MIYOTA
UNIVERSAL MASTERPIECE BORN IN JAPAN
MADE IN JAPAN
METAL MOVEMENT
Používateľská príručka pre hodinky MIYOTA
Kaliber č. 6P25/6P75
Batéria: SR621SW
Vlastnosti: AnalógovéQuartz hodinky s dátumom a časom vhodné na nosenie na oboch
rukách
Používateľká príručka
A) DISPLEJ
B) UVEDENIE do prevádzky
C) Nastavenie dňa a času (hodina, minuta, sekunda)
D) Nastavenie dátumu (rýchla funkcia)
A) DISPLEJ

Bežná poloha korunky
Minútová ručička

1. poloha korunky

Deň v týždni

hodinová ručička

2. poloha korunky
Dátum

Sekundová ručička

Bežná poloha korunky
1. poloha
rýchla funkcia - dátum( proti smeru hodinových ručičiek)
2. poloha
nastavenie času/dňa(v smere hodinových ručičiek)
B) Uvedenie do prevádzky
1 Nastavenie dňa
Nastavenie času(hodina, minúty a sekundy)
2 Nastavenie dátumu

C) Nastavenie dňa a času (hodina, minúty a sekundy)
Hodina, minúty a sekundy sú nastavené rovnakou funkciou.
Postup nastavenia
Deň→ Hodina → Minúta → SEkunda
C-1) Nastavenie dňa
Vytiahnite korunku do 2. polohy tak, aby ste zastavili sekundovú ručičku na 0 (12 hodín).
Otočte hodinovú a sekundovú ručičku v smere hodinových ručičiek a nastavte deň. Aby ste
mohli nastaviť deň, musíte hodinovú ručičku pootočiť o 24 hodín denne.
POZNÁMKA: * Ak je deň nastavený otočením korunky proti smeru hodinových ručičiek, je
možnosť, že dátum sa nezmení.
Nenastavujte deň otočením korunky proti smeru hodinových ručičiek.
* Deň sa mení v rozmedzí 0:00 hod. a 5:30 hod., alebo o niečo neskôr.
C-2) Nastavenie času
Po nastavení dňa nastavte hodiny a minúty.
Otočte hodinovú a minútovú ručičku v smere hodinových ručičiek a nastavte čas.
Pre presné nastavenie času najskôr otočte minútovú ručičku o 5 minút pred požadovaným
časom a potom otočte späť (proti smeru hodinových ručičiek) na požadovaný čas.
Po nastavení času použite časový signál na synchronizáciu hodiniek, tak, že stlačíte korunku
do bežnej polohy aby ste spustili sekundovú ručičku.
POZNÁMKA:
Pred nastavením času sa uistite, že ste správne nastavili AM / PM.
Keď sa mení deň, je poludnie. (Deň sa mení medzi 0:00 hod. a 5:30 hod., alebo neskôr)
D) NASTAVENIE DÁTUMU (RÝCHLA FUNKCIA)
Vytiahnite korunku do 1.polohy. Otočte ňou proti smeru hodinových ručičiek aby ste rýchlou
funkciou nastavili dátum.
POZNÁMKA:
* Nenastavujte dátum medzi 21:00 hod. a 0:30 hod.
Dátum by sa mohol na druhý deň nesprávne zmeniť.

