
Nástěnné hodiny s kyvadlem a s melodií Westminsterských 
zvonů. Zvoní každou hodinu a mají automatické vypnutí 
nočního zvonění v  době od 22:00 do 6:00. Abyste zajistili 
správný chod a funkci, prosím, dodržujte přesně níže 
uvedené instrukce pro nastavení a instalaci. Hodiny budou 
odbíjet každou hodinu během dne a v  noci bude odbíjení 
automaticky vypnuto.

NASTAVENIE ČASU A ODBÍJENÍ
1. Před vložením baterií nastavte čas na 6:05 pomocí kolečka A.
2. Vložte alkalickou baterii 1xAA do otvoru pro napájení kyvadla.
3. Vložte alkalickou baterii 1xAA do otvoru pro napájení hodin. 
    Dbejte na správnou polaritu.
4. Vložte alkalické baterie 2xAA do otvoru pro napájení odbíjení.  
    Dbejte na správnou polaritu. Hodiny budou automaticky odbíjet
   a zvonit 6krát.

NASTAVENÍ KYVADLA
1. S ohledem na bezpečnost při přepravě je malé černé kyvadlo (B) zafi xováno (C).
2. Palcem mírně zatlačte směrem doprava, abyste kyvadlo uvolnili (D).
3. Hlavní kyvadlo zavěste na čené kyvadlo v místě (E).
4. Nahněte kyvadlo do boku, abyste ho uvedli do pohybu. Umístěte hodiny na pevný  
    háček a ujistěte se, že hodiny visí na stěně rovně.
Pozn. Háček nebo skoba by neměl být příliš dlouhý, aby se hodiny nenakláněly ode
zdi. Hodiny by se měly zadní částí dotýkat stěny, aby byla zajištěna stabilita a zároveň
bylo kyvadlo volné.

PROSÍM UJISTĚTE SE, ŽE HODINY VISÍ NA STĚNĚ ROVNĚ.

5. Nyní za použití kolečka nastavte hodiny na přený čas (ve směru hodinových ručiček).
    Mějte na paměti, že zpočtáku je nastavený čas 6:05 ráno a pokud potřebuje nastavit
    např. aktuální čas 9:20 večer (21:20), musíte tím pádem protočit čas přes 7,8,9,10,11,12,
    1,2,3,4,5,6,7,8,9 a potom na 9:20 (21:20).
Pozn. Když začnete nastavovat ručičky na aktuální čas, začnou hodiny opakovaně
odbíjet. Nenechte se tím zneklidnit. Poslední zvonění po ukončeném nastavování je to,
které odpovídá nastavenému času.
6. Při vyjmutí nebo výměně baterie je nutné postup uvedený výše pro nastavení času
    opakovat. Proto si uschovejte tento návod pro případ, že byste potřebovali do něj
    znovu nahlédnout.
7. Pokud nechcete, aby hodiny odbíjely vůbec, vyjměte dvě baterie z otvoru pro 
    napájení odbíjení.
8. Nikdy neotáčejte hodinové ručičky proti směru chodu hodinových ručiček. 
    Přerušila by se tím sekvence odbíjení a došlo by ke zničení hodin. 
Pozn. Pokud jsou již baterie slabé, může se stát, že odbíjení není v souladu s aktuálním
časem. Prosím, vyměňte baterie a nastavte čas dle návodu viz výše.
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