INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL: 6P27 : ANALOGOWY ZEGAREK KWARCOWY Z DNIEM, DATĄ I 24H
BATERIA: SR621SW
DATA
NORMALNA POZYCJA KORONY
WSKAZÓWKA
MINUTOWA

1 POZYCJA - ZMIANA DATY (DO TYŁU)

DZIEŃ
TYGODNIA
WSKAZÓWKA
GODZINOWA

2 POZYCJA - ZMIANA DZIEŃ/CZAS (DO
PRZODU)
24 GODZINNA WSKAZÓWKA

WSKAZÓWK
SEKUNDY

1. USTAWIANIE DZIEŃ I CZAS (GODZINA, 24-GODZINA, MINUTA, SEKUNDA)
Godzinę, 24 godziny, minuty, sekundy i dzień ustawia się za pomocą tej samej operacji.
PROCEDURA USTAWIENIA:
DZIEŃ

→ GODZINA & 24GODZINA

→

MINUTA

→

SEKUNDA

A) USTAWIENIE DNIA - Wyciągnij koronkę do drugiej pozycji, aby zatrzymać wskazówkę sekundową
na 0 (godzinie12). Obróć wskazówki godzin/minut w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara
(do przodu), aby ustawić poprawny dzień. Aby ustawić dzień, należy przesunąć wskazówkę godzinową
o 24 godziny na dobę.
INFORMACJA:
*Jeśli dzień zostanie ustawiony poprzez obrócenie korony przeciwnie do ruchu wskazówek zegara,
istnieje możliwość, że data nie zmieni się. Nie ustawiaj dnia, obracając koronkę w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
.
*Dzień zmienia się gdzieś pomiędzy 0:00 i 5:30 rano lub trochę później
B) USTAWIENIE CZASU - Po ustawieniu dnia należy ustawić wskazówki godzinowe (i 24-godzinne) i
minutowe.
Obróć wskazówki godzin/minut w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (do przodu), aby
ustawić czas. Aby zapewnić dokładne ustawienie czasu, należy najpierw obrócić wskazówkę
minutową 5 minut przed żądanym czasem, a następnie cofnąć się (w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara) do żądanego czasu.
Po ustawieniu czasu, przesuń koronkę do normalnej pozycji, aby uruchomić mechanizm.
INFORMACJA:
Przed ustawieniem godziny upewnij się, że prawidłowo ustawiłeś godzinę AM (rano) / PM (po południu)
Kiedy dzień sięzmienia, jest rano.
(Dzień zmienia się między 0:00 a 5:30 rano lub trochę później)
Sprawdź am./p.m. na tarczy 24 godzinnej.
2. USTAWIANIE DATY
Wyciągnij koronkę do pierwszej pozycji, obracaj koronę do tyłu aby zmienić datę.
INFORMACJA:
*Nie ustawiaj daty między godzinami 21:00 i 0:30 rano. Data mo że nie zostać poprawniezmieniona
następnego dnia.

