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บรกิารปรับความยาวของสายนาฬกิา มใีหบ้รกิารทีร่า้นคา้ปลกีทีจ่�าหน่ายนาฬกิาใหค้ณุ หาก
คุณไม่สามารถใชบ้รกิารปรับความยาวสายทีร่า้นคา้ปลกีทีจ่�าหน่ายนาฬกิาเนื่องจากว่าคุณได ้
รับนาฬกิาเป็นของขวญั หรอืคณุยา้ยทีอ่ยู ่ โปรดตดิตอ่เครอืขา่ยการบรกิารระหวา่งประเทศของ 
Grand Seiko ทีอ่ยูบ่นใบรับประกนัสนิคา้หรอืบนเว็บไซตข์องเรา คณุอาจใชบ้รกิารทีร่า้นคา้ปลี
กอืน่ๆโดยมกีารคดิคา่ใหบ้รกิาร อยา่งไรกต็ามรา้นคา้ปลกีบางรา้นอาจไมม่กีารใหบ้รกิาร

ถา้นาฬกิาของคณุมแีผน่ฟิลม์กนัรอยขดีขว่นทีห่นา้ปัด ตอ้งแน่ใจวา่คณุลอกแผน่ฟิลม์ออกกอ่น
การใชน้าฬกิา หากใชน้าฬกิาโดยมแีผน่ฟิลม์ตดิอยู ่อาจมสี ิง่สกปรก ฝุ่ น เหงือ่ หรอืความชืน้ ตดิ
อยูบ่นแผน่ฟิลม์ ซึง่ท�าใหเ้กดิสนมิได ้

แบตเตอรีท่ีใ่สม่ากบันาฬกิาในขณะทีค่ณุซือ้ เป็นแบตเตอรีท่ีใ่สม่าจากโรงงานผลติเพือ่ตรวจ
สอบการท�างานของนาฬกิา
การเปลีย่นแบตเตอรีใ่หมจ่ะมคีา่ใชจ้า่ยแมว้า่จะยงัอยูใ่นชว่งรับประกนั
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■■ขอ้ควรระวงัในการจดัการ

หยดุการสวมนาฬกิาทนัท ีในกรณีตอ่ไปนี้
○ ถา้เรอืนหรอืสายนาฬกิามขีอบมมุเนือ่งจากสกึกรอ่น หรอืสาเหตอุืน่
○ ถา้สลกัสายนาฬกิายืน่ทะลอุอกมา
※  ปรกึษาทีร่า้นคา้ปลกีทีจ่�าหน่ายนาฬกิาให ้ทนัท ีหรอืมกีารบนัทกึชือ่เครอืขา่ยการบรกิาร

ระหวา่งประเทศของ Grand Seiko ไวบ้นใบรับประกนัสนิคา้หรอืบนเว็บไซตข์องเรา

เก็บนาฬกิาและชิน้สว่น
ใหห้า่งมอืทารกและเด็ก ระวงัป้องกนัไมใ่หท้ารกหรอืเด็กกลนืชิน้สว่นตา่งๆ หากมกีารกลนืแบตเตอรี ่
หรอืชิน้สว่นใดๆ ตอ้งไปพบแพทยท์นัท ีเพราะจะเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของทารกหรอืเด็กได ้

อยา่ถอดแบตเตอรีอ่อกจากนาฬกิา
การเปลีย่นแบตเตอรีต่อ้งใชม้อือาชพีทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะ กรณุาสอบถามรา้นคา้ปลกี
ทีจ่�าหน่ายนาฬกิาใหค้ณุหากตอ้งการเปลีย่นแบตเตอรี่
อยา่ชารจ์แบตเตอรีเ่พราะอาจท�าใหเ้กดิความรอ้นซึง่เป็นสาเหตขุองการระเบดิ การร่ัว
ไหลหรอืลกุไหมไ้ด ้

หลกีเลีย่งการสวมใสห่รอืเก็บนาฬกิาไวใ้นสถานทีด่งัตอ่ไปนี้
○  ใกลก้บัแหลง่สารระเหย (เครือ่งส�าอาง เชน่ น�้ายาลา้งเล็บ สารไลแ่มลง ทนิเนอร ์

ฯลฯ) ทีร่ะเหยได ้
○  ในสถานทีท่ีม่อีณุหภมูลิดต�า่กวา่ 5 องศาเซลเซยีส หรอืสงูกวา่ 35 องศาเซลเซยีส 

เป็นเวลานาน
○ สถานทีท่ีม่คีวามชืน้สงู　○ สถานทีท่ีไ่ดรั้บผลกระทบจากคลืน่แมเ่หล็กอยา่งแรง หรอื ไฟฟ้าสถติย์
○ สถานทีท่ีม่ฝีุ่ นละออง　○ สถานทีท่ีม่แีรงสัน่สะเทอืนสงู
※ อยา่ปลอ่ยแบตเตอรีท่ีห่มดแลว้ไวใ้นนาฬกิาเป็นเวลานานๆ เพราะอาจมกีารร่ัวไหลของสารเคมจีากแบตเตอรีไ่ด้

ถา้สงัเกตเห็นอาการแพ ้หรอืระคายผวิหนงั ใหห้ยดุใชง้านนาฬกิาทนัที
และปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญดา้นผวิหนังหรอืดา้นภมูแิพ ้

ขอ้ควรระวงัอืน่ๆ
○  การเปลีย่นสายนาฬกิาโลหะตอ้งใชม้อือาชพีทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะ กรณุาสอบถาม

รา้นคา้ปลกีทีจ่�าหน่ายนาฬกิาใหค้ณุ หากตอ้งการเปลีย่นสาย เพราะ อาจเสีย่งตอ่
การบาดเจ็บทีม่อืหรอืนิว้มอื และการสญูหายของชิน้สว่น

○  หา้มแยกชิน้สว่นหรอืดดัแปลงใดๆกบันาฬกิา
○  เก็บนาฬกิาใหพ้น้มอืทารกและเด็กเพือ่หลกีเลีย่งความเสีย่งตอ่การบาดเจ็บหรอืผืน่

แพ ้หรอืคนัทีเ่กดิจากการสมัผัสนาฬกิา
○  การทิง้แบตเตอรีท่ีใ่ชแ้ลว้ใหป้ฎบิตัติามขอ้แนะน�าของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ทีข่องคณุ
○  หากนาฬกิาของคณุเป็นแบบพก หรอืแบบจีห้อ้ย สายรัดหรอืโซท่ีต่ดิกบันาฬกิาอาจ

กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกเ่สือ้ผา้ หรอืเกดิการบาดเจ็บตอ่สว่นตา่งๆของรา่งกายได ้
○  โปรดทราบวา่ ถา้ถอดนาฬกิา แลว้วางลง ดา้นหลงัของเรอืน สายนาฬกิาและตะขอ

อาจจะถกูนัท�าใหเ้กดิรอยขดีขว่นทีด่า้นหลงั เราแนะน�าวา่ เมือ่คณุถอดนาฬกิาให ้
วางผา้นุ่ม ระหวา่งดา้นหลงัเรอืน สายและตะขอ

ขอ้ควรระวงั
โปรดปฏบิัตติามค�าแนะน�าและขอ้ก�าหนดความปลอดภัยเพือ่หลกีเลีย่งความ
เสีย่งทีเ่กดิผลเสยี เชน่ การบาดเจ็บเล็กนอ้ย, การช�ารดุเสยีหายตอ่ตวันาฬกิา

โปรดปฏบิัตติามค�าแนะน�าและขอ้ก�าหนดความปลอดภัยเพือ่หลกีเลีย่งความ
เสีย่งทีจ่ะเกดิผลเสยี เชน่ การบาดเจ็บรา้ยแรงค�าเตอืน เกีย่วกบัหมายเลขเครือ่ง

หมายเลขเครือ่งเป็นเลข 4 หลกัทีบ่อกถงึชนดิของเครือ่งนาฬกิา (ชดุกลไกของนาฬกิา) 
นาฬกิา Grand Seiko มเีครือ่งนาฬกิาแบบพเิศษ หมายเลขเครือ่งแบบไขลาน 
ขึน้ตน้ดว้ย “9S” เลขเครือ่งแบบขบัเคลือ่นดว้ยสปรงิขึน้ตน้ดว้ย “9R” และเลขเครือ่ง 
แบบควอทซ ์ขึน้ตน้ดว้ย “9F” หมายเลขเครือ่งควอทซบ์างครัง้รุน่เริม่ดว้ย “9F” หรอื “4J”

วธิเีช็คหมายเลขเครือ่ง
เลข 4 หลกัทีฝ่าหลงัคอืเลขเครือ่ง

■■วธิเีช็คหมายเลขเครือ่งและระดบัความกนัน�า้

การกนัน�า้
ตารางดา้นล่างนี้เป็นค�าอธบิายแต่ละระดับของสมรรถนะการกันน�้าของนาฬกิา 
คณุควรศกึษากอ่นการใชน้าฬกิา

การระบทุีฝ่าหลงั สมรรถนะการกนัน�้า เงือ่นไขการใช ้
ไมร่ะบุ ไมก่นัน�้า หลกีเลีย่งจากหยดน�้าหรอืเหงือ่

WATER RESISTANT กนัน�้าส�าหรับการใ
ชช้วีติประจ�าวนั

นาฬิกาทนต่อการโดนน�้ าโดย
บงัเอญิในชวีติประจ�าวนั

ค�าเตอืน
ไมเ่หมาะกบัการวา่ยน�้า

WATER RESISTANT 
5 BAR

กันน�้าส�าหรับการใชช้วีติ
ประจ�าวนัที ่ 5 ความดนั
บรรยากาศ

นาฬกิาเหมาะกบัการวา่ยน�้า

WATER RESISTANT 
10(20) BAR

กั น น�้ า ส� า ห รั บ ก า ร ใ ช ้
ชวีติประจ�าวนัที ่ 10(20) 
ความดนับรรยากาศ

นาฬกิานี้เหมาะกับการด�าน�้าทีไ่ม่
ใชก้ระบอกอากาศ

AIR DIVER’S 200m

นาฬิก านี้ ส า ม า รถ ใส่
ส�าหรับการด�าน�้าทีใ่ชถ้ัง
ออกซเิจนและสามารถ
ทนแรงดันน�้ าที่ ร ะดับ
ความลกึ200เมตร

นาฬกิานี้เหมาะส�าหรับการด�าน�้า
ลกึแบบสคบูา้ทีแ่ทจ้รงิ

※  รปูขา้งบนนีเ้ป็นตวัอยา่ง และอาจแตกตา่งจากรปูบนแผน่ปิดดา้นหลงัของนาฬกิาทา่น



ไมค่วรปลอ่ยใหค้วามชืน้ เหงือ่ และสิง่สกปรก
เกาะบนนาฬกิาเป็นเวลานาน เนือ่งจากมคีวาม
เสีย่งทีป่ระสทิธภิาพในการกนัน�า้ของตวันาฬกิา
ลดลงเนื่องจากการเสื่อมสภาพของยางขอบ
กระจกหรอืยางกนัน�า้ตามจุดตา่งๆหรอืการเกดิ
สนมิกบัชิน้สว่นทีเ่ป็นสแตนเลส

ขอ้ควรระวงั
ไมห่มนุหรอืดงึเม็ดมะยมออกมา หากนาฬกิาเปียก 
เพราะน�า้อาจเขา้ไปในนาฬกิาได้
Water may get inside of the watch.
※  หากผวิกระจกดา้นในหนา้ปัดนาฬกิาขุ่นมัวหรือมลีะอองน�้าอยู่ดา้นในนาฬกิา

เป็นเวลานาน แสดงวา่นาฬกิาสญูเสยีความสามารถในการกนัน�้าแลว้ ใหป้รกึษา
รา้นคา้ปลกีทีจ่�าหน่ายนาฬกิาหรอืมกีารบันทกึชือ่เครอืข่ายการบรกิารระหว่าง
ประเทศของ Grand Seiko ไวบ้นใบรับประกนัสนิคา้หรอืบนเว็บไซตข์องเรา

ไมค่วรสวมนาฬกิาขณะอาบน�า้หรอืเขา้หอ้งซาวนา่
ไอน�้า สบูห่รอืสารประกอบในน�้าพรุอ้นอาจเรง่ใหค้วามสามารถในการกนั
น�้าของนาฬกิาเกดิการเสือ่มเร็วขึน้

ค�าเตอืน
อยา่สวมนาฬกิาในการด�าน�า้ลกึหรอืด�าน�า้ระยะยาว
โดยปกตนิาฬกิาทีถู่กออกแบบมาส�าหรับการด�าน�้าลกึหรือด�าน�้าระยะ
ยาว จะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบภายใตส้ภาวะการท�างานทีเ่ขม้งวด ซึง่
การตรวจสอบนั้นไม่ไดท้�ากับนาฬิกากันน�้าประเภทที่ระบุค�าว่าBAR
(ความดนับรรยากาศ) ส�าหรับการด�าน�้า ใหใ้ชน้าฬกิาเพือ่การด�าน�้าโดย
เฉพาะเทา่นัน้

ขอ้ควรระวงั
ไมค่วรใหน้าฬกิาโดนน�า้โดยตรงจากกอ๊กน�า้
น�้าจากทอ่ทีอ่อกตรงหัวก๊อกมแีรงดันสงูพอทีจ่ะท�าใหค้วามสามารถใน
การกนัน�้าของนาฬกิาลดลงไดห้ากใสล่า้งมอืบอ่ยๆหรอืทกุวนั

①

②

③

④⑤
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■■ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัการกนัน�า้

หากระดบัการกนัน�า้ของนาฬกิาระบไุวว้า่ “WATER 
RESISTANT”

○ กอ่นด�าน�า้
ตรวจสอบตามรายการตา่งๆ ตอ่ไปนี้

⇒ “ชือ่ของชิน้สว่นตา่งๆ” หนา้ 333
① ท�าการตัง้เวลาไวถ้กูตอ้งแลว้

②  ขอบตวัเรอืนหมนุไดไ้มต่ดิขดั (ขอบตวั
เรอืนตอ้งไมห่ลวมหรอืแน่นจนเกนิไป)
⇒ “ขอบตวัเรอืนหมนุทศิทางเดยีว” หนา้ 350

③ เม็ดมะยมสกรเูขา้ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้
⇒ “เม็ดมะยมแบบหมนุลงดว้ยสกร”ู หนา้ 334

④  ไมพ่บความผดิปกตเิชน่ ต�าหนหิรอืรอย 
แตก บนสายนาฬกิาหรอืกระจกหนา้ปัด

⑤  สายนาฬกิาเชือ่มตอ่กบัแทง่สปรงิ หวัเข็ 
มขดั และชิน้สว่นอืน่ๆ อยา่งมัน่คงดี

หากระดบัการกนัน�า้ของนาฬกิาระบไุวว้า่ “AIR 
DIVER’S”

ขอ้ควรระวงัในการด�าน�า้

หากพบความผดิปกต ิ กรณุาตดิตอ่รา้นคา้ทีท่า่นซือ้นาฬกิา 
หรอืศนูยบ์รกิารลกูคา้ของ มกีารบนัทกึชือ่เครอืขา่ยการบรกิาร
ระหวา่งประเทศของ Grand Seiko ไวบ้นใบรับประกนัสนิคา้หรอื
บนเว็บไซตข์องเรา

ขอ้ควรระวงั

กอ่นใชน้าฬกิารุน่ด�าน�้า ทา่นควรผา่นการฝึกฝนการด�าน�้าใน
หลากหลายรปูแบบและมปีระสบการณ์ทีจ่�าเป็นส�าหรับการด�าน�้า
อยา่งปลอดภยั ขณะด�าน�้า ควรท�าตามกฎของการด�าน�้าอยา่ง
เครง่ครัด

ขอ้ควรระวงั

○  หา้มใชน้าฬกิาในการด�าน�้าระยะยาวโดยใชก้า๊ซฮเีลยีม
○  ขณะด�าน�้า หา้มปรับเปลีย่นหรอืใชน้าฬกิาในรปูแบบอืน่ นอก

เหนอืจากทีม่รีะบไุวใ้นคูม่อืเลม่นีเ้ทา่นัน้
ค�าเตอืน

ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัการกนัน�้า
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○ ขณะด�าน�้า

สวมใสน่าฬกิา ใหอ้ยูภ่ายใน ระดบัความลกึ
ของน�้า ตามทีร่ะบไุวท้ีห่นา้ปัด

อย่าปรับเปลี่ยนเม็ดมะยมหรือกดปุ่ มใดๆ 
ใตน้�้า

ระวังอย่าใหน้าฬิกากระแทกกับวัตถุที่มี
ความแข็ง เชน่ หนิ

ขอบตัวเรอืนอาจหมุนยากขึน้เล็กนอ้ยเมือ่
อยูใ่ตน้�้า ซึง่ไมใ่ชอ่าการช�ารดุแตอ่ยา่งใด

ท�าตามค�าแนะน�าดงัตอ่ไปนี ้เมือ่ทา่นใสน่าฬกิาขณะด�าน�้า

○ หลงัด�าน�้า
หลงัเสร็จสิน้การด�าน�้า กรณุาท�าตามค�าแนะน�าเพือ่ดแูลรักษาดงัตอ่ไปนี้

ลา้งนาฬกิาในน�้าสะอาดและเชด็จนแหง้สนทิ
อยา่ใหน้าฬกิาโดนน�้าจากกอ๊กน�้าโดยตรง ใหแ้ชใ่นภาชนะใสน่�้าแลว้ลา้ง

■■ชือ่ของชิน้สว่นตา่งๆ

วันที่

เข็มชั่วโมง

เข็มนาที

เข็มวินาที

เม็ดมะยม

วันที่

เข็มชั่วโมง

เข็มนาที

เข็มวินาที

เม็ดมะยม

9F83

9F82, 9F62, 4J52

⇒ “วธิกีารตัง้เวลาวนัทีแ่ละวนั” หนา้ 335

⇒ “วธิกีารตัง้เวลาและวนัที”่ ส�าหรับหมายเลขเครือ่ง 9F82, 9F62 หนา้ 337
⇒ “วธิกีารตัง้เวลาวนัที”่ ส�าหรับหมายเลขเครือ่ง 4J52 หนา้ 347

ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัการกนัน�้า
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เข็มชั่วโมง

เข็มวินาที

เม็ดมะยม

เข็มนาที

เข็มชั่วโมง

เข็มวินาที

เม็ดมะยม

ขอบตัวเรือนหมุนได้

เข็มนาที

9F61, 4J51, 8J55

9F61 (รุน่นกัด�าน�า้)

⇒ “วธิกีารตัง้เวลา” ส�าหรับหมายเลขเครือ่ง 9F61, 4J51 หนา้ 346
⇒ “วธิกีารตัง้เวลา” ส�าหรับหมายเลขเครือ่ง  8J55 หนา้ 349

⇒ “วธิกีารตัง้เวลา” หนา้ 346
⇒ “ฟังกช์ัน่ของรุน่ด�าน�้า” หนา้ 350
⇒ “ขอ้ควรระวงัในการด�าน�้า” หนา้ 329

⇒ “การตัง้เวลาและวนัที”่ หนา้ 339

9F86

เม็ดมะยม

เข็มนาที

เข็มชั่วโมง

เข็มวินาที

เข็ม 24 ช่วั โมง

วันที่

ชือ่ของชิน้สว่นตา่งๆชือ่ของชิน้สว่นตา่งๆ
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■■วธิกีารใชง้าน

มเีม็ดมะยมสองแบบ คอื เม็ดมะยมแบบธรรมดาและเม็ดมะยมแบบหมนุลงดว้ยสกรู

เม็ดมะยมแบบหมนุลงดว้ยสกรู
เม็ดมะยมแบบหมุนลงดว้ยสกรูมีคุณสมบัตเิด่นคือมีกลไกที่สามารถล็อคเม็ดมะยมไดอ้ย่าง
ปลอดภยัขณะทีไ่มไ่ดใ้ชง้านเพือ่ป้องกนัความผดิพลาดในการใชง้านและเพิม่คณุสมบตัใินการกนัน�้า 

○  ตอ้งปลดล็อค เม็ดมะยมแบบหมนุลงดว้ยสกร ูกอ่นการใชง้าน
○ หลงัจากเสร็จสิน้การใชง้านเม็ดมะยมแลว้ อยา่ลมืล็อคอกีครัง้

※  สามารถป้องกนัการท�างานทีผ่ดิ
พลาดและเพิม่ การกนัน�้าได ้เมือ่
ล็อคเม็ดมะยมแบบหมนุลงดว้ยสก
รดูว้ยสกร ู

※  ขอ้ควรระวงัอยา่ขนัสกรขูองเม็ดมะยม
เขา้ดว้ยความแรง เพราะอาจท�าให ้
เกลยีวของเม็ดมะยมเสยีหายได ้

※  ขณะล็อคเม็ดมะยม หมนุชา้ๆดว้ยความระมดัระวงัใหแ้น่ใจวา่สกรเูขา้ทีเ่รยีบรอ้ย ระวงัอยา่ดนัเม็ด
มะยมเขา้ดว้ยความแรงเพราะจะท�าใหร้สูกรภูายในตวัเรอืนเสยีหายได ้

เม็ดมะยม

วธิกีารต ัง้เวลาวนัทีแ่ละวนั
①  ตัง้วนัทีแ่ละวนักอ่น โดยดงึเม็ดมะยมออกมาทีจั่งหวะทีห่นึง่ เข็มวนิาทยีงัคงเดนิอยู่

②   หมุนเม็ดมะยมจนวันทีแ่ละวันกอ่นหนา้ข 
องสปัดาหป์รากฎขึน้

　   ไขเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬกิา (ไปทาง 6 
นาฬกิา) เพือ่ตัง้เวลา ไขเม็ดมะยมตาม
เข็มนาฬกิา (ไปทาง 12 นาฬกิา) เพือ่ตัง้
วนัของสปัดาห ์ภาษาทีแ่สดงวนั สามารถ
เปลีย่นเป็นภาษาญีปุ่่ นและภาษาอังกฤษ
ได ้

③   ใหด้งึเม็ดมะยมจนไดย้นิเสยีงคลกิครัง้
ทีส่อง เมือ่เข็มวนิาทอียูท่ีต่�าแหน่ง 12 
นาฬกิา เข็มวนิาทจีะหยดุทนัท ี หมนุ
เม็ดมะยม ทวนเข็มนาฬกิา (ไปทาง 6 
นาฬกิา) เพือ่ปรับเข็มนาฬกิาตามวนัทีท่ี่
ตอ้งการ

④   เมือ่ตัง้เข็มชัว่โมงใหต้รวจวา่ตัง้ชว่งเวลากอ่นเทีย่ง/หลงัเทีย่งอยา่งถกูตอ้ง เพราะวา่วนั
ทีจ่ะเปลีย่นทกุ 24 ชัว่โมง

　   เนือ่งดว้ยกลไกของนาฬกิาควอทซ ์ เพือ่การตัง้เวลาอยา่งแมน่ย�า ขัน้แรกใหห้มนุเข็มน 

าทเีลยไปจากเวลาทีต่อ้งการ 4-5 นาท ีกอ่น แลว้หมนุกลบัไปทีเ่วลาทีถ่กูตอ้ง

⑤   ดนัเม็ดมะยมกลบัเขา้ไปทีต่�าแหน่งปกตพิ 
รอ้มๆ กบัสญัญานเวลานาฬกิาเพือ่ใหน้า 

ฬกิาเริม่เดนิทนัที

ขอ้ควรระวงั
คณุอาจไมส่ามารถตัง้วนัทีแ่ละ/หรอืวนั ในขณะทีเ่วลาบนนาฬกิาของคณุอยูร่ะหวา่ง 
เทีย่งคนื ถงึ 1:00 นาฬกิาเนือ่งจากกลไกของนาฬกิา นีไ่มใ่ชอ่าการเสยีของนาฬกิา
โปรดหลกีเลีย่งการตัง้วนัทีแ่ละ/หรอืวนัในชว่งเวลาดงักลา่ว

ตำแหน่
งดึงจังห
วะที่หนึ่ง

วันที่

วันในสัปดาห์

ตำแหน่งปกติ
ตำแหน่งดึง
จังหวะที่สอง

ตำแหน่งดึงจังหวะที่หนึ่ง

ตำแหน่งปกติ

ตำแหน่งดึง
จังหวะที่สอง

ตำแหน่งดึงจังหวะที่หนึ่ง

วธิกีารใชง้าน (ส�าหรับเครือ่งหมายเลข 9F83)

เม็ดมะ
ยมหมนุ

เม็ดมะย
มไมห่มนุ

ขณะกดเม็ด 
มะยมเขา้ ห 
มุนไปตามท ิ
ศทางทีล่กูศ 
รชี้

เม็ดมะยมธรรมดา

เม็ดมะยมแบบหมนุลงดว้ยสกรู

ดงึเม็ดมะยมออกและปรับตัง้

ปลดล็อคเม็ดมะยมกอ่น 
ปรับตัง้

หลงัจากปรับตัง้แลว้
ตอ้งท�าการล็อคเม็ด
มะยม

ล็อคสกรู

ขณะก�าลงักดเม็ดมะยม
ปลดล็อคสกรู

【ปลดล็อคเม็ดมะยม】
ไขเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬกิา (ไปทาง 6 
นาฬกิา) เพือ่คลายเกลยีวออก ขณะนีใ้ช ้
งานเม็ดมะยมได ้

【ล็อคเม็ดมะยม】
ไขเม็ดมะยมตามเข็มนาฬกิา (ไปทาง 12 
นาฬกิา) แลว้คอ่ย ๆ กดมาทาง ตวัเรอืน
จนกระทัง่เข็มหยดุ

หลงัจากใชง้านเม็ดม
ะยมใหล็้อคไว ้

สกรู

ขณะทีก่ดเม็ดมะยมเขา้

ปลดล็อคเม็ดมะยมกอ่น 
ใชง้าน

ปลดล็อคสกรู

เม็ดมะยมถกูล็อค เม็ดมะยมถกูปลดล็อค

※  ไมส่ามารถหมนุ 
ตอ่ไปไดอ้กี
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การปรบัวนัทีต่อนสิน้เดอืน
จ�าเป็นตอ้งปรับวนัทีห่ลงัจากเดอืนกมุภาพันธ(์ซึง่ม ี28วนั หรอื ม ี29 วนัในทกุๆ 4 ปี) 
และในเดอืนทีม่ ี30 วนั

【ตวัอยา่ง】เพือ่ปรับวนัทีใ่นชว่งกอ่นเทีย่งในวนัแรกของเดอืนทีต่อ่จากเดอืนทีม่ ี30 วนั
นาฬกิาแสดงวนัที ่''31'' แทนทีจ่ะแสดงวนั
ที ่“1”ดงึเม็ดมะยมออกไปทีต่�าแหน่งทีห่นึง่ 
หมนุเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬกิา (ไปทาง 6 
นาฬกิา) เพือ่ตัง้วนัทีไ่ปยงัวนัที ่''1''

การเปลีย่นวนัทีอ่ยา่งฉบัพลนั
นาฬกิารุน่นีจ้ะเปลีย่นวนัทีแ่ละวนัในสปัดาหท์ีแ่สดงอยา่งฉับพลนัระหวา่งเวลา 24:00 
นาฬกิา ถงึ 0:05นาฬกิา ถา้เป็นนาฬกิาควอทซแ์บบดัง้เดมิ วนัทีแ่ละวนัในสปัดาหจ์ะ
คอ่ยๆเปลีย่นระหวา่งเวลา 21:00นาฬกิา และ 3:00นาฬกิา
※  อาจไมส่ามารถเปลีย่นวนัทีแ่ละเวลาไดใ้นทนัท ีทัง้นีข้ ึน้กบัวธิกีารตัง้เวลา 

หากเวลาทีค่ณุตอ้งการตัง้คา่อยูร่ะหวา่งเวลา 19:00 นาฬกิา และ 1:00 นาฬกิา อนัดบัแรก
ใหต้ัง้เวลากลบัไปที ่18:00 นาฬกิา และจากนัน้ใหห้มนุเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬกิา (ไปทาง 6 
นาฬกิา) เพือ่ปรับใหเ้ข็มนาฬกิาไปในทศิทางตามเข็มนาฬกิาเพือ่ตัง้เวลา

จังหวะที่หนึ่ง

วธิกีารต ัง้เวลาและวนัที่
①  ตัง้วนัทีก่อ่น โดยดงึเม็ดมะยมออกมาทีจั่งหวะทีห่นึง่ เข็มวนิาทยีงัคงเดนิอยู่

②   สามารถตัง้วนัทีไ่ดโ้ดยการหมนุเม็ดมะยม
ทวนเข็มนาฬกิา (ไปทาง 6 นาฬกิา) โดย
ตอนแรกใหไ้ขเม็ดมะยมจะกระทั่งวัน
กอ่นหนา้วนัทีต่อ้งการปรากฎ

③   ใหด้งึเม็ดมะยมจนไดย้ินเสียงคลกิครัง้
ทีส่อง เมือ่เข็มวนิาทอียูท่ีต่�าแหน่ง 12 
นาฬกิา เข็มวนิาทจีะหยดุทนัท ี ไขเม็ด
มะยมทวนเข็มนาฬกิา (ไปทาง 6 นาฬกิา) 
เพือ่ปรับเข็มนาฬกิาตามวนัทีท่ีต่อ้งการ

④   เมือ่ตัง้เข็มชัว่โมงใหต้รวจวา่ตัง้ชว่งเวลากอ่นเทีย่ง/หลงัเทีย่งถกูตอ้ง เพราะวา่วนัทีจ่ะเ 
ปลีย่นทกุครัง้เมือ่ครบ 24 ชัว่โมง

　   เนือ่งดว้ยกลไกของนาฬกิาควอทซเ์พือ่ การตัง้เวลาใหแ้มน่ย�า ใหห้มนุเข็มนาทเีลยไป 

จากเวลาทีต่อ้งการ 4-5 นาท ีกอ่น แลว้หมนุกลบัไปทีเ่วลาทีถ่กูตอ้ง

⑤   ดันเม็ดมะยมกลับเขา้ไปทีต่�าแหน่งปกตพิ 
รอ้มกบัสญัญานเวลา นาฬกิาเริม่เดนิทนัที

ขอ้ควรระวงั
คณุอาจไมส่ามารถตัง้วนัทีใ่นขณะทีเ่วลาบนนาฬกิาของคณุอยูร่ะหวา่ง เทีย่งคนื และ 
1:00 นาฬกิาเนือ่งจากกลไกของนาฬกิา นีไ่มใ่ชอ่าการเสยีของนาฬกิา
โปรดหลกีเลีย่งการตัง้วนัทีใ่นชว่งเวลาดงักลา่ว

ตำแหน่
งดึงจังห
วะที่หนึ่ง

วันที่

ตำแหน่งปกติ
ตำแหน่งดึง
จังหวะที่สอง

ตำแหน่งดึงจังหวะที่หนึ่ง

ตำแหน่งปกติ

ตำแหน่งดึง
จังหวะที่สอง

ตำแหน่งดึงจังหวะที่หนึ่ง

วธิกีารใชง้าน (ส�าหรับเครือ่งหมายเลข 9F82, 9F62)

วธิกีารใชง้าน (ส�าหรับเครือ่งหมายเลข 9F83)
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การปรบัวนัทีต่อนสิน้เดอืน
จ�าเป็นตอ้งปรับวนัทีห่ลงัจากเดอืนกมุภาพันธ(์ซึง่ม ี28วนั , 29 วนัในปีอธกิวาร) และใน
เดอืนทีม่ ี30 วนั

【ตวัอยา่ง】เพือ่ปรับวนัทีใ่นชว่งกอ่นเทีย่งวนัแรกของเดอืนทีต่อ่จากเดอืนทีม่ ี30 วนั
นาฬกิาแสดงวนัที ่''31'' แทนทีจ่ะเป็นวนัที ่
“1” ดงึเม็ดมะยมออกไปทีต่�าแหน่งทีห่นึง่ 
หมนุเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬกิา (ไปทาง 6 
นาฬกิา) เพือ่ตัง้วนัทีไ่ปยงัวนัที ่''1''

การเปลีย่นวนัทีอ่ยา่งรวดเร็ว
นาฬกิานีจ้ะเปลีย่นวนัทีท่นัทรีะหวา่งเวลา 24:00 นาฬกิา ถงึ 0:05นาฬกิา ถา้เป็นนาฬกิา
ควอทซแ์บบดัง้เดมิ วนัทีจ่ะคอ่ยๆเปลีย่นระหวา่งเวลา 21:00นาฬกิา ถงึ 3:00นาฬกิา
※  อาจไมส่ามารถเปลีย่นวนัทีแ่ละเวลาไดใ้นทนัท ีทัง้นีข้ ึน้กบัวธิกีารตัง้เวลา 

หากเวลาทีค่ณุตอ้งการตัง้คา่อยูร่ะหวา่งเวลา 19:00 นาฬกิา และ 1:00 นาฬกิา อนัดบัแรก
ใหต้ัง้เวลากลบัไปที ่18:00 นาฬกิา และจากนัน้ใหห้มนุเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬกิา (ไปทาง 6 
นาฬกิา) เพือ่ปรับใหเ้ข็มนาฬกิาไปในทศิทางตามเข็มนาฬกิาเพือ่ตัง้เวลา

จังหวะที่หนึ่ง

การต ัง้เวลาและวนัที่
○  การตัง้เวลาและวนัที ่ตัง้เข็ม 24 ชัว่โมงและเข็มนาทกีอ่น แลว้จงึตัง้เข็มชัว่โมงและวนัที่

①  ใหด้งึเม็ดมะยมจนไดย้นิเสยีงคลกิครัง้ทีส่อง เมือ่เข็มวนิาทอียูท่ีต่�าแหน่ง 12 นาฬกิา เข็ม
วนิาทจีะหยดุทนัท ี
(ถา้นาฬกิาม ีเม็ดมะยมแบบหมนุลง
ดว้ยสกร ูใหค้ลาย เม็ดมะยม กอ่น
ดงึออก)

วธิกีารใชง้าน (ส�าหรับเครือ่งหมายเลข 9F86)

วธิกีารใชง้าน (ส�าหรับเครือ่งหมายเลข 9F82, 9F62)

ต�าแหน่งดงึ
จังหวะทีส่อง

ต�าแหน่งดงึจังหวะทีห่นึง่

ต�าแหน่งปกติ



กอ่นการ
ปรับวนัที่
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②  ไขเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬกิา (ไปทาง 6 นาฬกิา) เพือ่หมนุเข็มสัน้เข็มยาว ตามเข็มนาฬกิา 
 

24 ชัว่โมง และตัง้เป็นเวลาปัจจบุนั 
ไปทีเ่วลาปัจจบุนั
 เนือ่งจากกลไกของนาฬกิาควอทซ ์การ
ตัง้เวลาใหแ้มน่ย�า กอ่นอืน่ใหห้มนุเข็ม
นาทเีลยไปจากเวลาทีต่อ้งการ 4-5 
นาท ีกอ่น แลว้ใหห้มนุกลบัไปทีเ่วลา
ทีถ่กูตอ้ง

※  ตัง้เฉพาะเข็ม 24 ชัว่โมงและเข็มนาทกีอ่น
แมว้า่ขณะนีเ้ข็มชัว่โมงชีท้ีเ่วลาทีไ่มถ่กูตอ้ง 
หรอืวนัทีอ่าจเปลีย่นไปขึน้อยูก่บัต�าแหน่ง
ของเข็มชัว่โมงไมม่คีวามจ�าเป็นทีต่อ้งปรับ 
ณ ขัน้ตอนนี้

③  ดนัเม็ดมะยมกลบัพรอ้มกบัสญัญานเวลา
※   ตอนนีก้ารตัง้เข็ม 24 ชัว่โมง, เข็มนาทแีละเข็มวนิาทเีสร็จแลว้

④  ขัน้ตอนตอ่ไปเป็นการตัง้เข็มชัว่โมงและวนัที ่ดงึเม็ดมะยม
ออกทีจั่งหวะทีห่นึง่

⑤   หมนุเม็ดมะยมเพือ่ตัง้เข็มชัว่โมง 
 ขณะหมนุเม็ดมะยม วนัทีจ่ะเปลีย่นตอน
เทีย่งคนื ขณะตัง้เข็มชัว่โมง ใหแ้น่ใจ
วา่การตัง้ชว่ง กอ่นเทีย่ง/หลงัเทีย่งถกู
ตอ้ง ถา้จ�าเป็นให ้ตัง้วนัทีใ่นตอนนี้

※   หมนุเม็ดมะยมในทศิทางใดกไ็ดเ้พือ่ตัง้
วนัที ่อยา่งไรกต็ามแนะน�าใหห้มนุเม็ด
มะยมในทศิทาง ทีห่มนุปรับเพยีงเล็กนอ้ย
เพือ่ตัง้วนัที่

※   หากเวลาทีค่ณุตอ้งการตัง้คา่อยูร่ะหวา่ง
เวลา 19:00 นาฬกิา และ 1:00 นาฬกิา 
อนัดบัแรกใหต้ัง้เวลากลบัไปที ่18:00 นาฬกิา และจากนัน้ใหห้มนุเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬกิา (ไปทาง 
6 นาฬกิา) เพือ่ปรับใหเ้ข็มนาฬกิาไปในทศิทางตามเข็มนาฬกิาเพือ่ตัง้เวลา

※   หมนุเม็ดมะยมชา้ๆ ตรวจสอบวา่เข็มชัว่โมง 

เคลือ่นเพิม่ขึน้ทลีะชัว่โมง
※   ระหวา่งการตัง้เข็มชัว่โมงเข็มอืน่ๆ อาจเคลือ่น 

เล็กนอ้ย ซึง่ไมใ่ชอ่าการทีผ่ดิปกตแิตอ่ยา่งใด

⑥   ดนัเม็ดมะยมกลบัเขา้ไป เป็นอนัตัง้เวลาเสร็จสมบรูณ ์(หากนาฬกิา
มเีม็ดมะยมแบบหมนุลงดว้ยสกร ูใหล็้อคเม็ดมะยมอกีครัง้)

การปรบัวนัทีต่อนสิน้เดอืน
จ�าเป็นตอ้งปรับวนัทีห่ลงัจากเดอืนกมุภาพันธ ์(ซึง่ม ี28 วนั , 29 วนัในปีอธกิวาร) และในเดอืน
ทีม่ ี30 วนั

การหมนุเข็มชัว่โมงสองรอบจะเปลีย่นวนัทีไ่ปหนึง่วนั
วนัทีจ่ะเปลีย่นเพิม่ขึน้หนึง่วนั ถา้หมนุเข็มชัว่โมงตามทศิเข็มนาฬกิาสองรอบเต็ม (ส�าหรับ 24 ชัว่โมง)

①  ดงึเม็ดมะยมออกไปทีจั่งหวะทีห่นึง่ (ถา้นาฬกิามเีม็ดมะยมที่
ขนัสกรปิูด ใหค้ลายเม็ดมะยม กอ่นดงึออก)

②  แตล่ะครัง้ทีเ่ข็มชัว่โมงหมนุสองรอบเต็มโดยการหมนุเม็ด
มะยม วนัทีจ่ะเปลีย่นหนึง่วนั ขณะทีก่�าลงัหมนุเม็ดมะยม วนัที ่
จะเปลีย่นทีเ่ทีย่งคนื ขณะตัง้เข็มชัว่โมงใหแ้น่ใจวา่ไดต้ัง้ 
ชว่งกอ่นเทีย่งและหลงัเทีย่งถกูตอ้งแลว้

หมนุ ทวนเข็มนาฬกิา (ไปทาง 6 นาฬกิา): 
แตล่ะครัง้ทีเ่ข็มชัว่โมงหมนุสองรอบเต็ม  
วนัทีจ่ะเปลีย่นเพิม่ขึน้หนึง่วนั

※  เม็ดมะยมสามารถหมนุไปในทศิทางใดก็ได ้ 
เพือ่ตัง้วนัที ่อยา่งไรกต็าม แนะน�าใหห้มนุเม็ดมะยม
ไปในทศิทางทีจ่ะท�าใหป้รับเพยีงเล็กนอ้ยเพือ่ตัง้วนัที่

※ หมนุเม็ดมะยมชา้ๆ
※  เมือ่ท�าการตัง้เข็มชัว่โมงเข็มอืน่ๆ อาจเคลือ่นที ่

เล็กนอ้ย ซึง่ไมใ่ชอ่าการผดิปกตแิตอ่ยา่งใด

หมนุเม็ดมะยมตามเข็มนาฬกิา (ไปทาง 12 นาฬกิา): 
แตล่ะครัง้ทีเ่ข็มชัว่โมงหมนุสองรอบเต็ม  
วนัทีจ่ะยอ้นกลบัไปหนึง่วนั

ดงึเม็ดมะยมออกไป
ทีจั่งหวะทีห่นึง่

ดงึเม็ดมะยมออก 
ทีจั่งหวะทีห่นึง่

วธิกีารใชง้าน (ส�าหรับเครือ่งหมายเลข 9F86)วธิกีารใชง้าน (ส�าหรับเครือ่งหมายเลข 9F86)

ต�าแหน่งปกติ

ต�าแหน่งปกติ

ต�าแหน่งดงึ
จังหวะทีส่อง

ต�าแหน่งดงึจังหวะทีห่นึง่

ต�าแหน่งดงึ
จังหวะทีห่นึง่
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③  เมือ่เสร็จสิน้การตัง้คา่ ใหแ้น่ใจวา่เวลาทีต่ัง้ถกูตอ้ง แลว้ดนัเม็ดมะยมกลบัเขา้ทีต่�าแหน่งปกต ิการ
ตัง้วนัทีเ่สร็จสมบรูณแ์ลว้ (หากนาฬกิามเีม็ดมะยมแบบหมนุลงดว้ยสกร ูใหล็้อคเม็ดมะยมอกีครัง้)

※  วนัทีถ่กูออกแบบใหท้�างานสอดคลอ้งกบัการเคลือ่นของเข็มชัว่โมง ฉะนัน้การตัง้เวลาชว่งกอ่น
และหลงัเทีย่งไมถ่กูตอ้งจะท�าใหว้นัทีเ่ปลีย่นทีเ่วลาเทีย่งวนั

※  เม็ดมะยมสามารถหมนุไปในทศิทางใดกไ็ดเ้พือ่ตัง้วนัที ่อยา่งไรกต็ามแนะน�าใหห้มนุเม็ดมะยม 
ในทศิทางทีท่�าใหป้รับเพยีงเล็กนอ้ยเพือ่ตัง้วนัที่

※  หากเวลาทีค่ณุตอ้งการตัง้คา่อยูร่ะหวา่งเวลา 19:00 นาฬกิา และ 1:00 นาฬกิา อนัดบัแรก
ใหต้ัง้เวลากลบัไปที ่18:00 นาฬกิา และจากนัน้ใหห้มนุเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬกิา (ไปทาง 6 
นาฬกิา) เพือ่ปรับใหเ้ข็มนาฬกิาไปในทศิทางตามเข็มนาฬกิาเพือ่ตัง้เวลา

※  หมนุเม็ดมะยมชา้ๆ ตรวจสอบวา่เข็มชัว่โมงเคลือ่นทีท่ลีะชัว่โมง
※  ระหวา่งการตัง้เข็มชัว่โมง เข็มอืน่ๆ อาจเคลือ่นทีเ่ล็กนอ้ย ซึง่ไมใ่ชอ่าการผดิปกตแิตอ่ยา่งใด

วธิกีารใชง้านเข็ม 24 ช ัว่โมง
นาฬกิานีม้กีารใชง้านเข็ม 24 ชัว่โมงสองแบบทีต่า่งกนั

<แบบ 1> เข็ม 24 ชัว่โมงบอกชว่ง 
กอ่นเทีย่ง/หลงัเทีย่ง
ใชเ้ข็ม 24 ชัว่โมงแสดงเวลา 24 ชัว่โมง 
ในรปูแบบกอ่นเทีย่ง/หลงัเทีย่ง  
(เป็นรปูแบบการใชง้านมาตรฐาน 
ส�าหรับเข็ม 24 ชัว่โมง)

<แบบ 2> เข็ม 24 ชัว่โมงทีแ่สดงเวลาคู่
การใชฟั้งกช์ัน่ปรับเวลาทีต่า่งกนั ตัง้เข็ม  
24 ชัว่โมงเพือ่แสดงเวลาทีต่า่งจากเวลา 
ทีแ่สดงโดยเข็มชัว่โมงและนาท ีซึง่พืน้ที ่
ตา่งโซนนัน้มเีวลาตา่งจากทีท่ีค่ณุอยู ่
อยา่งนอ้ยหนึง่ชัว่โมง

ทัง้เข็มชัว่โมงและเข็ม 24 ชัว่โมง 
ก�าลงัแสดงเวลาทีญ่ีปุ่่ นเป็น 10 นาฬกิา

เข็มชัว่โมง: เวลาญีปุ่่ น 10:00 นาฬกิา
เข็ม 24 ชัว่โมง: เวลานวิยอรก์ 20:00 นาฬกิา

ฟงักช์ ัน่ปรบัเวลาทีแ่ตกตา่ง
ดัง่ตวัอยา่งเชน่ ขณะเดนิทางในตา่งประเทศและพักทีส่ถานทีม่เีวลาตา่งจากทีค่ณุอยูค่ณุตัง้เวลา
บนนาฬกิาเพือ่แสดงเวลาทอ้งถิน่ในพืน้ทีต่า่งโซนไดอ้ยา่งสะดวกโดยไมต่อ้งหยดุนาฬกิา
เข็มชัว่โมงบอกเวลาทีท่ีค่ณุอยู ่ณ ปัจจบุนั ขณะทีเ่ข็ม 24 ชัว่โมงบอกเวลาของตน้ทาง
วนัทีท่�างานไปพรอ้มๆ กบัการเคลือ่นของเข็มชัว่โมง ถา้ตัง้เวลาทีต่า่งกนัไดถ้กูตอ้งนาฬกิา 

จะแสดงวนัทีไ่ดถ้กูตอ้งตามทีท่ีค่ณุก�าลงัอยู่

วธิกีารใชง้านฟงักช์ ัน่ปรบัเวลาทีต่า่งกนั
①  ดงึเม็ดมะยมออกไปทีจั่งหวะทีห่นึง่ 

(ถา้นาฬกิามเีม็ดมะยมแบบหมนุลงดว้ยสกร ูใหค้ลายเม็ดมะยม  
กอ่นดงึออก)

②   หมนุเม็ดมะยมเพือ่ตัง้ใหเ้ข็มชัว่โมงแสดงเวลาทีท่ีค่ณุอยู ่และใหแ้น่ใจวา่ท�าการตัง้เวลา 
กอ่นเทีย่ง/หลงัเทีย่งและวนัทีถ่กูตอ้ง

※   วนัทีถ่กูออกแบบใหท้�างานรว่มกบัการเคลือ่นของเข็มชัว่โมง ฉะนัน้การตัง้เวลากอ่นเทีย่ง/หลงัเทีย่ง 
ไมถ่กูตอ้งจะท�าใหว้นัทีเ่ปลีย่นตอนเทีย่งวนั
 ⇒ ดหูวัขอ้ “รายการความแตกตา่งของเวลาในภมูภิาคหลกัของโลก” หนา้ 345

※ หมนุเม็ดมะยมชา้ๆตรวจสอบวา่เข็มชัว่โมงเคลือ่นไปทลีะชัว่โมง
※ ขณะหมนุเม็ดมะยม วนัทีเ่ปลีย่นทีเ่วลาเทีย่งคนื
※ ระหวา่งการตัง้เข็มชัว่โมง เข็มอืน่ๆ อาจเคลือ่นทีเ่ล็กนอ้ย ซึง่ไมใ่ชอ่าการผดิปกตแิตอ่ยา่งใด

หมนุ ทวนเข็ม
นาฬกิา (ไปทาง  
6 นาฬกิา):  
เข็มชัว่โมง เคลือ่น
ไปลว่งหนา้

หมนุเม็ดมะยม
ตามเข็มนาฬกิา 
(ไปทาง 12 
นาฬกิา):  
เข็มชัว่โมง  
ถกูตัง้กลบั

ดงึเม็ดมะยม
ออกไปที่
จังหวะทีห่นึง่

วธิกีารใชง้าน (ส�าหรับเครือ่งหมายเลข 9F86)วธิกีารใชง้าน (ส�าหรับเครือ่งหมายเลข 9F86)
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โหมดแสดงเวลา
ดว้ยฟังกช์ัน่ปรับความตา่งของเวลา นาฬกิาจะแสดงเวลาคู ่ซ ึง่เป็นเวลาในโซนเวลาทีแ่ตกตา่งกนั
มโีหมดแสดงเวลา 2 แบบใหเ้ลอืกตามความเหมาะสมและความชอบของคณุ

③   เมือ่ตัง้เวลาเสร็จสมบรูณ ์ใหแ้น่ใจวา่เวลาทีแ่สดงอยูถ่กูตอ้ง แลว้ดนัเม็ดมะยมกลบัเขา้ที่
ต�าแหน่งปกต ิวธิกีารตัง้คา่เป็นอนัเสร็จสมบรูณ ์(หากนาฬกิา มเีม็ดมะยมแบบหมนุลงดว ้ 
ยสกร ูใหล ้็อคเม็ดมะยมอกีครัง้)

※   หากเวลาทีค่ณุตอ้งการตัง้คา่อยูร่ะหวา่งเวลา 19:00 นาฬกิา และ 1:00 นาฬกิา อนัดบัแรกใหต้ัง้เวลา
กลบัไปที ่18:00 นาฬกิา และจากนัน้ใหห้มนุเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬกิา (ไปทาง 6 นาฬกิา) เพือ่ปรับ
ใหเ้ข็มนาฬกิาไปในทศิทางตามเข็มนาฬกิาเพือ่ตัง้เวลา

[ตวัอยา่ง 1]
เข็มชัว่โมงและวนัที:่ พืน้ที ่A (ญีปุ่่ น)  
เข็ม 24 ชัว่โมง: พืน้ที ่B (นวิยอรก์)

[ตวัอยา่ง 2]
เข็มชัว่โมงและวนัที:่ พืน้ที ่B (นวิยอรก์)  
เข็ม 24 ชัว่โมง: พืน้ที ่A (ญีปุ่่ น)

ตัง้เข็ม 24 ชัว่โมงกอ่นแลว้จงึตัง้เข็มชัว่โมง

รายการความแตกตา่งของเวลาในภมูภิาคหลกัของโลก

ชือ่เมอืง UTC ± (ชัว่โมง) JST ± (ชัว่โมง) เมอืงอืน่ๆ ในภมูภิาคเดยีวกนั

โตเกยีว +9:00 ±0:00 โซล

ปักกิง่ +8:00 -1:00 ฮอ่งกง, มะนลิา, สงิคโปร์

กรงุเทพฯ +7:00 -2:00

ดกักา +6:00 -3:00

การาจี +5:00 -4:00 ทกัเคน

ดไูบ +4:00 -5:00

เจดดะห์ +3:00 -6:00 ไนโรบ,ี เมกกะ

ไคโร +2:00 -7:00 ★เอเธนส์

★ปารสี +1:00 -8:00 ★โรม, ★เบอรล์นิ, ★มาดดรดิ

★ลอนดอน ±0:00 -9:00 ★คาซาบลงักา

★อะโซรส์ -1:00 -10:00

★รโิอ เดอจาเนโร -3:00 -12:00

ซนัโตโดมงิโก -4:00 -13:00

★นวิยอรก์ -5:00 -14:00 ★มอนทรอีอล

★ชคิาโก -6:00 -15:00 ★เม็กซโิกซติี้

★เดนเวอร์ -7:00 -16:00

★ลอสแองเจลสิ -8:00 -17:00 ★ซานฟรานซสิโก

★แองเคอเรจ -9:00 -18:00

โฮโนลลูู -10:00 -19:00

เกาะมดิเวย์ -11:00 -20:00

★เวลลงิตนั +12:00 +3:00

นูเมยี +11:00 +2:00

★ซดินยี์ +10:00 +1:00 กวม

※ UTC = เวลาสากลเชงิพกิดั / JST = เวลามาตรฐานญีปุ่่ น
※ ประเทศทีก่�ากบัดว้ยเครือ่งหมาย ★ ใชเ้วลาออมแสง
※   ความตา่งของเขตเวลาและการใชก้ารเปลีย่นเวลาตามฤดกูาลในแตล่ะเมอืงอา้งองิขอ้มลู ณ เดอืนมกราคม 2561  

ในแตล่ะเมอืงอาจเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่บัการก�าหนดของรัฐบาลของแตล่ะประเทศหรอืภมูภิาคนัน้ๆ

การเปลีย่นวนัทีท่นัที
นาฬกิานีจ้ะเปลีย่นวนัทีท่นัทรีะหวา่งเวลา 24:00 นาฬกิา ถงึ 0:05 นาฬกิา ถา้เป็นนาฬกิา
ควอทซแ์บบเดมิ วนัทีจ่ะคอ่ยๆ เปลีย่นระหวา่งเวลา 21:00 นาฬกิา ถงึ 3:00 นาฬกิา
※  อาจไมส่ามารถเปลีย่นวนัทีแ่ละเวลาไดใ้นทนัท ีทัง้นีข้ ึน้กบัวธิกีารตัง้เวลา
　  หากเวลาทีค่ณุตอ้งการตัง้คา่อยูร่ะหวา่งเวลา 19:00 นาฬกิา และ 1:00 นาฬกิา อนัดบัแรก

ใหต้ัง้เวลากลบัไปที ่18:00 นาฬกิา และจากนัน้ใหห้มนุเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬกิา (ไปทาง 6 
นาฬกิา) เพือ่ปรับใหเ้ข็มนาฬกิาไปในทศิทางตามเข็มนาฬกิาเพือ่ตัง้เวลา

วธิกีารใชง้าน (ส�าหรับเครือ่งหมายเลข 9F86)วธิกีารใชง้าน (ส�าหรับเครือ่งหมายเลข 9F86)
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วธิกีารต ัง้เวลา
①   ใหด้งึเม็ดมะยมจนไดย้นิเสยีงคลกิครัง้ทีส่อง 

เมือ่เข็มวนิาทอียูท่ีต่�าแหน่ง 12 นาฬกิา เข็ม
วนิาทจีะหยดุทนัที

②  หมนุเม็ดมะยมเพือ่ตัง้เวลาทีต่อ้งการ
　   ดว้ยกลไกของนาฬกิาควอทซเ์พือ่ การตั ้

งเวลาใหแ้มน่ย�าใหห้มนุเข็มนาทเีลยเวล 
าทีต่อ้งการไป 4- 5 นาทแีละหมนุกลบัไป 
ทีเ่วลาทีถ่กูตอ้ง

③   ดันเม็ดมะยมกลับเขา้ไปที่ต�าแหน่งปกต ิ
พรอ้มกบัสญัญานเวลา นาฬกิาเริม่เดนิทนัที

ตำแหน่
งดึงจังห
วะที่หนึ่ง

ตำแหน่
งดึงจังห
วะที่หนึ่ง

ตำแหน่งปกติ

ตำแหน่
งดึงจังห
วะที่หนึ่ง

วธิกีารใชง้าน (ส�าหรับเครือ่งหมายเลข 9F61, 4J51)

วธิกีารต ัง้เวลาวนัที่
①  อนัดบัแรกตัง้วนัทีก่อ่น ดงึเม็ดมะยมออกมาทีจั่งหวะทีห่นึง่ เข็มวนิาทยีงัคงเดนิอยู่

②   สามารถตัง้วนัทีไ่ดโ้ดยการหมนุเม็ดมะยม
ทวนเข็มนาฬกิา (ไปทาง 6 นาฬกิา) โดย
ตอนแรกใหไ้ขเม็ดมะยมจะกระทั่งวันกอ่น
หนา้วนัทีต่อ้งการปรากฎ

③   ใหด้งึเม็ดมะยมจนไดย้ินเสียงคลกิครัง้
ทีส่อง เมือ่เข็มวนิาทอียูท่ีต่�าแหน่ง 12 
นาฬกิา เข็มวนิาทจีะหยดุทนัท ี ไขเม็ด
มะยมทวนเข็มนาฬกิา (ไปทาง 6 นาฬกิา) 
เพือ่ปรับเข็มนาฬกิาตามวนัทีท่ีต่อ้งการ

④  หมนุเม็ดมะยมเพือ่ตัง้ชัว่โมงและนาทตีามเวลาทีต่อ้งการ
　   เมือ่ตัง้เข็มชัว่โมงใหต้รวจวา่ตัง้ชว่งเวลากอ่นเทีย่ง/หลงัเทีย่งถกูตอ้ง เพราะวา่วนัทีจ่ะเ 

ปลีย่นทกุครัง้เมือ่ครบ 24 ชัว่โมง
　   เนือ่งดว้ยกลไกของนาฬกิาควอทซ ์ เพือ่การตัง้เวลาใหแ้มน่ย�า ใหห้มนุเข็มนาทเีลยไป 

จากเวลาทีต่อ้งการ 4-5 นาท ีกอ่น แลว้หมนุกลบัไปทีเ่วลาทีถ่กูตอ้ง

⑤   ดันเม็ดมะยมกลับเขา้ไปทีต่�าแหน่งปกตพิ 
รอ้มกบัสญัญานเวลา นาฬกิาเริม่เดนิทนัที

ขอ้ควรระวงั
ถา้คณุตัง้เวลาเมือ่นาฬกิาของคณุเป็นเวลาระหวา่ง 21:00นาฬกิา ถงึ 3:00 นาฬกิา 
การเปลีย่นของวนัทีอ่าจเปลีย่นไมถ่กูตอ้งในวนัถดัไป เนือ่งจากกลไกของนาฬกิา
โปรดหลกีเลีย่งการปรับวนัทีใ่นชว่งเวลาดงักลา่ว

วันที่

ตำแหน่
งดึงจังห
วะที่หนึ่ง

ตำแหน่งปกติ
ตำแหน่งดึง
จังหวะที่สอง

ตำแหน่งดึงจังหวะที่หนึ่ง

ตำแหน่งปกติ

ตำแหน่งดึง
จังหวะที่สอง

ตำแหน่งดึงจังหวะที่หนึ่ง

วธิกีารใชง้าน (ส�าหรับเครือ่งหมายเลข 4J52)
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การปรบัวนัทีต่อนสิน้เดอืน
จ�าเป็นทีต่อ้งปรับวนัทีห่ลงัจากเดอืนกมุภาพันธ(์ซึง่ม ี28วนั , 29 วนัในปีอธกิวาร) และ
ในเดอืนทีม่ ี30 วนั

【ตวัอยา่ง】เพือ่ปรับวนัทีใ่นชว่งกอ่นเทีย่งวนัแรกของเดอืนทีต่อ่จากเดอืนทีม่ ี30 วนั
นาฬกิาแสดงวนัที ่ ''31'' แทนทีจ่ะเป็นวนัที ่
“1” ดงึเม็ดมะยมออกไปทีต่�าแหน่งทีห่นึง่ 
หมนุเม็ดมะยมเพือ่ตัง้วนัทีไ่ปยงัวนัที'่'1''

จังหวะที่หนึ่ง

วธิกีารใชฟ้งักช์ ัน่การปรบัเข็มช ัว่โมงแบบอสิระ
①  ดงึเม็ดมะยมไปทีจั่งหวะทีห่นึง่ เข็มวนิาทยีงัคงเดนิอยู่

②  ไขเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬกิา (ไปทาง 12 นาฬกิา) เพือ่ปรับเข็มชัว่โมง ไขเม็ดมะยม
ทวนเข็มนาฬกิา (ไปทาง 6 นาฬกิา) 
เพือ่ตัง้เข็มชัว่โมงกลบั เข็มชัว่โมง
เคลือ่นเพิม่ขึน้ทลีะชัว่โมง

วธิกีารต ัง้เวลา
③   หลงัจากปรับต�าแหน่งเข็มชัว่โมง ใหด้งึเม็ดมะยมจนไดย้นิเสยีงคลกิครัง้ทีส่อง เมือ่เข็ม

วนิาท ีอยูท่ีต่�าแหน่ง 12 นาฬกิา เข็มวนิาทจีะหยดุทนัที

④  หมุนเม็ดมะยมเพื่อปรับเข็มชั่วโมง
และเข็มนาท ี ไปตามเวลาทีต่อ้งการ 
เมื่อตั ้งเข็มนาทีใหต้ั ้งเลยเวลาที่
ตอ้งการไป 4-5 นาทกีอ่น แลว้หมนุ
กลบัไปทีเ่วลาทีต่อ้งการ

⑤   ดนัเม็ดมะยมกลบัไปทีต่�าแหน่งปกตพิรอ้มกบัสญัญานเวลา

นาฬกิานีม้คีณุสมบตัเิดน่ทีม่ฟีงักช์ ัน่ปรบัความตา่งของเวลา สามารถปรบั 
เข็มช ัว่โมงเพือ่เพิม่เวลาคร ัง้ละหนึง่ช ัว่โมงไดโ้ดยทีเ่ข็มนาทแีละเข็มวนิาทไีมห่ยดุ
เดนิฟงักช์ ัน่นีใ้หค้วามสะดวดโดยเฉพาะเมือ่เดนิทางไปตา่งประเทศ

เข็มชั่วโมงหมุนทิ
ศทวนเข็มนาฬิกา

เข็มชั่วโมงหมุนทิ
ศตามเข็มนาฬิกา

ตำแหน่
งดึงจังห
วะที่หนึ่ง

ตั้งเวลา

ตำแหน่งปกติ

ตำแหน่
งดึงจังห
วะที่สอง

วธิกีารใชง้าน (ส�าหรับเครือ่งหมายเลข 8J55)

วธิกีารใชง้าน (ส�าหรับเครือ่งหมายเลข 4J52)



【ยกตวัอยา่งเชน่】  ทา่นเริม่ด�าน�้าตอน 10:10 นาฬกิา

ปรับใหเ้ครือ่งหมาย 
 ตรงกบัเข็มนาที

ทศิทางทีห่มนุของ
ขอบ 
ตวัเรอืน

อา่นเวลาตามเครือ่งหมายจดุส�าหรับ
สงัเกตการณเ์วลาบนตวัเรอืนทีห่มนุโดยสงัเกตุ
ทีเ่ข็มนาที

เวลาทีผ่่
านไป

หลงัจากผา่นไป 
15 นาที

เริม่ด�าน�้า

ตะขอ

ปุ่ มกด 5

เครือ่งหมายขดีสดุ
(ผวิดา้นบน)

ตวัเลือ่น

3

5

หวัเข็มขดัสายนาฬกิา

4

4-1

4-2

สายนาฬกิาดา้น 6 นาฬกิา
ของนาฬกิาของคณุ

สายนาฬกิาดา้น 12 นาฬกิา
ของนาฬกิาของคณุ

แผน่ปิด

1

2

351350

　　

ไท
ย

ควรเชค็ปรมิาณอากาศทีเ่หลอืในถงัอากาศกอ่นด�าน�้า ใชก้าร
แสดงเวลาโดยการหมุนของขอบตัวเรือนเพียงเพื่อช่วยจ�า
ระหวา่งด�าน�้าเทา่นัน้

ขอ้ควรระวงั

ท่านสามารถวัดระยะเวลาทีผ่่านไปหลังจากเริม่กจิกรรมหรือเหตุการณ์
ตา่งๆ เชน่ การด�าน�้า ดว้ยการใชข้อบตวัเรอืนทีห่มนุได ้

นาฬกิาเรอืนนีม้ขีอบตวัเรอืนหมนุทศิทางเดยีว เนือ่งจากการประเมนิอากาศทีเ่หลอือยูใ่นถงั
อากาศอา้งองิจากเวลาทีผ่า่นไปหลงัจากเริม่ด�าน�้า ขอบตวัเรอืนนาฬกิาหมนุไดข้องรุน่ด�าน�้าจงึ
ถกูออกแบบใหห้มนุทวนเข็มนาฬกิาเทา่นัน้ เพือ่ป้องกนัไมใ่หน้าฬกิาแสดงเวลาทีผ่า่นไปสัน้กวา่
ทีเ่ป็นจรงิ

■■ฟงักช์ ัน่ของรุน่ด�าน�า้

วธิใีชข้อบตวัเรอืนหมนุได้
①   เมือ่เริม่กจิกรรมทีท่า่นตอ้งการวดัระยะเวลาทีผ่า่นไป (ยกตวัอยา่งเชน่ เมือ่ทา่นเริม่ 

ด�าน�้า) หมนุขอบตวัเรอืนไปจนถงึจดุทีเ่ครือ่งหมาย  บนขอบตวัเรอืนอยูต่รงกบัเ 
ข็มนาที

②  อา่นระยะเวลาทีผ่า่นไปบนขอบตวัเรอืนจากเลขทีเ่ข็มนาทชีีอ้ยู่

ขอบตวัเรอืนหมนุทศิทางเดยีว
หากนาฬกิาของทา่นมสีายนาฬกิาทีม่กีลไกเครือ่งปรับสายเลือ่น ทา่นสามารถ
ปรับความยาวของสายนาฬกิาไดด้ว้ยตวัเอง
คณุสมบตันิีเ้ป็นประโยชนม์าก หากทา่นใสน่าฬกิาเหนอืชดุด�าน�้า หรอืเสือ้ผา้
ฤดหูนาวทีม่คีวามหนา

วธิใีชต้วัปรบัสายส�าหรบัด�าน�า้
①  ยกปีกขึน้ประมาณ 90 องศา กดเพิม่ลงไปอกีประมาณ 20 องศา แลว้ถอืคา้งไวอ้ยา่งนัน้
※  ทา่นจะรูส้กึถงึแรงตา้นเล็กนอ้ย แตก่รณุาใชแ้รงเพยีงเบาๆ เทา่นัน้ อยา่ผลกัฝาเปิด

อยา่งรนุแรง
②  ดงึก�าไลเบาๆ จากดา้น 6 นาฬกิาของนาฬกิา ตามเสน้โคง้ของก�าไล
※  เชน่กนั กรณุาใชแ้รงเพยีงเบาๆ เทา่นัน้ อยา่ผลกัปีกอยา่งรนุแรง
※  สายเลือ่นสามารถดงึออกไดป้ระมาณ 30 มลิลมิเิตอร์ ระวังอย่าดงึออกมาเกนิ

เครือ่งหมายขอบเขตทีม่สีลกัเอาไว ้

ตวัปรบัสายส�าหรบัด�าน�า้

③  กดปุ่ มกดคา้งเอาไว ้ยกตะขอขึน้เพือ่คลายเข็มขดั แลว้คาดลงบนขอ้มอืของทา่น
④  ปิดตะขอกอ่น แลว้จงึปิดปีกตาม
⑤  ปรับความยาวของสายเลือ่นดว้ยมอืทีไ่มไ่ดส้วมนาฬกิา เพือ่ใหน้าฬกิาพอดกีับขอ้

มอืของทา่น

ฟังกช์ัน่ของรุน่ด�าน�้า
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ระยะเวลาแนะน�าส�าหรับการเปลีย่นถา่นไดถ้กูสลักไวท้ีด่า้นหลังของนาฬ ิ
กาดงัทีแ่สดงในรปูดา้นลา่ง  โดยในขณะทีซ่ือ้ ระยะเวลาแรกของการเปลี ่
ยนถา่นจะถกูสลกัไวด้ว้ยเครือ่งหมายวงกลม

วธิกีารอา่นเกณฑร์ะยะเวลาการเปลีย่นถา่น
【ตวัอยา่ง】 ระยะเวลาการเปลีย่นถา่นคอืตัง้แตก่รกฎาคมถงึกนัยายน ปี 
2017

○  เลขอารบกิสองหลกับนสเกลหมายถงึเลขสองหลกัสดุทา้ยของปี ค. ศ.
○   ส�าหรับการเปลีย่นถา่นครัง้ตอ่ไป เครือ่งหมายวงกลมจะถกูสลกัในแ 

ตล่ะครัง้ทีน่าฬกิาถกูน�าไปเปลีย่นถา่นหรอืซอ่มทีศ่นูยบ์รกิารหรอืตัว 
แทนจ�าหน่ายทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จาก Grand Seiko

เกณฑร์ะยะเวลาการเปลีย่นถา่น

มกราคม–มีนาคม
เมษายน–มิถุนายน ตุลาคม–ธันวาคม

กรกฎาคม–กันยายน

■■การรกัษาคณุภาพนาฬกิาของคณุ

ขอ้ควรทราบเกีย่วกบัการรบัประกนัและการซอ่ม

○  ตดิตอ่ตวัแทนจ�าหน่ายทีจ่�าหน่ายนาฬกิาใหค้ณุ หรอืมกีารบนัทกึชือ่เครอืขา่ยการ
บรกิารระหวา่งประเทศของ Grand Seiko ไวบ้นใบรับประกนัสนิคา้หรอืบนเว็บไซต์
ของเรา เพือ่การซอ่มหรอืยกเครือ่ง

○  หากยงัอยูใ่นชว่งรับประกนั แสดงใบรับประกนัเพือ่รับบรกิารการซอ่ม
○  ขอบเขตการรับประกันไดร้ะบุอยู่ในใบรับประกันโปรดศกึษารายละเอยีดและเก็บ

ใบรับประกนันีไ้ว ้
○  ส�าหรับการซอ่มหลงัจากสิน้สดุการรับประกนั  หากอาการเสยีสามารถซอ่มได ้ศนูย์

บรกิารจะท�าการซอ่มตามความตอ้งการของคณุ โดยคดิคา่ใชจ้า่ยในการซอ่ม

อะไหล่

○  โปรดทราบวา่ กรณีทีไ่มส่ามารถหาอะไหลเ่ดมิได ้ อาจใชอ้ะไหลท่ดแทนซึง่อาจมี
รปูรา่งแตกตา่งไปจากอะไหลเ่ดมิ

การตรวจสอบและปรบัโดยการถอดแยกชิน้สว่น และท�าความ
สะอาด(การยกเครือ่ง)

○  แนะน�าใหม้กีารการตรวจสอบและปรับนาฬกิาโดยการถอดแยกชิน้สว่นและท�าความ
สะอาด(ยกเครือ่ง) ประมาณ ทกุๆ 3-4 ปี เพือ่ท�าใหน้าฬกิาคงสภาพการท�างาน
ทีด่ทีีส่ดุในระยะยาว เนือ่งจากการใชง้านนาฬกิา น�้ามนัหลอ่ลืน่ช ิน้สว่นภายใน
อาจเสือ่มสภาพ ท�าใหเ้กดิการสกึหรอของชิน้สว่นกลไลภายใน จนน�าไปสูก่าร
หยดุท�างานของนาฬกิาและชิน้สว่นอืน่ๆ เชน่ ยางกนัน�้าอาจเสือ่มสภาพเนือ่งจาก
ความชืน้ ท�าใหค้วามสามารถในการกนัน�้าของนาฬกิาลดลง โปรดตดิตอ่ตวัแทน
จ�าหน่ายเพือ่การตรวจสอบและปรับตัง้ โดยการถอดแยกชิน้สว่นและท�าความ
สะอาด (ยกเครือ่ง)

　  ในกรณีทีต่อ้งมกีารเปลีย่นชิน้สว่นภายใน โปรดเลอืกใชอ้ะไหลแ่ทจ้าก GRAND 
SEIKO เทา่นัน้ และทกุครัง้เมือ่น�านาฬกิามารับการยกเครือ่ง ตอ้งแน่ใจวา่มกีาร
เปลีย่นยางกนัน�้าและปุ่ มกดใหมท่กุครัง้เชน่กนั เมือ่คณุน�านาฬกิามารับการยก
เครือ่ง อาจตอ้งมกีารเปลีย่นเครือ่งใหมเ่ลยหากเครือ่งเดมิไมส่ามารถซอ่มได ้

○  เมื่อนาฬิกาของคุณไดรั้บการตรวจสอบและปรับโดยการถอดแยกชิน้ส่วนและ
ท�าความสะอาด(ยกเครือ่ง) การเคลือ่นไหวของนาฬกิาของคณุอาจเปลีย่นไป

บริการหลังการขาย

ฟังกช์ัน่ของรุน่ด�าน�้า
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ในระหวา่งการรบัประกนั เรารบัประกนัการซอ่มและบรกิารปรบัต ัง้ฟร ีถา้หากความ
ผดิปกตนิ ัน้เป็นไปตามเงือ่นไขของการรบัประกนั โดยการใชง้านนาฬกิาถกูตอ้ง
ตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืการใช้

การครอบคลมุของการรบัประกนั
ตวันาฬกิา(ตวัเครือ่ง,ตวัเรอืน) และสายนาฬกิาโลหะ

ขอ้ยกเวน้การรบัประกนั
บรกิารซอ่ม/ปรับในกรณีดงัตอ่ไปนีม้คีา่บรกิารแมจ้ะอยูใ่นชว่งการรับประกนั หรอืภายใตก้ารครอบคลมุ
ของการรับประกนั

○  การเปลีย่นสายนาฬกิาเป็น สายหนัง ยรูเิทรน หรอืผา้
○  เกดิปัญหา หรอืความเสยีหายตอ่ตวัเรอืน กระจก หรอืสายนาฬกิา เนือ่งจาก

อบุตัเิหต ุหรอืการใชง้านที ่ไมถ่กูตอ้ง
○  รอยขดีขว่นหรอืคราบสกปรกทีเ่กดิจากการใชง้าน
○  ความเสยีหายทีเ่กดิจากอบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิรวมทัง้ไฟไหม ้น�้าทว่ม หรอืแผน่ดนิ

ไหว
○  ขอ้ความในใบรับประกนัถกูเปลีย่นแปลง
○  ไมม่ใีบรับประกนัมาแสดง

ข ัน้ตอนในการขอรบัการบรกิารซอ่มฟรี
○  ส�าหรับความผดิปกตภิายใตก้ารรับประกนั สง่นาฬกิาพรอ้มกบัใบรับประกนัแก่

ตวัแทนจ�าหน่ายทีค่ณุซือ้นาฬกิา
○  กรณีทีคุ่ณไม่สามารถรับการรับประกันจากตัวแทนจ�าหน่ายไดเ้นื่องจากเป็นนาฬกิา

ทีไ่ดรั้บนาฬกิาเป็นของขวญัหรอืมกีารยา้ยทีอ่ยูฯ่ลฯ ใหต้ดิตอ่ มกีารบนัทกึชือ่เครอื
ขา่ยการบรกิารระหวา่งประเทศของ Grand Seiko ไวบ้นใบรับประกนัสนิคา้หรอืบน
เว็บไซตข์องเรา พรอ้มกบัแนบใบรับประกนั

อืน่ๆ
○   ส�าหรับตวัเรอืนนาฬกิา หนา้ปัด เข็ม กระจก สายนาฬกิา ฯลฯ อาจใชอ้ะไหลท่ดแท 

นในการซอ่มตามความจ�าเป็น โปรดศกึษาหนา้ 353 ของคูม่อืนี ้ ส�าหรับระยะเวลาใ 
นการส�ารองอะไหลไ่ว ้

○   ส�าหรับบรกิารการปรับความยาวสายนาฬกิาโลหะ ตดิตอ่รา้นตวัแทนจ�าหน่ายทีค่ณุ 

ซือ้นาฬกิาหรอื มกีารบนัทกึชือ่เครอืขา่ยการบรกิารระหวา่งประเทศของ Grand  

Seiko ไวบ้นใบรับประกนัสนิคา้หรอืบนเว็บไซตข์องเรา ในกรณีทีต่ดิตอ่รา้นตวัแท 
นจ�าหน่ายอืน่ๆ อาจใหบ้รกิารโดยคดิคา่ใชจ้า่ย หรอืไมม่กีารบรกิาร

○   การรับประกนับรกิารซอ่มฟร ี ภายในระยะเวลาและเงือ่นไขทีร่ะบใุนใบรับประกนัเท ่
านัน้และไมส่ง่ผลกระทบตอ่สทิธติามกฎหมายของลกูคา้

การรับประกัน

นาฬกิาตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นประจ�าทกุวนั
○  อยา่ลา้งนาฬกิาขณะทีเ่ม็ดมะยมถกูดงึออกจากต�าแหน่งปกติ
○  เชด็ความชืน้ เหงือ่ หรอืสิง่สกปรกดว้ยผา้นุ่ม
○  หลงัจากนาฬกิาเปียกน�้าทะเลตอ้งลา้งนาฬกิาดว้ยน�้าบรสิทุธส์ะอาดและเชด็ใหแ้หง้

อยา่งระมดัระวงั

※  ถา้นาฬกิาของคณุ เป็นแบบ “ไมก่นัน�้า” หรอื “กนัน�้าส�าหรับใชป้ระจ�าวนั” อยา่ลา้งนาฬกิา
　⇒ “วธิเีชค็หมายเลขเครือ่งและระดบัความกนัน�้า” หนา้ 327

หมนุเม็ดมะยมเป็นคร ัง้คราว
○  ควรหมนุเม็ดมะยมเป็นครัง้คราวเพือ่ป้องกนัการเกดิสนมิของเม็ดมะยม
○  ควรท�าตามวธิเีดยีวกบัเม็ดมะยมแบบหมนุลงดว้ยสกร ู

⇒ “เม็ดมะยม” หนา้ 334

การดูแลประจ�าวัน

การรักษาคณุภาพนาฬกิาของคณุ การรักษาคณุภาพนาฬกิาของคณุ



โทรศพัทม์อืถอื
(ล�าโพง)

อปุกรณท์�าอาห
ารแบบแมเ่หล็ก

อะแดปเตอรไ์ฟ
AC

วทิยพุกพา
(ล�าโพง)

กระเป๋าถอื
(ปิดดว้ยแมเ่หล็ก)

สรอ้ยคอแมเ่หล็ก

เครือ่งโกนหนวดไฟ
AC

หมอนอนามั
ยแมเ่หล็ก
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เนือ่งจากสายนาฬกิามกีารสมัผสัโดยตรงกบัผวิหนงัจงึเป้ือนเหงือ่และสิง่สกปรก
ได ้ดงัน ัน้การไมด่แูลสายนาฬกิาจะท�าใหส้ายนาฬกิาเสือ่มสภาพเร็วขึน้ หรอืท�าให้
ระคายผวิหนงัหรอืเกดิรอยเป้ือนทีข่อบแขนเสือ้ไดจ้งึควรใสใ่จกบันาฬกิาคณุเพือ่
การใชง้านไดย้าวนาน

สายนาฬกิาโลหะ
○  แมเ้ป็นสายโลหะแสตนเลสแตห่ากปลอ่ยความชืน้ เหงือ่ หรอื ดนิทิง้ไวก้ส็ามารถ

ท�าใหเ้กดิสนมิได ้
○  ถา้ขาดการดแูลอาจท�าใหป้ลายแขนเสือ้ตดิสเีหลอืงหรอืสทีองของสายนาฬกิาได ้
○  ควรเชด็ความชืน้ เหงือ่ หรอืดนิออกดว้ยผา้นุ่มใหเ้ร็วทีส่ดุ
○  การท�าความสะอาดดนิรอบรอยตอ่ของสายนาฬกิา ใหเ้ชด็ออกดว้ยน�้าและแปรง

ออกดว้ยแปรงสฟัีนขนนิม่ (ป้องกนัเรอืนนาฬกิาจากน�้าทีก่ระเด็นใส ่โดยหุม้ดว้ยพล 
าสตกิ ฯลฯ )

○  เนือ่งจากสายไทเทเนยีมใชห้มดุเป็นโลหะสเตนเลส ซึง่มคีวามแข็งแรงแตอ่าจเกดิ
สนมิในสว่นหมดุทีเ่ป็นโลหะสเตนเลสได ้

○  หากมสีนมิเกาะทีห่มดุ หมดุอาจเลือ่นออกหรอืหลดุ สง่ผลใหเ้รอืนนาฬกิาอาจหลดุ
ออกจาก ขอ้มอืหรอือาจเปิดตวัหนบีไมไ่ด ้

○  ถา้หมดุเลือ่นออก  ควรหยดุการใชง้านทนัทแีละสง่ซอ่ม เนือ่งจากหากมกีารใชง้าน
ตอ่อาจท�าใหบ้าดเจ็บได ้

สายนาฬกิาหนงั
○  สายนาฬกิาหนังจะเปลีย่นสงีา่ยและเสยีหายจาก ความชืน้,เหงือ่และการถกูแสงแดด

โดยตรง
○  ท�าการเชด็ความชืน้และเหงือ่ออกโดยเร็ว โดยการซบัเบาๆดว้ยผา้แหง้
○  ไมค่วรปลอ่ยใหส้ายนาฬกิาโดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานานๆ
○  กรณุาใหค้วามระมดัระวงัเมือ่สวมนาฬกิาทีส่ายเป็นสอีอ่น เพราะสายนาฬกิาสอีอ่น

จะสกปรกและเห็นความสกปรกไดง้า่ย
○  ระงับการใชน้าฬกิาสายหนังขณะอาบน�้าหรอืว่ายน�้าหรอืการท�างานทีโ่ดนน�้าเป็น

ประจ�า ยกเวน้เป็นสายนาฬกิาแบบกนัน�้าหรอืแบบไมเ่ปียกน�้า และไมใ่ชง้านนาฬกิา
ใหโ้ดนน�้าทกุวนัแมว้า่ตวันาฬกิาเป็นแบบกนัน�้า

สายซลิโิคน
○   สายซลิโิคนจะสกปรกงา่ยตามลกัษณะของวสัดปุระเภทนี ้ และอาจเป็นคราบตลอด

จนเปลีย่นสดีว้ย เชด็ฝุ่ นผงออกดว้ยผา้เปียกหรอืทชิชูเ่ปียก
○   หากสายซลิโิคนแตกอาจท�าใหส้ายขาด ตา่งจากสายทีท่�าจากวสัดปุระเภทอืน่ๆ 

โปรดระมดัระวงัอยา่ท�าใหส้ายเสยีหายดว้ยเครือ่งมอืทีแ่หลมคม

ขอ้ควรทราบเกีย่วกบัการระคายผวิหนงัและการแพ้
การระคายผวิหนังจากสายนาฬกิาเกดิไดห้ลายสาเหต ุเชน่ แพโ้ลหะ หรอืหนัง หรอืปฏิ
กรยิาของผวิหนังจากการเสยีดสกีบัสิง่สกปรกหรอืสายนาฬกิา

ขอ้ควรทราบเกีย่วกบัความยาวของสายนาฬกิา
ควรปรับสายนาฬกิาใหห้ลวมเล็กนอ้ยเพือ่ใหม้อีากาศหมนุเวยีนได ้ คอื 
เมือ่สวมนาฬกิาควรจะสอดนิว้มอืระหวา่งสายนาฬกิากบัขอ้มอืคณุได ้

สายนาฬิกา
ผลจากการอยูใ่กลแ้มเ่หล็ก อาจท�าใหน้าฬกิาเดนิเร็ว/ชา้ช ัว่คราวหรอืหยดุเดนิ

การระบทุีฝ่าหลงั เงือ่นไขการใช ้ ระดบัทีรั่บรอง

วางนาฬิกาใหห้่างจากผลิตภัณฑ์แม่
เหล็ก มากกวา่ 5 ซ.ม.

4,800A/m

วางนาฬิกาใหห้่างจากผลิตภัณฑ์แม่
เหล็ก มากกวา่ 1 ซ.ม.

16,000A/m

MAGNETIC RESISTANT
40000A/m

นาฬิกาสามารถรักษาสมรรถนะไดเ้ป็น
สว่นใหญเ่มือ่ถกูน�าเขา้ไปใกล(้อยา่งนอ้ย 
1 ซ.ม.จาก) ผลติภณัฑแ์มเ่หล็กไมเ่พยีง
แตพ่บในชวีติประจ�าวันแตย่ังสามารถพบ
ในสิง่แวดลอ้มของการท�างาน

40,000A/m

MAGNETIC RESISTANT
80000A/m

80,000A/m

※ A/m (แอมแปร ์มเิตอร)์ คอืหน่วยสากล (หน่วย SI) ส�าหรับระบถุงึสนามแมเ่หล็ก

ถา้นาฬกิาถูกดดูหรอืไดรั้บผลกระทบจากสนามแม่เหล็กและสญูเสยีความเทีย่งตรงไปเกนิจาก
อตัราทีร่ะบไุวภ้ายใตก้ารใชง้านตามปกต ิ จะตอ้งคลายแรงดงึดดูแมเ่หล็กของนาฬกิา ในกรณี
เชน่นี้การบรกิารคลายแรงดงึดดูแมเ่หล็กและการปรับความเทีย่งตรงใหมจ่ะมคีา่ใชจ้า่ยแมว้า่ยัง
อยูใ่นชว่งรับประกนั

สาเหตทุีน่าฬกิาควอซแ์บบมเีข็มไดรั้บผลกระทบจากแมเ่หล็ก 
เนือ่งจากวา่มมีอเตอรท์ีต่ดิตัง้มากบันาฬกิา ซึง่มแีรงแมเ่หล็ก และมคีวามเป็นแมเ่หล็กทีแ่รงกบั
ภายนอก ซึง่สง่ผลใหห้ยดุการท�างานของมอเตอรห์รอืระงับการหมนุตวัของมอเตอร์

ตวัอยา่งผลติภณัฑแ์มเ่หล็กท ัว่ไปทีอ่าจมผีลกระทบตอ่นาฬกิา

ความทนทานต่อแม่เหล็ก (อิทธิพลจากแม่เหล็ก)

การรักษาคณุภาพนาฬกิาของคณุ การรักษาคณุภาพนาฬกิาของคณุ
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ถา้นาฬกิาคณุมสีารเรอืงแสง Lumibrite
สารเรอืงแสง Lumibrite เป็นสารทีม่สีเีรอืงแสงทีไ่มเ่ป็นอนัตรายกบัมนุษยแ์ละสิง่
แวดลอ้มตามธรรมชาต ิไมม่สีารอนัตราย เชน่สารกมัมนัตรังส ีสารเรอืงแสงนีเ้ป็นสเีรอืง
แสงทีพั่ฒนาขึน้ใหม ่ ซึง่ดดูซบัพลงังานแสงจากแสงอาทติยแ์ละจากเครือ่งมอืผลติ
แสงในเวลาอนัสัน้ และเกบ็ไวเ้พือ่เปลง่ออกในทีม่ดื ตวัอยา่ง เชน่ถา้โดนแสงมากกวา่ 
500 ลกัซ ์เป็นเวลาประมาณ 10 นาท ีจะเปลง่แสงไดเ้ป็นเวลา 3-5 ชัว่โมง
โปรดทราบวา่แมส้ารเรอืงแสงจะเปลง่แสงจากแสงทีเ่กบ็ไว ้ ระดบัการเรอืงแสงจะลด
ลงเรือ่ยๆตามระยะเวลาและระยะเวลาเรอืงแสงอาจแตกต่างกันเล็กนอ้ยขึน้กับปัจจัย
เชน่ความสวา่งของแสงทีโ่ดนนาฬกิาและ/หรอื ระยะทางจากแหลง่แสงถงึนาฬกิา

※  โดยทัว่ไปเมือ่เขา้ไปในทีม่ดืจากสิง่แวดลอ้มทีส่วา่ง สายตาคณุจะไมส่ามารถปรับเขา้กบัระดบั
แสงอยา่งรวดเร็ว ตอนแรกคณุจะมองไมค่อ่ยเห็น จนเมือ่เวลาผา่นไป การมองเห็นจะดขีึน้เรือ่ 
ยๆ (การปรับตวัเขา้กบัความมดืของตามนุษย)์

ขอ้มลูอา้งองิ เกีย่วกบัความสวา่ง
เงือ่นไข ความสวา่ง

แสงอาทติย์
อากาศดี 100,000 ลกัซ์

อากาศมดืสลวั 10,000 ลกัซ์

ในทีร่ม่ (รมิหนา้ตา่งในเวลา
กลางวนั)

อากาศดี มากกวา่ 3,000 ลกัซ์
อากาศมดืสลวั 1,000 ถงึ 3,000 ลกัซ์

มฝีนตก นอ้ยกวา่1,000 ลกัซ์

เครือ่งมอืผลติแสง (แสงฟลู
โอเรสเซนทก์ลาง 

วนั 40 วตัต)์

ระยะทางถงึนาฬกิา: 
1 เมตร 1,000 ลกัซ์

ระยะทางถงึนาฬกิา: 
3 เมตร 500 ลกัซ ์(แสงสวา่งในหอ้งโดยเฉลีย่)

ระยะทาวถงึนาฬกิา: 
4 เมตร 250 ลกัซ์

สารเรืองแสง

อาการผดิปกติ ตน้เหตขุองอาการ การแกปั้ญหา

นาฬกิาหยดุเดนิ แบตเตอรีห่มด ปรึกษาผูข้ายจากที่ที่นาฬิกาถูก
ซือ้

นาฬกิาเดนิเร็ว/
ชา้ ชัว่คราว

น า ฬิก า ถู ก ว า ง ไ ว ใ้ น ที่
อุณหภูมิสูงหรือต�่ า เ ป็น
เวลานาน

ความเทีย่งตรงปกตจิะกลบัมาเป็น
ปกติเมื่อน�านาฬิกากลับมาไวท้ี่
อณุหภมูปิกติ
ปรับเวลาอกีครัง้

น� านาฬิกาไปวางไวใ้กล ้
วตัถแุมเ่หล็ก

ความเที่ยงตรงกลับคืนมาดว้ย
การออกห่างจากอ�านาจแม่เหล็ก  
ปรับเวลาอกีครัง้ ถา้ความเทีย่งต 
รงไมก่ลบัคนืมา ปรกึษาผูข้ายจาก
ทีท่ีน่าฬกิาถกูซือ้

นาฬกิาหลน่ ถกูสวมขณะเล ่
นกฬีา กระทบกบัพืน้แข็ง หรอื
อยูใ่นทีส่ัน่สะเทอืนรนุแรง

ปรับเวลาอกีครัง้ ถา้ความเทีย่งต 
รงไมก่ลบัคนืมา ปรกึษาผูข้ายจาก
ทีท่ีน่าฬกิาถกูซือ้

เข็มวนิาทขียบัที
ละสองวนิาที

แบตเตอรีใ่กลห้มด
ปรึกษารา้นตัวแทนจ�าหน่ายที่
คุณซื้อนาฬิกาหรือตดิต่อที่ศูนย์
บรกิาร SEIKO

วนัทีเ่ปลีย่นใ
นชว่งกลางวนั

ปรับช่วงก่อนเที่ยง/หลัง
เทีย่งไมถ่กูตอ้ง

หมนุเข็มชัง่โมงไปขา้งหนา้ 12 
ชัว่โมง และตัง้เวลาและวนัทีใ่หม่

หนา้ปัดมวั
มีน�้ าเขา้ในนาฬิกาเล็กนอ้ย
เนือ่งจาก ยางกนัน�้าเสือ่ม
สภาพ

ปรึกษารา้นตัวแทนจ�าหน่ายที่
คุณซื้อนาฬิกาหรือตดิต่อที่ศูนย์
บรกิาร SEIKO

※  ส�าหรับการแกไ้ขปัญหานอกเหนอืจากตารางขา้งบนนี ้ ใหต้ดิตอ่รา้นตวัแทนจ�าหน่ายทีค่ณุซือ้
นาฬกิาหรอืตดิตอ่ทีศ่นูยบ์รกิาร SEIKO

การแก้ไขปัญหา

การรักษาคณุภาพนาฬกิาของคณุ การรักษาคณุภาพนาฬกิาของคณุ
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หมายเล
ขเครือ่ง

แบตเตอรี ่
(SB-) 

อายแุบ
ตเตอรี่

9F86

AN
ประมาณ 3 ปี

9F83
9F82
9F62
9F61
4J52 AG
4J51 AC
8J55 AN ประมาณ 5 ปี

○  อายุแบตเตอรี่ เ ป็นอายุโดยประมาณของ
แบตเตอรีใ่หมท่ีใ่สใ่นนาฬกิา

　  หมายเหต:ุ แบตเตอรีท่ีอ่ยูใ่นนาฬกิาเมือ่ทา่น
ซื้อนาฬิกาเป็นแบตเตอรี่ที่ใส่ในนาฬิกาจาก
โรงงานเพือ่ตรวจสอบสมรรถนะ ซึง่อาจหมด
อายเุร็วกวา่เวลาทีก่�าหนดขา้งบนนี้

○  เมือ่แบตเตอรีใ่กลห้มด เข็มวนิาทจีะขยบัทลีะ
สองวนิาทแีทนทีจ่ะเป็น ทลีะหนึง่วนิาทตีาม
ปกต ิ แตน่าฬกิายงัคงเทีย่งตรงขณะทีเ่ข็มวนิาท ี
ขยบัทลีะสองวนิาท ี

ความถีข่องผลกึสรา้งความถี่ 32,768 Hz (Hz = เฮริท์ซ.รอบตอ่วนิาท)ี

ชา้/เร็ว 
(อตัรารายปี)

±10 วนิาท ีเมือ่สวมทีข่อ้มอื ณ ชว่งอณุหภมูปิกต(ิระหวา่ง 5 
องศาเซลเซยีส และ 35 องศาเซลเซยีส) เป็นเวลาประมาณ 8 

ชัว่โมงตอ่วนั
＊  อตัรารายเดอืนของการเดนิเร็ว/ชา้ อาจจะประมาณ/2 วนิาที

ขึน้อยูก่บัสภาวะการใชง้าน
ชว่งอณุหภมูกิารท�างาน ระหวา่ง –10 องศาเซลเซยีส และ+60 องศาเซลเซยีส

ระบบขบัเคลือ่น มอเตอร ์แบบขัน้บนัได
IC (แผงวงจร) C-MOS-IC: 1ชิน้

※  รายละเอยีดอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้เนือ่งจากการปรับปรงุผลติภณัฑ์

■■รายละเอยีดแบตเตอรี(่ตวัเครือ่ง)

■■วนิาทอีธกิวาร
โดยปกตใินหนึง่วนัม ี 86,400 วนิาท ี เนือ่งจากการหมนุของโลกเปลีย่นไปเล็กนอ้ยเวลา
พเิศษหนึง่วนิาทอีาจถกูเพิม่ในหนึง่วนัระหวา่งปี เรยีกวา่วนิาทอีธกิวาร ทกุๆปีจะมกีารตกลง
วา่จ�าเป็นตอ้งปรับตามหรอืไม ่ถา้มกีารปรับควรปรับเวลามาตรฐานโดยท�าใหเ้วลาชา้ลงหนึง่
วนิาท ี เพือ่รักษาเวลาของนาฬกิาGrand Seikoใหแ้มน่ย�าตรงกบัเวลามาตรฐานโลก จะ
ตอ้งปรับนาฬกิาของคณุใหเ้ป็นเวลาตามการปรับเวลาดังกลา่วตามขอ้มลูหอดดูาวทั่วโลก
เวลามาตรฐานจะชา้ลงหนึง่วนิาทพีรอ้มกนัทัง้โลกโดย Greenwich Royal Observatory 
ใน Greenwich Mean Timeจะเพิม่เวลาอกีหนึง่วนิาทใีนนาทรีะหวา่งเวลา 23:59 น และ 
24:00 น ของวนัที ่31 ธนัวาคม หรอื 30 มถินุายน อยา่งไรกต็ามอาจไมม่กีารปรับในบางปี 
โดยสามารถตรวจสอบจากหนังสอืพมิพ ์ฯลฯวา่จะมกีารปรับดงักลา่วหรอืไม่




