
MANUAL DE UTILIZARE A CEASULUI CU PENDUL EUROPA - M01382

INFORMAȚII GENERALE:

● înainte de a despacheta și de a pune ceasul în funcțiune, citiți cu atenție acest manual și

păstrați-l pentru o consultare ulterioară.

● îndepărtați cu grijă materialul de ambalare, benzile adezive și benzile de cauciuc

● verificați toate piesele pentru a vă asigura că sunt intacte și că nu lipsesc - dacă este cazul,

contactați imediat furnizorul, dacă asamblați produsul dintr-o piesă defectă veți anula

garanția

● nu expuneți ceasul la șocuri inutile sau la medii umede.

Lista de piese:

● 1x unitate principală, inclusiv mecanism de ceas

● 1x pendul

● 1x cheie

● acest ceas este echipat cu mecanism de ceas MODEL G

ÎNAINTE DE A DESPACHETA CEASUL

Îndepărtați cu grijă materialul de ambalare, benzile adezive și benzile de cauciuc. Apoi îndepărtați
cartonul în direcția săgeții sau îndepărtați spuma de pe pendul (figura 2). Asigurați-vă că ceasul stă
drept - orice înclinare nu trebuie să depășească 2°.



SUSPENDAREA PENDULULUI

Îndepărtați cu grijă benzile de cauciuc de pe structura balamalei pendulului. Țineți cu grijă balamaua

pendulului cu o mână și pendulul cu cealaltă. Apoi se unesc cele două părți prin introducerea

pendulului în gaura din balama (Fig. 3). Partea luminoasă a pendulului trebuie să fie îndreptată
înainte. Atenție: balamaua pendulului este foarte sensibilă. Nu trageți și nurotiți în timp ce pendulul

este suspendat. Dacă deteriorați suspensia balamalei, este posibil ca ceasul dumneavoastră să nu

mai funcționeze corect. Dacă mutați sa u depozitați ceasul, îndepărtați întotdeauna pendulul și fixați
balamaua cu bandă adezivă pentru a preveni balansarea acestuia dintr-o parte în alta.

ÎNTOARCEREA CEASULUI

Ceasul dvs. va fi deja parțial întors. Pentru a întoarce complet, introduceți cheia de răsucire în gaura

cheii și rotiți-o în direcția săgeții. Ceasul este complet întors atunci când mecanismul de întoarcere

este întors iar și iar. Dacă ceasul este întors, ar trebui să funcționeze timp de 31 de zile. Cu toate

acestea, se recomandă în continuare să se întoarcă după 25 de zile (fig. 4).

SETAREA OREI

Reglați ora corectă prin rotirea acelor de ceasornic sau invers. Ceasul orelor urmează automat acul

minutelor pe care îl rotiți. Nu rotiți acul orei!!! Dacă, din greșeală, rotiți acul orei atunci când setați
ora, lăsați ceasul să sune. Întoarceți acul cu atenție până când arată ora pe care doriți să o setați. La

început, este posibil ca ceasul să nu bată ora corectă care este setată. Acest lucru este normal -

ceasul se va corecta singur în următoarea oră. În plus, puteți roti acul minutelor în sens invers acelor

de ceasornic până la cifra 8 sau mai puțin și apoi în sensul acelor de ceasornic până la cifra 12. Apoi,

ceasul va bate corect.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A CEASULUI

Acționați ceasul mișcând pendulul spre dreapta sau spre stânga și apoi eliberându-l (Fig. 5). Când

pendulul începe să se balanseze în mod regulat, ceasul ar trebui să înceapă să ticăie normal.

AJUSTAREA ORELOR pentru a merge mai repede sau mai încet

Ceasul este setat de producător astfel încât abaterea maximă zilnică a timpului să fie de 20 de

secunde. Cu toate acestea, ocazional, ora va trebui să fie ajustată pentru a fi corectă. Țineți ferm tija

pendulului în mână și cu cealaltă mână rotiți spre dreapta șurubul de la baza greutății. Acest lucru va

face ca ceasul să meargă mai repede. Întoarceți șurubul din partea de jos a greutății spre stânga,

ceasul va merge mai încet. Intervalul de timp între fiecare setare trebuie să fie de cel puțin 24 de ore

(figura 6). Modelul G - 180 s/24 ore.

INFORMAȚII TEHNICE GENERALE



Un ceas care este garantat să reziste 31 de zile fără a fi întors funcționează până la 33 de zile atunci

când este întors complet.

La temperaturi cuprinse între +20/-5°C, abaterea maximă este, de obicei, mai mică de 30 de secunde.

Abaterea medie zilnică este mai mică de 20 de secunde. Intervalul dintre fiecare lovitură este de

1-2s. Temperatura ambiantă potrivită pentru acest ceas este de 10-45°C.

AVERTISMENT

Asigurați-vă că ceasul este amplasat într-un mediu curat și protejat de umiditate și coroziune.

Schimbarea locației și a mediului înconjurător poate cauza variații de timp - la fel ca și temperatura,

altitudinea, latitudinea diferite. Acest lucru este normal și reglați ceasul în conformitate cu

instrucțiunile de mai sus.

Cerați și lustruiți regulat partea din lemn a ceasului, la fel ca și alte piese de mobilier sensibile.

Curățați în mod regulat partea exterioară a geamului, dar nu ștergeți interiorul pentru a nu deteriora

modelul de pe geam.

Ceasul trebuie curățat la fiecare 5-10 zile, în funcție de cantitatea de praf prezentă în casa

dumneavoastră - puteți curăța mișcarea cu o lovitură ușoară de aspirator. O dată pe an, este

recomandabil să ungeți mișcarea cu ulei - lăsați această operațiune pe seama unui ceasornicar

specializat - nu interveniți niciodată asupra mișcării.

Așezați ceasul în afara razei de acțiune a copiilor.




