
1. A nap mutató (retrograd) gyorsabb beállításához  állítsa a korona segítségével az óra és perc 

mutatókat este 11 órához, majd lassan tekerje hajnali 4 óráig, amíg a nap mutató vált. Ezután 

állítsa vissza az órajárással ellentétes irányban újra 11 órához és ismételje meg a műveletet addig, 

amíg a kívánt napot eléri a napmutató. 

2. A retrograd mutató a hét utolsó napját követően visszaáll a hét első napjára. 

3. A 24 órás mutató mozgása megegyezik az óra mutató járásával.  

(az óramutatóval együtt halad) 

4. Amikor az óra mutatót állítja, ügyeljen arra, hogy az összhangban legyen a 24 órás mutató által 

mutatott idővel is. 

5. A perc mutató pontos beállításánál úgy járjon el, hogy állítsa előre 4-5 perccel, majd tekerje 

vissza a pontos idő beállításához. 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

SEIKO 

KARÓRÁHOZ 

(CAL.: 6G34, REF.: SRL…) 

 

Jellemzők: 

 

- időkijelzés óra-, perc- és kis másodpercmutató 

- naptár 

- dátum mutató (retrograd, a hét napjait mutató) 

- 24 órás mutató 

 

A számlap: 

 
A dátum és a pontos idő beállítása: 

 

 
 

 

Húzza ki a koronát a 2. kattanásig, amikor a 

másodpercmutató a 12-eshez ér. Az órajárással 

megegyezően forgassa a koronát a kívánt 

időpontra. 

A korona forgatásával állítsa be az időt a kívánt 

értékre, ügyelve arra, hogy a hét napja és a 24 

órás mutató is a megfelelő értéket mutassa. 

Nyomja vissza a koronát az eredeti, normál 

pozícióba. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Ne állítsa a naptárt este 9 és hajnali 2 óra közötti mutatóállásnál, mert ez a 

naptárszerkezet meghibásodásához vezethet.  

2. A 30 vagy annál kevesebb napos hónapok végén, a mutatókat a hónap első 

napjára kell léptetni. 

 

 

 

A naptár beállítása: 

 
 

 

Húzza ki a koronát az első kattanásig, majd 

forgassa azt az óramutató járásával ellentétes 

irányba.  

 

Állítsa be a kívánt dátumot, majd nyomja vissza a 

koronát alaphelyzetbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Műszaki jellemzők: 
 

- Kvarc frekvencia:  32,768 Hz 

- Pontosság:   ± 20 másodperc/hónap normál hőmérsékleten (5-35°C) 

- Működési hőmérséklet: -5 - +50°C 

- Mutatók meghajtása: léptető motor 

- Kijelzés:    

Idő  24 óra, óra, perc- és kis másodperc mutató 

Dátum  mutató a hónap napjához (6G34) 

Nap  mutató a hét napjához (6G34) 

- Elem:   SEIKO SR626SW, 1 db 

- Intergrált áramkör  C-MOS-IC, 1 db 

 

 

 

 

 

 

Kérjük olvassa el és tartsa be a mellékelt jótállási füzetben leírt használati tanácsokat is! 

 

 

 

Forgalmazza: TMC Kft. 1134 Bp., Csángó u. 4/b. Tel.: 350-2063 

www.seiko.hu 

info@seiko.hu 

http://www.seiko.hu/

