
MANUAL DE OPERARE - CEAS DE PERETE

Citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de asamblare și utilizare. Apoi

păstrați cu atenție instrucțiunile pentru referințe viitoare. Dacă donați sau

împrumutați un ceas cuiva, transmiteți-l întotdeauna, inclusiv aceste instrucțiuni.

Produsul nu este destinat utilizării comerciale.

ÎNȘTIINȚARE GENERAL:

• pregătiți cutia cu mărfurile pe o suprafață plană și deschideți-o cu grijă pentru a nu
deteriora mărfurile din interior
• Îndepărtați cu atenție toate piesele individuale și verificați dacă pachetul conține toate
piesele, vă recomandăm să plasați particulele mici într-un vas
• apoi verificați toate piesele individuale pentru orice semne de deteriorare sau defecte
• dacă asamblați produsul din piese defecte și ulterior este deteriorat în continuare etc.,
garanția nu poate fi revendicată pentru această deteriorare



• utilizați întotdeauna produsul în conformitate cu scopul său principal, niciodată altfel • nu
este o jucărie pentru copii, de aceea copiii nu ar trebui să fie lăsați să nu fie supravegheați în
timpul asamblării sale
• Nu permiteți copiilor să manipuleze produsul nesupravegheat
• asigurați-vă că ceasul dvs. este plasat într-un mediu curat, nu într-un mediu umed, unde
lemnul ar suferi și părțile sensibile ar putea rugini
• Schimbarea mediului în care este situat ceasul sau împrejurimile acestuia poate duce la o
modificare a abaterii medii zilnice datorită modificării longitudinii, temperaturii, altitudinii etc.
Acest lucru este perfect normal și poate fi reglat prin reglarea reglării șurub (vezi
instrucțiunile, punctul 6).
• Ceară și lustruiește cutia de ceas din lemn în mod regulat, la fel ca alte mobilier sensibil. •
Curățați exteriorul paharului ceasului, dar nu ștergeți interiorul paharului, deoarece acest
lucru ar putea deteriora modelul
• mișcarea ceasului trebuie unsă o dată pe an, iar ceasul de perete trebuie curățat
aproximativ la fiecare 5-10 zile, în funcție de condițiile climatice
• după finalizarea ansamblului ceasului și asigurându-vă că funcționează corect, îndepărtați
toate materialele de ambalare și păstrați-le la îndemâna copiilor

LISTA DE COMPONENTE:

1 x unitate principală (inclusiv mașină)
1 x pendul
1 x strângere, cheie

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

1. Procedura de pre-punere în funcțiune

Îndepărtați cu atenție toate materialele de ambalare, benzile adezive și benzile de cauciuc.
Apoi scoateți cartonul în direcția săgeților din pendul și îndepărtați spuma din arcurile de
descărcare (a se vedea figura 2). Asigurați-vă că ceasul este într-o poziție sigură și verticală,
cu un unghi de înclinare mai mic de 2 grade.



2. Suspendarea pendulului

Scoateți cu grijă benzile de cauciuc de pe balama pendulului de pe ceas. Țineți suspensia
pendulului de sus într-o mână și pendulul drept în cealaltă. Apoi conectați cele două părți
împreună prin introducerea pendulului în părțile suspensiei pendulului (a se vedea figura 3).
Partea luminoasă a pendulului trebuie să fie îndreptată înainte.

ATENȚIE: suspensia pendulului este echipată cu un arc sensibil. Nu-l trageți și nu îl
întoarceți în timp ce pendulul este suspendat. Ceasul dvs. nu ar funcționa defectuos
sau s-ar putea opri dacă arcurile ar fi deteriorate.

Notă: Înainte de orice manipulare a ceasului (relocare, depozitare), scoateți întotdeauna
pendulul și fixați pendulul cu bandă adezivă, astfel încât să nu se miște de la o parte la alta
în timpul oricărei manipulări.

3. Setați ceasul

Ceasul dvs. este deja parțial ieșit din producție. Pentru a vă asigura că ceasul este complet
extins (vezi Figura 4), introduceți cheia ceasului în gaura cheii și rotiți-o în direcția săgeților



din exteriorul ceasului. Ceasul este complet extins de îndată ce simțiți o rezistență solidă
când rotiți cheia. Ceasul rulează timp de 31 de zile la un moment dat pe o singură întindere
completă. Cu toate acestea, este recomandabil să îl întindeți la fiecare 25 de zile pentru a
asigura o perioadă lungă de funcționalitate.

4. Setați ora pe ceas

Setați o oră specifică pe ceas prin rotirea acelor minute în sensul acelor de ceasornic sau în
sens invers acelor de ceasornic, fără a lua în considerare întreaga oră sau jumătate de oră.
NU ROTI CEASUL MÂNII.

Dacă în mod involuntar rotiți ceasul în timp ce setați ora pe ceas, lăsați-l să se oprească.
Întoarceți cu atenție mâna orelor până când arată ora pe care ați dorit să o setați.
Se poate întâmpla ca, chiar dacă setați ceasul corect, ceasul să lovească incorect pentru
prima dată. Acest lucru este normal, iar ceasul se va seta corect în următoarea oră. În plus,
puteți întoarce minutul în sens invers acelor de ceasornic la numărul 8 sau un alt număr mai
mic de pe cadran și apoi îl puteți întoarce în sensul acelor de ceasornic la numărul 12. Apoi
ceasul va bate ora corect.

5. Punerea ceasului în funcțiune

Pentru a porni ceasul, mutați pendulul în poziția exterioară dreaptă sau stângă și eliberați-l
(vezi figura 5). De îndată ce pendulul începe să se balanseze în mod regulat, ceasul ar
trebui să înceapă să bifeze normal.

6. Setați ceasul să ruleze mai repede sau mai încet



Ceasul este setat din fabrică cu o abatere de 20 de secunde / zi. Cu toate acestea, pot
necesita ajustări minore ale setărilor pentru a menține ora corectă. Puteți seta ceasul
urmând acești pași:

Țineți ferm ceasul pendulului cu o mână și rotiți șurubul de reglare sub greutatea pendulului
spre dreapta. Mută   greutatea pendulului în sus și ceasul rulează mai repede. Dacă rotiți
șurubul de reglare spre stânga, greutatea pendulului se va deplasa în jos și ceasul dvs. va
funcționa mai lent. Când rotiți șurubul de reglare în jos, împingeți ușor greutatea pentru a vă
asigura că greutatea pendulului se sprijină pe șurub. Intervalul de timp dintre setările
individuale ar trebui să fie de cel puțin 24 de ore. Odată ce ați ajuns în punctul în care o
setare de timp foarte mică se schimbă de la rapid la lent sau invers, ați atins precizia
maximă a ceasului pentru un anumit loc sau climat (a se vedea Figura 6).

Setarea datelor pentru mișcarea ceasului:

Instrucțiuni tehnice generale

• Ceasul de 31 de zile funcționează timp de peste 33 de zile, când este complet extins
• La temperaturi cuprinse între + 20 / -5 ° C, abaterea maximă este mai mică de 30 de
secunde. Abaterea medie zilnică este mai mică de 20 de secunde.
• Abaterea indicată a acelor de minute este mai mică de jumătate de minut când ceasul
bate. Intervalul dintre tensiunile individuale este de 1-2 secunde.
• Temperatura ambientală pentru un ceas care funcționează corect este de 10-45 ° C.


