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MODE D'EMPLOI DU MOUVEMENT DE MONTRE MIYOTA 
CALIBRE : NO. OS80 
Fonction de chronographe : Chronomètre avec trotteuse au centre 1/20 (seconde comme
unité)/Chronométrage jusqu'à 11 heures 59 minutes 59 secondes 95 
Pile : SR927W 

A) INDICATIONS ET BOUTONS
B) RÉGLAGE DE L'HEURE 
C) RÉGLAGE DE LA DATE 
D) UTILISATION DE L’ALARME 
E) UTILISATION DU CHRONOGRAPHE 
F) RÉINITIALISATION DU CHRONOGRAPHE (PAR EX. APRÈS LE REMPLACEMENT DE LA PILE) 

B) RÉGLAGE DE L'HEURE 
1. Tirez la couronne 
2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.
3. Lorsque vous renfoncez la couronne jusqu'à sa position normale, la petite trotteuse se met à tourner. 

C) RÉGLAGE DE LA DATE
1. Tirez la couronne jusqu'à la 1 e position.
2. Tournez la couronne dans l e sens antihoraire pour régler la date. 
    *Si la date est réglée entre 9:00 du soir et 1:00 du matin environ, elle ne changera peut-être pas le jour

suivant.
3. Lorsque la date a été réglée, renfoncez la couronne jusqu'à sa position normale. 

D) UTILISATION DE L’ALARME 
Tirez le bouton « C ». L’alarme retentit lorsque l’aiguille des heures est alignée sur l'indicateur de l'heure de l’alarme.

＜ Réglage de l'heure de l’alarme ＞ 
1. Tirez la couronne jusqu'à la 1e position.
2. Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler l'indicateur de l’heure d’alarme sur l'heure souhaitée.
3. Renfoncez la couronne jusqu'à la position normale. 
4. Tirez le bouton « C » pour mettre l’alarme en service. 
5. L’alarme retentira lorsque l’aiguille des heures s’alignera sur l'indicateur de l'heure d’alarme. 

＜ Mise en et hors service de l’alarme ＞ 
Bouton « C » tiré jusqu'à la 1e position : ALARME EN SERVICE
Bouton « C » en position normale : ALARME HORS SERVICE

＜ Arrêt de l’alarme ＞ 
Pour arrêter l’alarme lorsqu’elle retentit, il suffit d’appuyer sur le bouton « C » pour le remettre à sa position normale. 

＜ Durée de l’alarme ＞ 
L’alarme retentit pendant 15 secondes puis s’arrête pendant 2 minutes et 45 secondes.
Ce cycle se répète plusieurs fois de suite. 
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A) Indications et Boutons 

Chronograf 
hodinová ručka

Hodinová ručka

Ručka budíku

Velká chronograf 
sekundová ručka

Malá sekundová ručka
Malá chronograf 1/20 sekundová ručka

Korunka - normální pozice

Datum

Tlačítko A

Tlačítko B

Korunka - pozice 2

Korunka - pozice 1

Minutová ručka

Tlačítko C

Chronograf
minutová ručka

Specifikace strojku: Citizen - MIYOTA CAL. OS80
Chronograf se třemi zobrazovacími kotouči, Alarm, analog, quartz
Výrobce: Citizen Watch Co., LTD. Japonsko
Baterie: SR927W nebo ekvivalentní
Životnost baterie: přibližně 1,5 roku
Povolená tolerance přesnosti chodu stroje: +/- 30 sekund za měsíc při teplotě +25 °C až -5 °C 
a napájecím napětí 1,3 - 1,6 V

3. Vraťte korunku do normální pozice.
4.  Jemně potáhněte tlačítko C na pozici 1. Tím za-

pnete budík (ON)
5.  Budík spustí zvukový signál když hodinová ručka 

dosáhne pozice ručky budíku. 

Zapnutí a vypnutí budíku
Tlačítko C je v pozici 1: Budík je zapnut (ON)
Tlačítko C je v normální pozici: Budík je vypnut (OFF)

Zastavení zvuku budíku
Při zatlačení tlačítka C do normální pozice se zvuk 
budíku zastaví.

Délka buzení
Budík zvukově signalizuje 15 sekund. Poté se zvuk 
přeruší na 2 min. a 45 sek. Tento cyklus se pětkrát 
opakuje.

POUŽÍVÁNÍ CHRONOGRAFU
Tento chronograf může měřit a zobrazovat čas s 
přesností 1/20 sekundy  až do maximálně 12 hodin.

Měření času s chronografem
1.  Zatlačte tlačítko B pro vstup do režimu chrono-

grafu. Malá sekundová ručka se zastaví na pozici 
0 a z režimu času se změní na chronograf 1/20 
sekundovou ručku.

2.  Chronograf může být spuštěn nebo zasta-
ven kdykoliv, když je stlačeno tlačítko A.  
Chronograf 1/20 sek. ručka se zastaví na pozici 
0 po uplynutí 30 sekund po startu. Po zastavení 
chronografu tlačítkem A, chronograf 1/20 sekun-
dová ručka rychle postoupí tak, aby zobrazila 
změřený čas.

3.  Zatlačením tlačítka B se chronograf resetuje a 
všechny ručky se vracejí na jejich nulové pozice.

4.  Opětovným zatlačením tlačítka B se chronograf 
1/20 sekundová ručka vrátí zpět do režimu času.

SEŘÍZENÍ CHRONOGRAF RUČEK (také po výměně baterie)

Tento postup použijte v případě, když se velká chro-
nograf sekundová ručka a malá chronograf 1/20 
sekundová ručka nevracejí na pozici 0 poté, co byl 
chronograf resetován anebo po výměně baterie.

1. Potáhněte korunku na pozici 2.
2.  Tlačte tlačítko A pro nastavení velké chronograf 

sekundové ručky na pozici 0.
   Tlačte tlačítko B pro nastavení malé chronograf 

1/20 sekundové ručky na pozici 0.
   Velká chronograf ručka postupuje rychleji, pokud 

nepřetržitě tlačíte tlačítko A.
   Malá chronograf 1/20 sekundová ručka postupuje 

rychleji, pokud nepřetržitě tlačíte tlačítko B.
3.  Jakmile jsou ručky na pozicích 0, seřiďte čas a 

vraťte korunku zpět do normální pozice.

NASTAVENÍ ČASU
1.  Potáhněte korunku na pozici 2 přičemž se malá 

sekundová ručka zastaví na pozici 0.
2. Otáčejte korunkou a nastavte požadovaný čas. 
3.  Po zatlačení korunky zpět do normální pozice malá 

sekundová ručka začne běžet.

NASTAVENÍ DATUMU
1. Potáhněte korunku na pozici 1.
2.  Otáčejte korunkou  na levou stranu (k sobě) za 

účelem nastavení datumu. Jestliže je datum na-
stavován mezi 21.00 a 01.00 hodinou, datum se 
následující den nemusí změnit.

3.  Po nastavení datumu, zatlačte korunku zpět do 
normální pozice.

POUŽÍVÁNÍ BUDÍKU
Nastavení  času budíku
1. Jemně potáhněte korunku na pozici 1.
2.  Otáčejte korunkou na pravou stranu (od sebe) a na-

stavte ručku budíku na požadovaný čas. *Při otáčení 
korunky na levou stranu (k sobě) se nastavuje 
datum.


