
Használati útmutat a SEIKO  
ref. SNQ (Cal. 6A32) 

sorozatú karórához   

Ön mostantól egy SEIKO 6A32-es szerkezet analóg kvarcóra boldog tulajdonosa. Kérjük 
olvassa el figyelmesen az alábbi használati útmutatót a haszálatbavétel el tt, s tartsa mindig 
elérhet helyen. 

   

Perpetual Calendar:

 

az óra intelligens 
naptárfunkcióval rendelkezik, ami lehet vé teszi, 
hogy 2031. február 28-ig a dátum automatikusan 
váltsa a naptárt, tudva, hogy melyik hónap hány 
napos. Az óra gyárilag programozott, de 
használati útmutató segítségével otthon is lehet 
állítani. Használatbavétel elött állítsa be a pontos 
id t és dátumot. 

   

A pontos id  és dátum beállítása:

  

1. Húzza ki a koronát a második pozícióba. 
2. A korona forgatásával állítsa be a kívánt id t, s 

dátumot. 
3. Ha elkészült nyomja vissza a koronát a normál 

pozícióba.  

A dátum este 23.00 és hajnal 1.00 óra között vált. Ezzel 
ellen rizheti, hogy az óra éppen délelött vagy délutáni 
állapotban van. Ha a percmutatót állítja a pontos 
értékhez, elöször állítsa 4-5 perccel a kívánt érték után és 
lassan tekerje vissza,  

A dátum ellen rzése és állítása:

  

Fontos: este 23.00 és hajnali 1.00 között soha ne ellen rizze a dátum. Ha ekkor ellen rzi, 
akkor az az óra sérüléséhez vezethet illetve az óra nem a megfelel értékeket fogja mutatni. A 
korona és a nyomógomb nem használható, ha a dátum éppen a váltásban van. Állítás után ne 
hagyja kihúzva a koronát, mert így az elem élettartama jelent sen csökken.

  

Húzza ki a koronát az els kattanásig

  

A másodpercmutató beállítása:

  

Nyomja meg a gombot 2 másodpercig. Ekkor a 
másodperc mutató a 12 álláshoz megy. A 
dátumablakban pedig a tárcsának 1-t kell mutatnia. Ha 
a mutató nem a 12-nél áll, akkor a korona forgatásával 
állítsa a 12-es értékhez.  



A dátum beállítása:

   
Nyomja meg ismét a gombot. 

A dátumablakban a tárcsa kis elforulás után ismét 1-t kell 
mutatnia. Ha a dátum nem 1-t mutat, akkor a korona 
segítségével állítsa az 1-es értéket a az ablak közepére.  

Az aktuális dátum:

   

Nyomja meg ismét a gombot.  
A másodpercmutató visszaáll a 9 órához. A dátum pedig az 
aktuális értékre áll.  
Ha a dátum nem a pontos értéket mutatja, akkor a korona 
forgatásával állítsa azt be. Ha folyamatosan tekeri a koronát, 
akkor a számok gyorsabban változnak. A mozgás 
megállításához forgassa visszafelé egy kattanással a koronát.    

Az aktuális hónap:

   

Nyomja meg a gombot. 
A másodpercmutató ekkor a 10-es értékhez áll. Ekkor az 
aktuális hónap értéke olvasható le a dátumtárcsáról. 
Ha nem megfelel értéke mutat az óra, akkor a korona 
forgatásával állítsa be. Az értékek csak 1 és 12 közötti lehet.   

Az aktuális év:

   

Nyomja meg a gombot. 
A másodpercmutató most a 11-es értékhez áll. Az aktuális év 
utolsó 1 vagy 2 számjegye lesz olvasható a dátumtárcsán.  
Amennyiben nem megfelel értéket mutat az óra, akkor a 
korona forgatásával állítsa be.   

A dátum ellen rzésének és beállításának befejezése:

  

Nyomja vissza a koronát a normál pozícióba. Az óra ekkor visszaáll a normál m ködésbe és a 
mutatók is az aktuális id t és dátumot mutatják. 

  

Az óra elemének élettartama kb. 4 év. Amennyiben a mutatók 2 másodpercenként kezdenek 
járni, az azt jelenti, hogy cseréltesse ki az elemet szakemberrel, mert hamarosan az óra meg 
fog állni.  
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