Inhoud koekoeksklok (Chaletklok (A) of
Jachtklok (B)):

Klok (bij een jachtklok zit het
kopstuk er los bij)

Slinger

Gewichten (zonder muziek – 2
gewichten, met muziek – 3
gewichten)
Haal de koekoeksklok voorzichtig uit de
doos en raak de figuurtjes niet aan!

13. Voordat de klok is verzonden, is deze goed
afgesteld. Om de klok naar de juiste tijd te
zetten beweegt u de grote wijzer met de klok
mee totdat deze de juiste tijd aangeeft. Raak
de kleine wijzer nooit aan!
14. Als de klok te snel of te langzaam loopt,
kunt u het blad aan de slinger naar boven
bijstellen om de klok sneller te laten bewegen
en naar beneden bijstellen om de klok
langzamer te laten bewegen.

1. Maak de hendeltjes bij de achterklep
open
2. Verwijder de achterklep
3. Verwijder de blaasbalg klepjes van de
blaasbalgen
Buig de ijzerdraadjes die met het
uurwerk verbonden zijn niet!

4. Verwijder het papier dat onder de gong
spiraal zit
5. Kijk of het deel dat de slinger met het
uurwerk verbindt onder de behuizing
komt (zodat de slinger eraan gehangen
kan worden)
6. Plaats de achterklep terug op de
koekoeksklok en sluit de hendeltjes
7. Bevestig het kopstuk aan de voorkant
van het dak van de koekoeksklok (niet van
belang voor alle modellen)

15. Wind de koekoeksklok op:
a) 1-daags uurwerk: Trek de kettingen een voor
een voorzichtig naar beneden totdat de
gewichten bijna tegen de behuizing van de klok
aan zitten
b) 8-daags uurwerk: Begeleidt de gewichten mee
wanneer u de kettingen naar beneden trekt
Trek de gewichten nooit naar beneden omdat dit
permanente schade aan de klok kan verrichten!

8. Kies een plek voor de koekoeksklok
(ongeveer 1.80 meter boven de grond) en
bevestig de koekoeksklok aan de muur.
Gebruik hiervoor een schroef van
minstens 5 cm en zorg ervoor dat er
minstens 1 tot 1,5 cm uit de muur steekt
zodat de klok gemakkelijk aan de schroef
kan worden gehangen. Gebruik een
schroef met een grote kop.
9. Open het hendeltje bij het deurtje aan
de voorkant van de koekoeksklok, zodat
de koekoek eruit kan komen.

16. Deze stap is alleen van belang voor
koekoeksklokken met een slagafstelling. Deze zit
aan de linkerkant of onder de koekoeksklok
(afbeelding 16a of 16b)
Optie 1: Handmatige slagafstelling
Positie I – Geluid uit
Positie II – Geluid aan
Optie 2: Automatische Slagafstelling
Positie I – Geluid altijd aan
Positie II – Zet het geluid automatisch uit tussen
21.00 en 08.00
Positie III – Geluid altijd uit

10. Maak de kettingen voorzichtig los en
zorg ervoor dat ze niet door elkaar zitten
11. Bevestig de slinger (11a) en hang de
gewichten aan de hiervoor geschikte haken.
12. Trek de slinger naar links of rechts en
laat hem los om de klok te starten. De
koekoeksklok hangt recht als u een
regelmatig tik-tak geluid.
Leg de klok niet neer, omdat de gewichten
dan van het tandwiel kunnen loslaten. Dit
valt niet onder de fabrieksgarantie!

Voor meer informatie met
duidelijkere foto’s ga naar de
volgende pagina op onze website:
https://www.koekoeksklokonline.nl/blogs
/hulpmiddelen/een-authentiekekoekoeksklok-instellen-en-installeren

