
INSTRUKCJA OBSŁUGI RUCHU ZEGARKA MIYOTA

NR MECHANIZMU: 6P20
BATERIA: SR621SW\

CECHY: ZEGAREK ANALOGOWY ,DZIEŃ, DATA I FAZY KSIĘŻYCA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

A) TARCZA
B) PROCEDURA OPERACYJNA
C) USTAWIANIE DATY I CZASU (GODZINA, MINUTA, SEKUNDA)
D) USTAWIANIE I CZYTANIE FAZ KSIĘŻYCA
E) USTAWIANIE DATY (SZYBKIE DZIAŁANIE)

A) TARCZA I PRZYCISKI

B) PROCEDURA USTAWIANIA

1 USTAWIANIE DNIA
  USTAWIANIE CZASU (GODZINA, MINUTA i SEKUNDA)
2 USTAWIANIE FAZY KSIĘŻYCA
3 USTAWIANIE DATY
C) USTAWIANIE DNIA I CZASU (GODZINA, MINUTA I SEKUNDA)
Godzinę, minutę, sekundę i dzień ustawia się za pomocą tej samej operacji.

PROCEDURA USTAWIANIA

DZIEŃ GODZINA MINUTA SEKUNDA



C-1) USTAWIANIE DNIA

Wyciągnij koronkę do 2. pozycji, aby zatrzymać wskazówkę sekundową na 0 (godzina 12).
Obróć wskazówki godzin / minut w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby ustawić 
dzień.
Aby ustawić dzień, musisz przesunąć wskazówkę godzinową o 24 godziny na dobę.

UWAGA:
* Jeśli dzień zostanie ustawiony przez obrócenie korony w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara, istnieje możliwość, że data się nie zmieni.
Nie można ustawić dnia, obracając koronkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.  
Dzień zmienia się gdzieś między 0:00. i 5:30 lub trochę później.

C-2) USTAWIANIE CZASU

Po ustawieniu dnia ustaw wskazówki godzin i minut.
Obracaj wskazówki godzin / minut w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby ustawić 
czas.
Aby zapewnić dokładne ustawienie czasu, najpierw obróć wskazówkę minutową o 5 minut przed 
pożądanym czasem, a następnie cofnij (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) do 
żądanego czasu.
Po ustawieniu godziny użyj sygnału czasu, aby zsynchronizować zegarek, przesuwając koronkę 
do pozycji normalnej. 

UWAGA
Upewnij się, że poprawnie ustawiłeś AM / PM przed ustawieniem godziny.
Kiedy dzień się zmienia, jest rano
(Dzień zmienia się między 0:00 a 5:30 lub nieco później)

D) USTAWIANIE I CZYTANIE WIEKU KSIĘŻYCA
* Wiek księżyca reprezentuje wiek księżyca, rzeczywisty kształt księżyca podczas każda faza nie 
jest reprezentowana.
* Używaj fazy księżyca tylko jako przewodnika po wieku i fazie księżyca podczas czytania
i ustawienie zegarka.

D-1) USTAWIANIE WIEKU KSIĘŻYCA
Wyciągnij koronkę do 1. pozycji.
Obróć koronę w prawo, aby przesunąć fazę księżyca.

D-2) USTAWIANIE WIEKU KSIĘŻYCA ZE SKALĄ WIEKU
* Sprawdź wiek księżyca na dzień. Sprawdź w gazecie lub innym źródle
wiek lub faza księżyca na dziś lub jutro. Odejmij jeden dzień przed ustawieniem
jest tworzony, jeśli używane są oferty na jutro.
* Procedura ustawiania (przykład: wiek księżyca: 4.4)
Wyciągnij koronkę do 1. pozycji.
Obróć tarczę księżyca zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, aż środek księżyca znajdzie się na linii 4.4 na skali.

D-3) USTAWIANIE WIEKU KSIĘŻYCA BEZ SKALI WIEKU
* Sprawdź gazetę lub inne źródło, które podaje aktualny wiek lub fazę księżyca.
Odnosząc się do sekcji D) Odczytując wiek księżyca, ustaw fazę księżyca na wiek
(0,7,15 lub 22) najbliżej wymienionych.
Dokładniejsze ustawienie można wprowadzić w tym samym czasie, gdy nowiu (0) lub pełni 
księżyca (15).



WIEK KSIĘŻYCA

Wiek księżyca jest podawany w jednostkach dni. Średni okres od nowiu do
następny nowiu odpowiada około 29,5 dni.
D-4) CZYTANIE WIEKU KSIĘŻYCA 

Jeśli chcesz dokładniej ustawić fazy księżyca, zalecamy ustawienie go w czasie nowiu (Księżyc 
jest ukryty na wyświetlaczu ... Księżyc w nowiu) lub Księżyc w pełni (Księżyc pojawia się w pełni w 
wyświetl: ... pełnia księżyca)

E) USTAWIANIE DATY (SZYBKIE DZIAŁANIE)
Wyciągnij koronkę do 1. pozycji. Obróć koronkę w lewo, aby ustawić
szybko datę.

UWAGA:
* Nie należy ustawiać daty między godzinami 21:00. i 0:30 Data nie może ulec zmianie
poprawnie następnego dnia.


