Naprawa zegarów
Główna praca zegarmistrza. Zegar przyniesiony do naprawy jest najczęściej
uszkodzony i nie działa albo działa wadliwie. Jeżeli zegar się zatrzymał i nie
widać w nim uszkodzonego elementu, to prawdopodobnie zatrzymał sie na
skutek zabrudzenia i wyschnięcia smaru. Jeżeli natomiast działa wadliwie,
mianowicie chodzi niedokładnie lub zatrzymuje się w pewnych odstępach
czasu, to trzeba wyszukać przyczyny tych wad, co wymaga szczegółowego
badania mechanizmu. Praca przy naprawie zegara polega na usunięciu śladów
zatarcia na ruchomych elementach mechanizmu, wymianie uszkodzonych
części i zespołów, oczyszczeniu wszystkich części, zmontowaniu ich,
nasmarowaniu miejsc trących oraz wyregulowaniu chodu zegara.
Przyjmowanie do naprawy zegarów i zegarków polega na ustaleniu, jaka
będzie naprawa:
- mała
- średnia
- duża
Aby to ustalić, trzeba wykryć wady i uszkodzenia mechanizmu. Zegarmistrz
przyjmujący do naprawy powinien mieć odpowiednie przybory i narzędzia oraz
być dobrym fachowcem, łatwo orientującym się, jakie zegar lub zegarek ma
wady i jakiego rodzaju naprawy wymaga. Może także zapytać klienta, jakie
wady zauważył w swoim zegarku. Po ustaleniu wad i usterek zegarka oraz ceny
naprawy należy wypełnić zlecenie naprawy, na którym wpisuje się:
- nazwę zegarka
- rodzaj naprawy
- termin wykonania
- cenę naprawy
- ustaloną z klientem wartość zegarka
Kopia zlecenia z pieczątką zakładu i podpisem przyjmującego służy jako
dowód przyjęcia zegarka do naprawy, z którym klient zgłosi się po odbiór.
Wydawanie z naprawy zegara lub zegarka powinno być okazją nie tylko
podjęcia należności, ale także do udzielenia klientowi koniecznych informacji o
prawidłowej konserwacji i użytkowaniu zegara. Należy upewnić klienta, że
można cofać wskazówki wszystkich chodzików, natomiast wskazówek
niektórych zegarów nie powinno sie cofać. Wskazówki budzików mozna cofać
tylko wtedy, gdy wskazówka godzinowa znajduje się w pewnym oddaleniu od
wskazówki nastawczej budzenia. Budziki i zegarki z kalendarzem należy
nakręcać wieczorem, a zegarki naręczne raczej rano. Należy przestrzec klienta,
aby chronił swój zegarek przed kurzem, wilgocią, nagłymi zmianami
temperatury, namagnesowaniem, kwasami i ich parami oraz silnymi wstrząsami
i uderzeniami. Zwykle zegarmistrz wystawia gwarancję na naprawiony zegar
lub zegarek i przyjmuje wszelkie reklamacje klienta (zob. naprawa zegarków).

