową 

zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub w przeciwną stronę, nie 

zwracając uwagi na bicie kuranta na pełną lub niepełną godzinę (30 

min). Wskazówka godzinowa przekręca się automatycznie, jeśli kręcą 

Państwo wskazówką minutową. Proszę nie przekręcać wskazówki 

godzinowej. Gdyby Państwo przez przypadek podczas ustawiania 

przekręcili wskazówkę godzinową, proszę pozwolić zegarowi wybić 

godzinę. Proszę ostrożnie przekręcić wskazówkę godzinową aż będzie 

wskazywała godzinę, którą Państwo chcą ustawić. Proszę zwrócić 

uwagę, że po tym jak Państwo ustawią właściwą godzinę, zegar za 

pierwszym razem może ewentualnie nie wybijać prawidłowej godziny. To 

jest normalne a zegar sam się skoryguje w przeciągu następnej godziny. 

Poza tym mogą Państwo przekręcić wskazówkę minutową przeciwnie do 

wskazówek zegara na cyfrę 8 lub mniejszą na cyferblacie, a potem 

zgodnie z ruchem wskazówek zegara z powrotem na liczbę 12. Zegar 

będzie wtedy prawidłowo wybijał godzinę. 

 

5. Uruchomienie zegara 

Proszę uruchomić zegar wychylając wahadło w prawą lub w lewą stronę 

a następnie wypuścić je (patrz obrazek 5). Kiedy wahadło zaczyna kiwać 

się równomiernie, zegar powinien zacząć tykać normalnie. 

 

 



 

 

 

 

 

                               Rys.nr 5 

 

 

6. Ustawianie zegara aby chodził szybciej lub wolniej 

Zegar został fabrycznie bardzo dokładnie ustawiony z 20 sekundowym 

odchyleniem na dobę. Mimo to może potrzebować niewielkiej korekty 

ustawień, zapewniającej dokładne odmierzanie czasu. Aby dokonać 

regulacji dokładności chodu proszę wykonać następujące czynności:  

Proszę chwycić wahadło jedną ręką i przekręcić druga ręką nakrętkę 

regulacyjną pod wahadłem w prawo. To spowoduje poruszenie się 

wahadła w górę i przyspieszy chodzenie zegara. 

Przekręcanie nakrętki w lewo spowoduje poruszenie się wahadła w dół a 

zegar będzie chodził wolniej. Jeśli przekręcają Państwo nakrętkę w dół, 

proszę delikatnie naciskać wahadło na dół, aby stwierdzić, czy przylega 

do nakrętki. Czas między ustawieniami dokładności chodu zegara 

powinien wynosić przynajmniej 24 godziny.  

 

 



 

 

 

 

 


