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  1 - Závěs hodinového strojku
  2 - Hodinový strojek (quartz)  
  3 - Ručiště
  4 - Podložka strojku
  5 - Číselník hodin 
  6 - Otvor v číselníku
  7 - Index číselníku 
  8 - Šroub strojku
  9 - Hodinová ručka
10 - Minutová ručka

11 - Matka minutové ručky (průchozí)
12 - Sekundová ručka 
13 - Otvor pro uchycení držáku strojku
14 - Otvor pro zavěšení hodin 
15 - Nastavovací kolečko
16 - Hřídel hodinové ručky
17 - Hřídel minutové ručky (I-shaft)
18 - Hřídel vteřinové ručky 
19 - Prostor pro baterie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Délka ručiště

16 17 18

(Pokud není použita sekundová 
ručka, použije se plná matka.)

1514 1913
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SESTAVENÍ HODIN:

- Kovový závěs (1) zasuňte do otvoru (13) na zadní straně hodinového strojku.

- Na ručiště strojku (3) nasaďte podložku strojku (4).

- Dále nasaďte číselník hodin (5) (pro hodinové strojky UTS je potřeba v číselníku otvor o průměru 
10,2 až 10,5 mm) a nasaďte šroub strojku (8), kterým dotáhněte číselník hodin (5) ke strojku (3).  
(viz. Jak zvolit velikost šroubu strojku)

- Na hřídel hodinové ručky (15) nasaďte hodinovou ručku (9), tak aby směřovala na 12 hodin.

- Na hřídel minutové ručky (16) nasaďte Minutovou ručku (10), dle tvaru otvoru (i-shaft), aby správně 
dosedla na závit ručiště u strojku. (viz. obrázek)

Nasaďte a dotáhněte průchozí matku minutové ručky (11) (průchozí matka se používá při použití vteři-
nové ručky, pokud nechcete použít vteřinovou ručku, použijte plnou matku minutové ručky). Ručku na-
stavte směrem na 12 hodin.
 
- Ručky se nesmí vzájemně dotýkat (viz. obrázek)

- Vteřinovou ručku (12) nasaďte tak, aby směřovala na 12 hodin. Náboj ručky lehce nasaďte do středu 
otvoru na trn v ručišti strojku (3).

- Seřízení ruček vždy provádějte opatrně a lehce, aby nedošlo k poškození hodinového strojku.
 
- Seřízení správného času proveďte řídícím kolečkem (14).
 
- Používejte pouze kvalitní baterie. Při vkládání bateríí dodržujte správnou polaritu.
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TLOUšťKA
ČÍSELNÍKU

DéLKA
šROUbU STROjKU

DéLKA RUČIšTĚ 
HODINOVéHO STROjKU

do 2 mm 3,9 11

2 - 3 mm 5,2 11

3,1 – 5 mm 7 13,8

5,1 – 7 mm 9 13,8 nebo 16,2

7,1 – 9 mm 11 16,2

9,1 – 11 mm 13 20,1

11,1 – 13 mm 16 20,1

13,1 – 18 mm 21 26,2

(Uvedené hodnoty jsou orientační. Při určování vhodných rozměrů je třeba vzít v úvahu také: ne-
rovnosti číselníku, vystouplé indexy, atp.) 
 
V případě potřeby vymezení prostoru mezi hodinovým strojkem a šroubem strojku je možné použít 
větší nebo menší šíři podložky strojku. Ta se dodává v tloušťkách 0,5, 1, 2 a 3 mm.

jAK ZVOLIT VELIKOST šROUbU STROjKU: 
 
Šroub strojku slouží k uchycení strojku k číselníku hodin (5). Pro určení správné velikosti šroubu (8) 
je důležité správné zmeření tloušťky číselníku v otvoru (6) pro hodinový strojek (3) a také jaká bude 
použita podložka strojku (4).
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jAK URČIT VELIKOST HODINOVÝCH RUČEK:

Jako pomůcka pro určení délky ruček pomůže 
změření vnějšího průměru indexů na číselníku. 
Rozměr vydělíme 2 a dostaneme přibližný max. 
rozměr minutové ručky. (obr. A)

l : 2 = Max. délka minutové ručky

Dále změříme vnitřní průměr indexů a opět 
vydělíme 2 a dostaneme přibližný max. rozměr 
hodinové ručky. (obr. B)

l : 2 = Max. délka hodinové ručky

Vypočítané rozměry je dobré chápat jako orien-
tační. Ideální je řídit se vlastním citem a potře-
bami návrhu celkového designu hodin.

Délka ruček se měří od středového otvoru,
(kterým se ručky nasazují na ručiště) ke špičce. 
(obr. C)
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jAK ZMĚŘIT TLOUšťKU ČÍSELNÍKU: 
 
Tloušťka číselníku je jedním ze základních rozměrů pro určení správné délky ručiště hodinového 
strojku a délky šroubu strojku. V naší nabídce si můžete vybrat hodinové strojky s různou délkou 
ručiště a proto je nezbytné správné změření tloušťky číselníku a určení délky ručiště. A to tak, aby po 
nasazení strojku do číselníku, ručiště hodinového strojku procházející číselníkem mělo dostatečnou 
délku pro šroub strojku a nasazení a pohyb hodinových ruček.  
 
Níže jsou znázorněné tři základní typy číselníků a jejich měření. Červené šipky ukazují oblast měření. 
A - běžný číselník, B - číselník s vystouplými indexy, C - číselník se zapuštěným strojkem

CBA

(Uvedené informace jsou orientační a slouží jako pomůcka. Při určování vhodných rozměrů je třeba 
vzít v úvahu také: nerovnosti číselníku, vystouplé indexy, atp.) 
 
Naši nabídku hodinových strojků najdete ZDE.
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