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Multifunkční se třemi zobrazovacími kotouči, analog, quartz
Výrobce: Citizen Watch Co.,LTD. Japonsko
Baterie: SR621W nebo ekvivalentní
Životnost baterie: přibližně 1,5 roku
Povolená tolerance přesnosti chodu stroje: při teplotě +25 °C až -5 °C 
a napájecím napětí 1,3 - 1,6 V 

NASTAVENÍ ČASU  
Nastavení času poté, když den v týdnu je již 
nastaven Když sekundová ručička dosáh-
ne  pozici 12 hodin (0 sekund) potáhněte 
korunku na pozici 2. Poté hodinky zastaví. 
Pro nastavení času je nutné brát v úvahu 
dopolední a odpolední čas. Pro správné 
nastavení, otáčejte minutovou a hodinovou 
ručkou až dosáhnete požadovaného nasta-
vení dopoledního nebo odpoledního času.
Počkejte na časové znamení a zatlačte ko-
runku zpět do normální pozice ve stejnou 
dobu, kdy je ohlášen přesný čas.

NASTAVENÍ DATUMU
Nastavujte datum poté, když je již nasta-
ven přesný čas a den v týdnu. Potáhněte 
korunku na pozici 1. Otáčejte korunkou na 
levou stranu (k sobě) za účelem nastavení 
požadovaného datumu. Jestliže je datum 
nastavován mezi 21.00 a 01.00h. Datum se 
následující den nemusí změnit.

NASTAVENÍ DNE V TÝDNU
Ručička indikující den v týdnu nemá seřizo-
vací mechanismus. Proto nejdříve nastavujte 
den v týdnu točením hodinové ručičky a mi-
nutové ručičky. Když sekundová ručička do-
sáhne  pozici 12 hodin (0 sekund) potáhněte 
korunku na pozici 2. Poté hodinky zastaví. 
Otáčejte korunkou ve směru hodinových 
ručiček a posouvejte hodinovou a minuto-
vou ručku. Když čas dosáhne 0.00 hodin, 
ručka pro zobrazení dne se začne posouvat.  
Posouvejte hodinovou a minutovou ručku až 
ručka pro zobrazení dne ukazuje na další den 
v týdnu. Pokračujte stejným způsobem až  
dosáhnete správného dne v týdnu.

Pozor! Otáčejte korunkou jemně.
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INSTRUCTION MANUAL FOR MIYOTA WATCH MOVEMENT 

 

CALIBER NO. 6P27/6P77
BATTERY: SR621SW 

 

FEATURES : ANALOG MULTI-FUNCTION QUAR TZ WATCH WITH DAY, DATE AND 24HOUR 

 

INSTRUCTION MANUAL 

 

A) DISPLAY 

B) OPERATION PROCEDURE 

C) SETTING THE DAY AND TIME (HOUR, 24 HOUR, MINUTE, SECOND) 

D) SETTING THE DATE (BY QUICK OPERATION) 

 

A) DISPLAY 

 

 

NORMAL CROWN POSITION 

1ST POSITION  QUICK OPERATION - DATE (COUNTERCLOCKWISE) 

2ND POSITION  TIME/DAY SETTING (CLOCKWISE) 

 

 

 

B) OPERATION PROCEDURE 

1 SETTING THE DAY 

SETTING THE TIME (HOUR, 24HOUR, MINUTE and SECOND) 

2 SETTING THE DATE 

24HOUR HAND 

DATE 

DAY (OF THE WEEK) 

HOUR HAND 

SECOND HAND 

MINUTE HAND 1ST POSITION 

2ND 
POSITION 

NORMAL CROWN POSITION 

Hodinová ručka

Velká sekundová ručka

Datum

Korunka - pozice 2

Minutová ručka

Den v týdnu

24H ručka
(dopolední/odpolední)

Korunka - pozice 1
Korunka - normální pozice


