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INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARÓW ŚCIENNYCH 

 
Przed użyciem prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją. 
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Ustawianie zegara 
1. Zawieś  zegar na ścianie. Dopuszczalne pochylenie ściany nie może przekraczać 2 stopni. 
2. Usuń zabezpieczenie sprężyny kurantów w zegarze i gumkę zabezpieczającą zawiesie wahadła. 

Ostrożnie podczep zawiesie wahadła do mechanizmu zegara (Rysunek 1) Uwaga! Zawiesie wahadła 
wykonane jest z delikatnej sprężyny przy zakładaniu należy zachować ostrożność. Należy zawsze 
zdejmować wahadło podczas transportu  zegara w inne miejsce. 

 
Rysunek 1. 

3. Nakręcanie zegara. Zegar jest częściowo nakręcony fabrycznie. 
4. Aby nakręcić zegar włóż klucz w otwór przedstawiony na Rysunku 2 i obróć w kierunku zaznaczonym 

strzałkami. Zegar jest nakręcony jeśli poczujesz wyraźny opór podczas obracania klucza. Zegar może 
chodzić przez 31 dni po pełnym nakręceniu. W celu uzyskania największej dokładności zaleca się 
nakręcać zegar co 14 dni. 

 
Rysunek 2 

5. Ustawianie wskazówek. Ustaw wskazówki na odpowiednią godzinę i minuty poprzez obracanie ręką 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie wskazówki minutowej . Ustaw godzinę  i minuty 
nie zważając na wybijane kuranty. Uwaga! Wskazówka godzinowa może być przesuwana ręcznie tylko 
przy małych przesunięciach w celu dokładnego ustawienia punktu godziny. Po pierwszym ustawieniu 
kuranty pierwszej godziny mogą nie zgadzać się z wybijaną godziną. Przy następnej godzinie zegar 
powinien automatycznie ustawić poprawną  liczbę wybijanych kurantów. Można także ręcznie zgrać 
ilość wybijanych kurantów z godziną . W tym celu należy cofnąć wskazówkę minutową do cyfry 8 lub 
poniżej a następnie wróć do poprzedniego ustawienia. Kurant wybije wtedy odpowiednią do ustawianej 
godziny liczbę uderzeń. 
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6. Włączanie biegu zegara. Włącz bieg zegara poprzez przesunięcie wahadła w pozycję największego 
wychylenia oraz puszczenie swobodnie wahadła. Wahadło powinno wahać się płynnie a zegar powinien 
zacząć tykać. (Rysunek 3) 

 
 

 
Rysunek 3 

 
Ustawienie prędkości zegara. 
Każdy zegar wymaga regulacji dokładności chodzenia. Dokładne ustawienie może to wymagać kilku dni . 
 Należy pamiętać że przy dużych zegarach nawet takie zjawiska jak zmiana temperatury w pomieszczeniu lub 
wilgotności powietrza może mieć wpływ na dokładność zegara. 
 Mimo że zegar jest ustawiony fabrycznie może późnić się lub śpieszyć na początku kilka minut. 
Nie należy regulować zegara podczas pierwszej doby. Należy zauważyć ile minut zegar się śpieszy lub próżni 
po pierwszej dobie. 
W celu regulacji należy zatrzymać wahadło oraz obracać nakrętkę  regulacyjną . Jeden obrót nakrętki powoduje 
zmianę prędkości zegara o ok. 1 minutę na dobę. Podczas obrotu nakrętki przesuwa się tarcza wahadła. 
Przesunięcie tarczy wahadła w górę powoduje szybszy bieg zegara , przesunięcie tarczy wahadła w dół 
powoduje wolniejszy bieg zegara. Jeżeli zegar się śpieszy należy przesuwać tarczę wahadła w dół. Jeżeli zegar 
się późni należy przesuwać tarczę wahadła do góry. (Rysunek 4) 
Czas pomiędzy regulacjami nie powinien być mniejszy niż 24 godziny. W celu zwiększenia dokładności zegara 
zaleca się nakręcanie go co 14 dni. 

 
Rysunek 4 
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