
Cal. 5Y19

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ QUARTZOVÝCH HODINEK
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a češtinaStali jste se pyšným majitelem analogových quartzových hodinek s kalibrem 5Y18.  

Aby Vám Vaše hodinky SEIKO co nejlépe sloužily, pozorně si před použitím přečtěte 
informace v tomto manuálu a uschovejte ho pro pozdější použití.
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KAlIBr 5Y19 

Hodinová ručka 

Minutová ručka

KORUNKA 

Datumová ručka

24hod. ručka Vteřinová ručka 

Ručka ukazující den 

a. Normální pozice           b. Pozice prvního kliknutí           c. Pozice druhého kliknutí 

KOrUNKA 
•  Vytáhnete korunku do pozice druhého 

kliknutí, když vteřinová ručka ukazuje 
na 12 hodin. 

•  Otáčejte korunku po směru hodinových 
ruček, dokud nedosáhnete požado-
vaného dne v týdnu, poté stejným 
způsobem nastavte požadovaný čas. 

• Korunku zamáčkněte zpět. 

NASTAVENÍ DNE A ČASU

Ručka ukazující den 

Datumová ručka

NASTAVENÍ DATUMU

KOrUNKA 
•  Vytáhnete do pozice prvního kliknutí. 
•  Otáčejte korunkou proti směru hodino-

vých ruček a nastavte datum. 
•  Korunku zamáčkněte zpět. 
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POZNÁMKY K UŽÍVÁNÍ HODINEK

NASTAVENÍ DNE A ČASU
•  Rychlou úpravu dne provedete otočením hodinové a minutové ručky o 4-5 hodin za čas, 

kdy se obvykle mění den, a poté posunete opět dopředu a nastavíte požadovaný den. 
*Ručka ukazující den se nepohne zpět otáčením korunky proti směru hod. ruček. 
• Při úpravě ručky ukazující den, pohybujte korunkou pomalu. 
• 24hod. ručka se pohybuje současně s hodinovou ručkou. 
• Když nastavujete hodinovou ručku, zkontrolujte, zda je 24hod. ručka nastavena správně. 
•  Když nastavujete minutovou ručku, nastavte ji o 4-5 minut před požadovaný čas, a poté 

vraťte zpět. 

NASTAVENÍ DATUMU
• Nenastavujte datum mezi 21. hodinou večerní a 1:00 hodinou ranní. 
•  Při nastavování datumové ručky zkontrolujte, zda se pohybuje správně v jednodenních 

intervalech. 
• Je nezbytné upravit datum na konci února a měsíců s 30 dny. 

VÝMĚNA BATErIE 

Miniaturní baterie, která pohání Vaše hodiny vydrží přibližně 3 roky. Nicmé-
ně, baterie je instalována již v továrně, proto po koupi zkontrolujte funkci  
a výkon hodinek. Poté co uplyne životnost baterie, vyměňte ji za novou co nej-
dříve, abyste předešli jakýmkoliv poruchám. Výměnu baterie doporučujeme 
u autorizovaného prodejce SEIKO, nebo u autorizovaného servisního centra. 
Hodinky obsahuje baterii SEIKO Sr920SW. 

VArOVÁNÍ 
• Nevyjímejte baterii z hodinek. 
•  Pokud je nutné vyjmout baterku, držte ji dále z dosahu dětí. Pokud dítě baterii spolkne, 

okamžitě navštivte lékaře. 

UPOZOrNĚNÍ 
•  Baterii nikdy nezkratujte, nezahřívejte ani jinak s ní nemanipulujte a nevystavujte ji ohni. 

Baterie může prasknout, velmi se zahřát nebo vznítit.
•  Baterie není dobíjecí. Nikdy se nepokoušejte baterii dobít, mohlo by dojít k vytečení baterie 

nebo poškození baterie.
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SPECIFIKACE

1  Frekvence krystalového oscilátoru ........ 32,768 HZ (Hz=Hertz … cyklů za vteřinu)

2 Měsíční ztráta/předcházení ........................ méně než 20 vteřin při běžném teplotním rozsahu 

3  Teplotní rozsah ............................................ –5 °C ~ +50 °C (23 °F ~ 122 °F)

4  Pohon ............................................................ Krokový motor 

5  Systém zobrazení    
 Čas ................................................................. 24hod., hodinová, minutová a vteřinová ručka 
 Den ................................................................. Ručka ukazující den
 Datum ........................................................... Datumová ručka 

6  Baterie .......................................................... SEIKO SR920SW, 1 kus 

7  IC (interní obvod) ....................................... C-MOS-IC, 1 kus 

 *Specifikace se může změnit bez předchozího upozornění za účelem vylepšení produktu. 
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