
NÁSTĚNNÉ HODINY 
 

MONTÁŽNÍ NÁVOD 
 

1. Všechny součástky opatrně vybalte a zkontrolujte, zda vám některá 
nechybí. 

 
 
 

Obsah balení:   
 
1 x hlavní jednotka (s hodinovým strojkem) 
 
1 x kyvadlo 
 
1 x klíček 
 
 
2. Tyto hodiny jsou vybaveny hodinovým strojkem. MODEL G 

 
 
Gratulujeme! Právě jste se stali pyšným majitelem krásných mechanických dřevěných hodin. 
Byly pečlivě navrženy a ručně vyrobeny, aby vám spoustu let spolehlivě sloužily. Hodinový 
strojek je přesný a spolehlivý. Přečtěte si, prosím, velmi pečlivě tento návod dříve, než 
začnete s montáží hodin, opravou či jejich uvedením do provozu. Při správném zacházení 
zaručujeme bezchybnou funkci a to, že z tohoto výrobku budete mít dlouhé roky radost. 
Návod si pečlivě uschovejte. 
 
 
Připomínky před zahájením provozu 
 
Opatrně odstraňte obalový materiál, lepicí pásky a gumičky. Následně odstraňte karton ve 
směru šipky nebo odstraňte pěnovou hmotu od kyvadla (obrázek 2). Ujistěte se, že hodiny 
stojí rovně – případný náklon by neměl přesahovat 2 stupně.  
 
Zavěšení kyvadla 
 
Odstraňte opatrně gumičky ze závěsu kyvadla. Jednou rukou držte opatrně závěs na kyvadlo a 
druhou kyvadlo. Poté spojte obě části tak, že vsadíte kyvadlo do dírky v závěsu (obrázek 3) 
Světlá strana kyvadla musí ukazovat dopředu. Pozor: závěs kyvadla je velmi citlivý. Netahejte 
za něj ani jím neotáčejte během zavěšování kyvadla. Pokud byste pružení závěsu poškodili, 
vaše hodiny by mohly přestat správně fungovat. V případě, že budete hodiny přemisťovat či 



ukládat, vždy sundejte kyvadlo a závěs zajistěte lepicí páskou, aby se nehoupal ze strany na 
stranu. 
 
Natažení hodin 
 
Vaše hodiny budou už z části natažené. Pro úplné natažení  vložte natahovací klíček do 
klíčové dírky a otáčejte jím ve směru šipky. Hodiny jsou plně natažené, pokud je natahovací 
mechanismus natažen na doraz. Pokud jsou hodiny natažené na doraz, měly by jít 31 dní. 
Přesto je ale vhodné natahovat je spíše po 25 dnech. (obrázek 4) 
 
Nastavení času 
 
Nastavte si korektní čas tím, že otáčíte minutovou ručičkou ve směru nebo proti směru otáčení 
hodinových ručiček. Hodinová ručička následuje automaticky minutovou ručičku, kterou 
otáčíte. Neotáčejte hodinovou ručičkou! Pokud byste nedopatřením otáčeli při nastavování 
času hodinovou ručičkou, nechte hodiny odbít. Otáčejte ručičkou opatrně až bude ukazovat 
hodinu, kterou chcete nastavit. Na poprvé se může stát, že hodiny neodbijí správnou hodinu, 
která je nastavena. To je normální a hodiny se během následující hodiny samy zkorigují. 
Kromě toho můžete otočit minutovou ručičku proti směru otáčení hodinových ručiček na 
číslici 8 nebo menší a potom ve směru otáčení ručiček na číslici 12. Potom budou hodiny být 
korektně. 
 
Uvedení hodin do provozu 
 
Hodiny uveďte do provozu tím, že pohnete kyvadlem doprava či do leva a potom jej pustíte 
(obrázek 5). Když se začne kyvadlo pravidelně kývat, měly by hodiny začít normálně tikat. 
 
 
Nastavení hodin, aby šly rychleji nebo pomaleji 
 
Hodiny jsou od výrobce nastaveny tak, že maximální denní časová odchylka by měla být 20 
sekund. Přesto bude občas potřeba čas upravit, aby byl korektní. Postupujte následovně. Držte 
tyč kyvadla pevně v ruce a druhou rukou otáčejte šroubkem na spodní straně závaží doprava. 
Tímto půjdou vaše hodiny rychleji. Otáčejte šroubkem na spodní straně závaží doleva, vaše 
hodiny půjdou pomaleji. Časový odstup mezi jednotlivými nastaveními by měl být minimálně 
24 hodin. (obrázek 6) 
Model G – 180 sekund/24 hodin 
 
 
VŠEOBENÉ TECHNICKÉ INFORMACE 
 
Hodiny, které garantují, že jdou bez natažení 15 dní, fungují při plném natažení až 17 dní. 
Hodiny, které garantují, že jdou bez natažení 31 dní, fungují při plném natažení až 33 dní.  
 
Při teplotě mezi +20/-5 stupňů celsia bývá maximální odchylka menší než 30 sekund. 
Průměrná denní odchylka je menší než 20 sekund.  
 
Interval mezi jednotlivými údery je 1-2 sekundy.  
 
Okolní teplota vhodná pro tyto hodiny je 10 – 45 stupňů celsia, pokud mají jít korektně.  



 
UPOZORNĚNÍ 
 
Ujistěte se, že vaše hodiny jsou umístěny v čistém prostředí a jsou chráněny před vlhkostí a 
korozí. 
 
Změna místa a prostředí může vyvolat vlivem jiného stupně zeměpisné délky, jiné teploty, 
výšky…u vašich hodin časovou odchylku. To je běžné a hodiny seřídíte pomocí šroubku na 
závaží. Viz výše.  
 
Dřevěnou část hodin voskujte a leštěte pravidelně, stejně jako ostatní citlivý nábytek. Vnější 
stranu skla čistěte pravidelně, vnitřní stranu však neutírejte, abyste nepoškodili vzor na skle.  
 
Hodinový strojek by měl být 1 x ročně naolejován  a každých 5 až 10 dní čištěn – v závislosti 
na klimatických podmínkách. Nedoporučujeme, abyste do hodinového strojku zasahovali 
sami, vhodnější je kontaktovat autorizovaného hodináře.  
 
Hodiny umístěte tak, aby nebyly v dosahu dětí.  
 
 
 
 
 



 
 


