
Opatrně odstraňte všechen obalový materiá, pásky a gumy. 
Potom vyjměte karton ze zvonkohry podle šipky. Ujistěte se, 
že hodiny stojí bezpečně ve svislé poloze s max.
sklonem 2 stupně.
Zavěšení kyvadla.
Šetrně vyjměte karton chránící kyvadlový závěs. Jednou 
rukou přidržte kyvadlový závěs, druhou rukou spojte kyvadlo 
se závěsem zavěšením do otvoru nosiče. Světlá část kyvadla 
patří směrem dopředu.
Upozornění: Kyvadlový závěs je z jemné pružiny. S kyvadlem 
manipujte velmi šetrně, neotáčete s ním ani netlačte. Hodiny 
by se tak mohly poškodit. Při přemisťování hodin vždy 
vyjměte, aby nedošlo k poškození.

ZAVĚSIT KYVADLO 
Kyvadlový závěs vidíte uvnitř dřevěné skříně

Matica pre nastavenie kyvadla: 
Otáčením matice doprava kyvadlová koule stoupá, hodiny běží rychleji.
Otáčením matice doleva kyvadlová koule klesá, hodiny běží pomaleji.
Ujistěte se, že otáčením matice se kyvadlová koule pohybuje nahoru a dolů.
Neupravujte rychlost chodu častěji než 1x za 24 hodin.
Jakmile dosáhnete místa, kde se nepatrnou změnou nastavení změní z rychlého
 na omalý nebo naopak, dosáhli jste maximální přesnosti hodin ve této konkrétní poloze.

Natahování hodin.
Hodiny jsu částečně nataženy z výroby. Vlože natahovací klíč do otvoru pro natahování 
v ciferníku a točte s ním ve směru šipky. Hodiny jsou plně nataženy jakmile vás zastaví 
otáčení klíče. Hodiny jsou po natažení v chodu 31 dní, avšak doporučujeme po 25 dnech 
dotáhnout, aby udržely správný chod.
Natavení času.
Nastavte správný čas otáčením minutové ručičky ve směru chodu hodinových ručiček 
bez ohledu na zvonění. Hodinová ručička následuje nastavování dle minutové ručičky. 
NEOTÁČEJTE HODINOVOU RUČIČKOU, ABYSTE NASTAVILI HODINY. Můžete ji jen 
opatrně posunout na přesnou pozici hodiny, která je potřeba. Prosím, vezměte na 
vědomí, že po nastavení hodin možná nebudou hodiny odbíjet přesně. Je to normální 
a hodiny se opraví samy během následujících hodin. Také můžete minutovu ručkou 
otočit proti směru chodu hodinových ručiček na pozici 8 nebo méně a následně vrátit 
na pozici 12 ve směru chodu hodinových ručiček. Hodiny nyní budou odbíjet správně.
Spuštění hodin.
Hodiny spustíte posunutím kyvadla do krajní pozice vpravo nebo vlevo a uvolněte.
Kyvadlo se rozkýve a hodiny začnou tikat.
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VŠEOBECNÉ
15-dňové naťahovacie hodiny idú pri plnom natiahnutí viac ako 17 dní, 30-dňové idú viac 
ako 33 dní. Ak hodiny pracujú v rozmedzí teplôt 20 + - 5 ° C, maximálna  denná odchýlka 
je menšia ako 30 sekúnd. Pri odbíjaní nie je odchýlka minútovej rúčky väčší ako ½ minúty. 
Teplota pre bežný chod hodín je -10 až 45 ° C.

UPOZORNENIE
Udržujte hodiny v čistom a suchom prostredí.
Čistite hodiny rovnakým spôsobom ako iný drevený nábytok.
Pravidelne čistite sklo zvonka. Neutierajte vnútorné sklo, môže dôjsť k poškodeniu dizajnu.
Hodiny by mali byť raz ročne premazané a čistené raz za päť až desať rokov.
Odporúčame vykonávať údržbu hodín v autorizovanom servise.
Ak ste ukončili inštaláciu hodín a ste si istí, že pracujú presne, bezpečne zlikvidujte všetok 
obalový materiál a držte ho mimo dosahu detí.


