
Het afstellen van de slinger bij
Schwarzwalderklokken (voor- of achterlopen)
Bij de slinger van Schwarzwalders zijn er twee aandachtspunten:

1. Het ophangen van de slinger.
Aan het einde van de slingerstaaf is een gebogen haakje. Dit haakje steekt u naar boven door de
gaffel (bij A ). Daarna hangt u dit haakje in het beweegbare metalen lusje (bij B) dat aan de
bovenplank is bevestigd. Indien de klok niet wil lopen of indien de klok erg veel achterloopt, dan zal
eerst hier het probleem gezocht moeten worden.

2. Het laten gelijklopen
Een Schwarzwalderklok kan een kleine afwijking hebben. Dit wordt veroorzaakt door het transport, een
andere vochtigheid of temperatuur of een andere opstelling van de klok.
Het regelen van de snelheid van uw klok kunt u zeer eenvoudig zelf uitvoeren door de "slingerlengte"
te veranderen.

Er zijn drie regelmogelijkheden:
1. Er is een moertje onder de slingerschijf.
2. De slingerschijf is voorzien van schroefdraad zodat de hele slingerschijf verdraaid kan worden om
de schijf omhoog of omlaag te bewegen.
3. De slingerschijf is verschuifbaar op de slingerstaaf.

In de drie gevallen is de methode:
De slingerschijf naar boven: uw klok gaat sneller
De slingerschijf naar beneden: uw klok gaat trager.

Begin met een kleine beweging, dat is meestal al genoeg; zet het uurwerk meteen gelijk. Na een paar
dagen herhaalt u de handeling eventueel als er nog correctie nodig is..

Nog iets:
Het kan voorkomen dat de uurwijzer "op half-zeven" blijft hangen.
De wijzerbevestiging op de wijzer-as is dan los gekomen.
Dit euvel kunt u zelf eenvoudig verhelpen door de uurwijzer weer vast op de as te drukken, dat is dus
in de richting van de wijzerplaat.

Zorg ervoor dat de slingerstaaf niet tegen de klokkenkast of tegen
de muur wrijft. De klok zal dan stilvallen.
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