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Instrukcja wymiany mechanizmu, zegar model T30 

 

Na każdym zegarze znajduje się 6 miejsc zaczepu obudowy o tył zegara (zaznaczone na zdjęciu) 

 

 

Odchylamy zaczep cienkim narzędziem (sugeruję nożyk, ale bynajmniej nie do tapet  taki do masła 
ma idealną końcówkę, tu użyty nożyk zegarmistrzowski). I tak po kolei luzujemy wszystkie 6. 
Wkładamy w miejsce styku nożyk i odchylamy go na zewnątrz. 
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Po odchyleniu wszystkich zaczepów będziemy mogli wyciągnąć, ciągnąc do góry,  plastikowy tył 
zegara. 

 
 
Najlepiej położyć sobie obudowę ze szkłem gdzieś gdzie nie ma pyłków i możliwości jego 
przypadkowego opalcowania bo zabawa w czyszczenie szkła nie jest fajna  (chociaż to psikacz do 
szyb i szmatka, ale to pisze facet ;) Część z tarczą i wskazówkami można na tym etapie dowolnie 
przedmuchiwać w razie jakby coś tam się znalazło. 
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Tak wskazówki są nałożone na  trzpień mechanizmu – po kolei od tarczy : wskazówka godzinowa 
(duży otwór), wskazówka minutowa (mniejszy otwór) i sekundnik (ew. zaślepka sekundnika)

 

Sekundnik demontujemy chwytając go delikatnie w palce wskazujący i kciuk – układając je w swoiste 
obcęgi: 

 

Chwytamy sekundnik i delikatnie ruszając na boki z równoczesnym ruchem w górę, demontujemy go. 
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Tak samo postępujemy z obiema wskazówkami. 
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Teraz odkręcamy nakrętkę którą przykręcony jest mechanizm : 

 
 
w momencie odkręcenia tylna puszka na mechanizm wraz z mechanizmem powinna być już 
rozdzielone. 

 
 
Teraz wykonujemy wszystkie czynności w odwrotnej kolejności, zakładając nowy mechanizm  

Przy zakładaniu wskazówek należy pamiętać o kolejności (godzinowa/minutowa/sekundnik) oraz o 
zachowaniu odstępów między nimi – tak aby o siebie nie ocierały bo zegar może spóźniać lub w ogóle 
ni będzie chodził. 

Poskładaną już tylną część zegara wkładamy w obudowę z szybą równomiernie dociskając  w 
miejscach zaczepów.  

 

 

 


