
Návod k obsluze hodin

Naše firma vyrábí dvě varianty hodinových mechanismů:

Varianta 1 - mechanismus obyčejný - dvě závaží o stejné hmotnosti, bez měsíční fáze - 
oznámení odbitím každou půl hodinu.

Varianta 2 - mechanismus LUX - tři závaží - dvě lehčí + jedno těžší, s měsíční fází - 
oznámení odbitím každou čtvrt hodinu.

Nastavení času a hodin

Před samotným nastavováním se musí hodiny vyrovnat pomocí vodní váhy povolením, 
nebo utažením nohy na spodní straně hodin.
Chcete-li nastavit čas, otáčejte minutovou (delší) ručičkou ve směru hodinových ručiček 
(doprava). Otáčejte pomalu a plynule, zastavte se na určitém místě (každých 15 minut / 
LUX hodiny, nebo každých 30 minut / obyčejné hodiny), až do momentu oznámení 
odbitím. Jestliže po nastavení času zjistíte, že hodiny odbíjí špatně, neměli byste nic 
upravovat, hodiny se v horizontu 90 minut automaticky synchronizují.

Poznámka: v případě, že hodiny odbily jinou dobu, než je uvedeno, měla by být hodinová 
ručička (krátká) přesunuta do správné polohy.

Nastavení fáze měsíce (platí pro hodiny LUX)

Moon Dial hodiny ukazují příslušný den daného lunárního měsíce (29´/2 dny), na rozdíl od 
kalendářního měsíce.  Nastavení fáze měsíce se provede automaticky za chodu hodin.
 
Poznámka: Jestliže sada měsíčních disků vytváří odpor, znamená to, že ozubená kola 
zapadla do ok, které působí změnu fáze měsíce. V takovémto případě počkejte  6 - 8 
hodin, než se znovu pokusíte nastavit „měsíční disk“ (disk určující fázi měsíce). Chcete-li 
nastavit měsíční disk, obracejte diskem ve směru hodinových ručiček k číslu 15. 
V kalendáři zkontrolujte den posledního úplňku. Za použití rukavic otočte měsíčním 
diskem vpravo (po směru hodinových ručiček). Při otáčení disku uslyšíte charakteristický 
zvuk („klik“).  Jeden „klik“ odpovídá 24 hodinovému dni lunárního kalendáře. Např. je-li 
měsíc 5 dní po jeho plnosti, otočte diskem o 6 „kliknutí“.



Přepnutí odbíjení

Na číselníku (vpravo), nebo dole (kratší páčka) je spínač zvonkohry na noční režim. 
Pohybem páky do horní polohy se vypne vyzvánění. Zvonkohra funguje v dolní poloze 
páčky.

Navíc v každém z těchto dvou typů hodin je páčka k celkovému vypnutí/zapnutí 
zvonkohry.

Poznámka: Pokud jste po otočení páky zjistili, že hodiny odbíjí nesprávně, neupravujte je, 
samy se stabilizují.

Nastavení hodin

Nastavení chodu hodin se prování maticí umístěnou ve spodní části kyvadla:

- Pokud jdou hodiny popředu, obvykle se matice obrací směrem dolů,
-    Pokud se hodiny zpožďují, obvykle se matice obrací vzhůru. 

Jeden plný obrat matice znamená rozdíl v chodu hodin půl minuty po dobu 24 hodin. 

Natahování hodin

Pohonem hodin jsou závaží. Závaží vytahujeme co 6 – 7 dní (v momentě, kdy se závaží 
začnou schovávat v dolní části hodinové skříňky) uchopením volného konce řetězu a 
zatažením směrem dolů. Vytahujte pomalu, snažte se řetěz vytáhnout k sobě, dokud 
neucítíte odpor, který je zastaven pomocí přídavných ok na řetězci. Pokud plánujete delší 
pobyt mimo domov, zastavte kyvadlo. 

Čištění a promazání hodin by mělo být provedeno každých 4-5 let. 


