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 บริการปรับความยาวของสายนาฬิกาโลหะ มีให้บริการที่ร้านขายปลีกที่ขายนาฬิกาแก่คุณ ถ้าคุณไม่สามารถใช้บริการที่
ร้านได้ เนื่องจากได้รับนาฬิกานี้เป็นของขวัญ หรือคุณได้ย้ายที่อยู่ โปรดติดต่อ เครือข่ายการให้บริการ SEIKOทั่วโลก 
คุณอาจใช้บริการที่ร้านขายปลีกอื่นๆโดยมีการคิดค่าให้บริการ อย่างไรก็ตามบางร้านอาจไม่มีการให้บริการ

　
 ถ้านาฬิกาของคุณมีแผ่นฟิล์มกันรอยขีดข่วนที่หน้าปัด ต้องแน่ใจว่าคุณได้ลอกแผ่นฟิล์มออกก่อนการใช้งานนาฬิกา หาก

ใช้นาฬิกาโดยมีแผ่นฟิล์มติดอยู่ อาจมีสิ่งสกปรก ฝุ่น เหงื่อ หรือความชื้น ติดอยู่บนแผ่นฟิล์ม ซึ่งทำาให้เกิดสนิมได้

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่เลือกใช้นาฬิกาSEIKO เพื่อให้ใช้
นาฬิกาSEIKOได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย กรุณาอ่านคำา
แนะนำาในคู่มือนี้ก่อนใช้งานและเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อความสะดวก

ในการอ้างอิง
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ข้อควรระวังในการใช้งาน

คำาเตือน

• หยุดการสวมนาฬิกาทันที ในกรณีต่อไปนี้
	 	ถ้าเรือนหรือสายนาฬิกามีขอบมุมเนื่องจากสึกกร่อน หรือสาเหตุอื่น
	 	ถ้าสลักสายนาฬิกายื่นทะลุออกมา
	 	ปรึกษาที่ร้านขายปลีกที่จำาหน่ายนาฬิกาให้ ทันที หรือที่เครือข่ายการให้บริการ SEIKO 

ทั่วโลก

• คำาเตือนอื่นๆ
	 	การเปลี่ยนสายนาฬิกาโลหะต้องใช้มืออาชีพที่มีความรู้และความชำานาญ กรุณาสอบถาม

ร้านขายปลีกที่จำาหน่ายนาฬิกาให้คุณ เพื่อเปลี่ยนสายโลหะ เพราะ อาจเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
ที่มือหรือนิ้วมือ และการสูญหายของชิ้นส่วน

	 	อย่าแยกชิ้นส่วนหรือทุบนาฬิกา
	 	เก็บนาฬิกาให้พ้นจากมือทารกและเด็ก ระวังเป็นพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการบาด

เจ็บ,ผื่นแพ้ หรือคันที่เกิดจากการสัมผัสนาฬิกา
	 	เมื่อจะทิ้งแบตเตอรี่ โปรดทำาตามวิธีการทิ้งที่ทางเทศบาลของท่านกำาหนดเอาไว้
	 	หากนาฬิกาของคุณเป็นแบบพก หรือแบบจี้ห้อย สายรัดหรือโซ่ที่ติดกับนาฬิกาอาจทำาให้

เสื้อผ้าคุณเสียหาย หรือบาดเจ็บที่มือ คอ หรือส่วนอื่นของร่างกาย

	 	สถานที่ที่มีความชื้นสูง
	 	สถานที่ที่มีผลจากคลื่นแม่เหล็กอย่างแรง 

หรือ ไฟฟ้าสถิตย์
	 	สถานที่ที่มีฝุ่นละออง
	 	สถานที่ที่มีแรงสั่นสะเทือนสูง

	 	สถานที่ที่สารระเหย (เครื่องสำาอาง เช่น 
น้ำายาล้างเล็บ สารไล่แมลง ทินเนอร์ ฯลฯ) 
กำาลังระเหย

	 	สถานที่ที่อุณหภูมิลดต่ำากว่า 5 องศา
เซลเซียสหรือสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส
เป็นเวลานาน

• อย่าถอดแบตเตอรี่ออกจากนาฬิกา
	 	รายละเอียดเกี่ยวกับแบตเตอร่ีสำารอง ดูหน้า 40
   การเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องใช้มืออาชีพที่มีความรู้และความชำานาญ กรุณาสอบถามร้านขาย

ปลีกที่จำาหน่ายนาฬิกาให้คุณเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่
   อย่าชาร์จแบตเตอรี่เพราะอาจทำาให้เกิดความร้อนซึ่งเป็นสาเหตุของการระเบิด การรั่วไหล

หรือลุกไหม้ได้

• เก็บนาฬิกาและช้ินส่วนประกอบต่างๆ
	 ให้พ้นจากมือทารกและเด็ก ระวังป้องกันไม่ให้ทารกหรือเด็กกลืนชิ้นส่วนต่างๆ หากมีการ

กลืนแบตเตอรี่ หรือชิ้นส่วนใดๆ ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที เพราะจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของทารกหรือเด็กได้

• หากสังเกตพบอาการแพ้หรือความผิดปกติบนผิวหนัง
	 โปรดหยุดสวมใส่นาฬิกาทันทีและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังหรือโรคภูมิแพ้

มีความเสี่ยงที่จะส่งผลรุนแรงตามมา เช่น การบาดเจ็บร้ายแรง เว้นไว้เสียแต่ว่าต้อง
ทำาตามข้อกำาหนดความปลอดภัยต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

คำาเตือน
มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน หากไม่ทำา

ตามข้อกำาหนดความปลอดภัยต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

• หลีกเลี่ยงการสวมใส่หรือเก็บนาฬิกาเอาไว้ในสถานที่ดังต่อไปนี้
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อย่าสวมนาฬิกาในการดำาลึกหรือดำาน้ำาระยะยาว
โดยปกตินาฬิกาที่ออกแบบสำาหรับการดำาน้ำาลึกหรือดำาน้ำาระยะยาว 
มีความจำาเป็นที่จะต้องถูกตรวจสอบคุณสมบัติหลายอย่างภายใต้สิ่ง
แวดล้อมที่สร้างขึ้นให้รุนแรง ซึ่งการตรวจสอบนั้นไม่ได้ทำากับนาฬิกา
กันน้ำาที่มีคำาว่า BAR(ความดันบรรยากาศ) บนฝาหลัง กรณีต้องการดำา
น้ำา ให้ใช้นาฬิกาสำาหรับดำาน้ำาโดยเฉพาะ

อย่าปล่อยให้โดนน้ำาโดยตรงจากก๊อกน้ำา
น้ำาจากท่อที่ออกตรงหัวก๊อกมีแรงดันสูงพอที่จะทำาให้ความสามารถใน
การกันน้ำาลดลงได้ในการใช้งานในชีวิตประจำาวัน

อย่าปล่อยให้ความชื้น เหงื่อ และสิ่งสกปรกเกาะบนนาฬิกา
เป็นเวลานาน
เนื่องจากเป็นสาเหตุการเสื่อมของกาวติดขอบกระจกหรือยางกันน้ำา
หรือเกิดสนิมตามชิ้นส่วนที่เป็นโลหะสเตนเลส ส่งผลให้ความสามารถ
ในการกันน้ำาของนาฬิกากันน้ำาลดลงได้

อย่าสวมนาฬิกาขณะอาบน้ำาหรือซาวน่า
ไอน้ำา สบู่หรือส่วนประกอบบางอย่างในน้ำาพุร้อนอาจเร่งให้มีการสูญ
เสียความสามารถในการกันน้ำาของนาฬิกาได้

อย่าหมุนหรือดึงเม็ดมะยม หากนาฬิกาเปียก
น้ำาอาจเข้าไปภายในนาฬิกาได้
	หากผิวกระจกด้านในหน้าปัดนาฬิกาขุ่นมัวหรือมีละอองน้ำาในนาฬิกาเป็นเวลานาน 

เป็นไปได้ว่านาฬิกาอาจจะสูญเสียความสามารถในการกันน้ำาแล้ว ให้ปรึกษาร้าน
ขายปลีกที่จำาหน่ายนาฬิกาหรือที่เครือข่ายการให้บริการSEIKO ทั่วโลก

ข้อควรระวังคำาเตือน

ข้อควรระวัง
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นาฬิการุ่นนี้สามารถปรับเวลาให้ตรงกับสถานที่ที่อยู่ได้
ทั่วโลกโดยกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
นาฬิการุ่นนี้ปรับเวลาได้อย่างรวดเร็วโดยการรับสัญญาน 
GPSจากดาวเทียม
นาฬิการุ่นนี้ใช้งานได้ในโซนเวลา 39 โซนทั่วโลก
 ดูโซนเวลาหน้า 28

เมื่อโซนเวลาเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่ที่คุณใช้งานนาฬิกา โปรด
ทำาการ “ปรับค่าโซนเวลา”
 ดูวิธีการปรับโซนเวลาที่หน้า 14 ถึง 16

นาฬิการุ่นนี้ทำางานโดยการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์
วางนาฬิกาไว้ในที่มีแสงสว่าง ให้หน้าปัดนาฬิกาได้รับแสง
เมื่อชาร์จพลังงานเต็มที่ นาฬิกาจะสามารถใช้งานได้ประมาณหก
เดือน

หากพลังงานหมดโดยสมบูรณ์ จำาเป็นต้องใช้เวลาในการชาร์จ
กว่าที่พลังงานนาฬิกาจะเต็ม โปรดพยายามชาร์จพลังงานโดย
สม่ำาเสมอ

 ดูวิธีการชาร์จที่หน้า 11
 ดูระยะเวลาชาร์จพลังงานที่หน้า 11

นาฬิการุ่นนี้จะปรับเวลาเองโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับรูป
แบบการใช้งาน
เมื่อนาฬิกาได้รับแสงสว่างในที่โล่งแจ้งภายนอกอาคาร นาฬิกา
จะรับสัญญาน GPSจากดาวเทียมโดยอัตโนมัติ ฟังก์ชั่นนี้ช่วยให้
นาฬิกาสามารถปรับเวลาให้เที่ยงตรงได้โดยอัตโนมัติ แม้อยู่ใน
ระหว่างการใช้งาน

 ดูรายละเอียดการปรับเวลาอัตโนมัติหน้า 23

	 นาฬิกาจะไม่สามารถรับสัญญาน GPSได้หากพลังงานเหลือน้อย
 ดูรายละเอียดสถานภาพพลังงานที่หน้า 10

	นาฬิกาโซล่าร์ GPS นี้ต่างจาก อุปกรณ์นำาทางอื่นๆ ที่มิได้ถูกออกแบบมาให้รับสัญญานวิทยุจากดาวเทียม GPS อยู่ตลอดเวลาระหว่างการใช้งาน
 นาฬิกานี้จะรับสัญญานวิทยุจากดาวเทียม GPS เมื่ออยู่ในโหมดปรับโซนเวลา หรือโหมดปรับเวลาโดยอัตมัติและโหมดการปรับด้วยมือเท่านั้น

7

6

P4 自動で時刻修正

 นาฬิการุ่นนี้เป็นนาฬิกาโซลาร์์ GPS
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ
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นาฬิการุ่นนี้สามารถใช้งานได้ดังต่อไปนี้ (มีฟังก์ชั่นต่างๆดังนี้)

โปรดทำาการปรับค่าโซนเวลาเมื่อภูมิภาคหรือโซนเวลาของสถานที่ที่คุณ
อยู่เปลี่ยน
เพื่อให้นาฬิกาแสดงเวลาได้อย่างถูกต้อง

 ดูวิธีการปรับโซนเวลาที่หน้า 14 ถึง 16
 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับโซนเวลาที่หน้า 28
 ดูรายละเอียดโซนเวลาที่แสดงบนหน้าปัดและโซนเวลาหลักทั่วโลกได้ที่หน้า 9

หากเพียงต้องการปรับตั้งค่าเวลา
นาฬิกาจะแสดงเวลาตามโซนเวลาที่ได้ถูกปรับตั้งค่าเอาไว้ในขั้นตอน “การปรับตั้งค่า
เวลาโดยมือ”

 ดูวิธีการปรับตั้งค่าเวลาโดยมือได้ที่หน้า 21, 22
 ดูวิธีเช็คการตั้งค่าโซนเวลาที่หน้า 16
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ชื่อเรียกของแต่ละชิ้นส่วน

ดูหน้าต่อไป

 8
 34

 25 ~ 26

	โปรดล็อคเม็ดมะยมไว้ตลอดเวลาท่ีท่านสวม
ใส่นาฬิกา

เม็ดมะยม (แบบเกลียวล็อค)

ปุ่ม B

หน้าปัดรอง

เข็มชี้ระดับพลังงาน

หน้าปัด
วันที่เข็มชั่วโมง เข็มนาที เข็มวินาที

ปุ่ม C

ปุ่ม A
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ตำาแหนง่เขม็ F (เต็ม) ระดับราบ 
(กลาง) E (ต่ำา)

หน้าจอแส
ดงผล

ตำาแหน่งเข็ม ON OFF

หน้าจอแส
ดงผล

ตำาแหน่ง
ของเข็ม

สถานะโหมด
การบิน ( )

การรีเซ็ตโหมดการบิน ( )

หน้าจอแส
ดงผล

กระบวนการ
รับสัญญาน

1 (การปรับตั้งค่า
เวลา)

4+ (การปรับตั้งค่า
โซนเวลา)

Receiving leap 
second data

หน้าจอแสดง
ผล

Y …  การรับสัญญานเป็นผลสำาเร็จ 
(ตำาแหน่ง 12 วินาที)

N …  การรับสัญญานล้มเหลว 
(ตำาแหน่ง 18 วินาที)

หน้าจอแสดงผล 
การรับสัญญาน

การแสดงผลของเข็มชี้ระดับพลังงาน และการแสดงผลการรับสัญญาน

ดูหน้าต่อไป

 หน้าจอแสดงสถานะการชาร์จระดับพลังงานคงเหลือ  หน้าจอแสดงผลกระบวนการรับสัญญาน

 หน้าจอแสดงผลในโหมดการบิน ( )

 หน้าจอแสดงเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ 
(DST)

วิธีการตรวจเช็คสถานะการชาร์จระดับพลังงานคงเหลือ  ดูที่หน้า 10
วิธีการชาร์จพลังงานนาฬิกา  ดูที่หน้า 11

การรับข้อมูลอธิกวินาทีวินาทีกระโดด วิธีการเช็คผลการรับสัญญาน  ดูที่หน้า 24
การปรับตั้งค่าเวลาอัตโนมัติ  ดูที่หน้า 23
การปรับตั้งค่าเวลาโดยมือ  ดูที่หน้า 21, 22

การรับข้อมูลอธิกวินาทีกระโดด  ดูที่หน้า 30
การปรับตั้งค่าโซนเวลา  ดูที่หน้า 14~16

วิธีการเช็คเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ (DST)  ดูที่หน้า 17
วิธีการปรับตั้งค่าเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ (DST)  ดูที่หน้า 18

[การเช็คผลการรับสัญญาน]  
 ดูที่หน้า 24

โหมดการบิน( )  ดูที่หน้า 19

 จะแสดงเฉพาะเมื่ออยู่
ในโหมดการบิน ( ) 
เท่านั้น

 ตำาแหน่งของแต่ละหน้าจอแสดงผลอาจแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับรุ่น (การออกแบบ) ของนาฬิกา
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โค้ด
เมือง

ตำาแหน่งของ
เข็มวินาที ชื่อเมือง UTC ± 

ชั่วโมง

BJS 17 วินาที ปักกิ่ง +8

TYO 19 วินาที โตเกียว +9

— 20 วินาที แอดิเลด +9.5

SYD 21 วินาที ซิดนีย์ +10

— 22วินาที  เกาะลอร์ดโฮว์ +10.5

NOU 23 วินาที นูเมอา +11

— 24 วินาที เกาะนอร์โฟล์ค +11.5

WLG 25 วินาที เวลลิงตัน +12

— 27วินาที หมู่เกาะแชทัม +12.75

TBU 28 วินาที นูกูอะโลฟา +13

— 30 วินาที คิริติมาตี +14

— 33 วินาที เกาะเบคเกอร์ -12

MDY 35 วินาที หมู่เกาะมิดเวย์ -11

โค้ด
เมือง

ตำาแหน่งของ
เข็มวินาที ชื่อเมือง UTC ± 

ชั่วโมง

UTC/LON 0 วินาที ลอนดอน 0

PAR 2 วินาที ปารีส/เบอร์ลิน +1

CAI 4 วินาที ไคโรห์ +2

JED 6 วินาที เจดดะห์ +3

— 7 วินาที เตหะราน +3.5

DXB 8 วินาที ดูไบ +4

— 9 วินาที คาบูล +4.5

KHI 10 วินาที การาจี +5

DEL 11 วินาที เดลี +5.5

— 12 วินาที กาฐมาณฑุ +5.75

DAC 13 วินาที ธากา +6

— 14 วินาที ย่างกุ้ง +6.5

BKK 15 วินาที กรุงเทพ +7

โค้ด
เมือง

ตำาแหน่งของ
เข็มวินาที ชื่อเมือง UTC ± 

ชั่วโมง

HNL 37 วินาที โฮโนลูลู –10

— 39 วินาที หมู่เกาะมาร์เควซัส –9.5

ANC 41 วินาที แองเคอเรจ –9

LAX 43 วินาที ลอสแองเจลลิส –8

DEN 45 วินาที เดนเวอร์ –7

CHI 47 วินาที ชิคาโก –6

NYC 49 วินาที นิวยอร์ค –5

— 50 วินาที คาราคัส –4.5

SCL 51 วินาที ซานติเอโก –4

— 52 วินาที เซนต์จอห์น –3.5

RIO 53 วินาที ริโอ เดอ จาเนโร –3

FEN 55 วินาที
เฟอร์นันโดเดอ โน
รอนฮา –2

PDL 57 วินาที อโซเรส –1

 หน้าจอแสดงโซนเวลาและรายการโซนเวลาหลักทั่วโลก
รายการต่อไปน้ีจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน้าจอแสดงผลของตัวเรือนและวงหน้าปัดและความต่างของเวลาจากเวลาสากลเชิงพิกัด UTC
โปรดดูตำาแหน่งของเข็มวินาทีทางด้านล่างเพ่ือทำาการปรับต้ังค่าโซนเวลาหรือเช็คการปรับต้ังค่าโซนเวลา
โซนเวลาของแต่ละภูมิภาคยึดตามเดือนมกราคม ค.ศ. 2012
เดย์ไลท์เซฟว่ิงไทม์(DST)จะมีผลก็ต่อเม่ืออยู่ในโซนเวลาท่ีมีเคร่ืองหมาย 
โซนเวลาของเกาะลอร์ดโฮวในออสเตรเลียซ่ึงมีเคร่ืองหมาย  เวลาจะเดินเร็วกว่าประมาณ 30 นาทีในขณะท่ีเดย์ไลท์เซฟว่ิงไทม์มีผลอยู่
นาฬิกาน้ีตอบสนองต่อ DST ในโซนเวลาเกาะลอร์ดโฮว

ชื่อเมืองตัวแทน…26 เมืองในโซนเวลา
ทั้งหมด 39 โซนทั่วโลก
ความต่างเวลา…+14 ชั่วโมง ถึง -12 
ชั่วโมง

[เช็คโซนเวลา]  ดูที่หน้า 16
[การปรับโซนเวลา]  ดูที่หน้า 14, 15

หน้าจอแสดงผลโซนเวลา
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หน้าจอแสดงผลการบ่งชี้ ระดับพลังงานคงเหลือ การแก้ไข

F (เต็ม) รับสัญญานได้ ดูต่อ  
ที่หน้า 12

แนวระนาบ 
(กลาง)

รับสัญญานได้ แต่ต้อง
ชาร์จพลังงานเอาไว้
เสมอ  ดูวิธีการชาร์จ
ที่หน้า 11

หน้าจอแสดงผลการบ่งชี้ การเดินของเข็มวินาที ระดับพลังงานคงเหลือ การแก้ไข

เดินรอบละ
หนึ่งวินาทีต่อ
ครั้ง

E
(ต่ำา)

นาฬิกาไม่สามารถ
รับสัญญานGPSได้ 
แต่มีพลังงานท่ีจะ
ทำางาน

ชาร์จพลังงานจนกว่าเข็มชี้ระดับ
พลังงานจะชี้ไปยังแนวระนาบ เพื่อให้
นาฬิกาสามารถรับสัญญาน GPSได้้  
ดูวิธีการชาร์จที่หน้า11

เดินรอบละ
สองวินาทีต่อ
ครั้ง

นาฬิกาไม่สามารถ
รับสัญญานวิทยุได้ 
และมีพลังงานไม่
พอจะทำางาน (ฟัง
ก์ช่ันเตือนล่วงหน้า
ทำางาน) ดูหน้า 31

ชาร์จพลังงานจนกว่าเข็มชี้ระดับ
พลังงานจะชี้ไปยัง แนวระนาบเพื่อให้
นาฬิกาสามารถทำางานได้อย่างต่อเนื่อง
และสามารถรับสัญญาน GPSได้้  ดู
วิธีการชาร์จที่หน้า11เดินรอบละห้า

วินาทีต่อครั้ง

ระดับพลังงานคงเหลือ
จะไม่แสดงผลในโหมด
การบิน ( )

รีเซ็ตโหมดการบิน ( ) ให้นานที่สุด
เท่าที่จะทำาได้
 ดูวิธีการรีเซ็ตโหมดการบิน
( ) ที่หน้า 19
เมื่อเข็มชี้ระดับพลังงานชี้อยู่ที่ E โปรด
ชาร์จพลังงานตามวิธีการด้านบน

การตรวจเช็คระดับพลังงานคงเหลือ

สามารถรับ
สัญญานได้

ตำาแหน่งของเข็มชี้ระดับพลังงานจะแสดงว่านาฬิกาอยู่ในสภาพที่สามารถรับสัญญาน GPSได้หรือไม่
นอกจากนั้น เมื่อนาฬิกาอยู่ในสภาพพลังงานเหลือน้อย การเดินของเข็มวินาทีจะแสดงให้ทราบถึงสภาวะของพลังงานในรายละเอียด
 การรับสัญญาน GPS จำาเป็นต้องใช้พลังงานเป็นจำานวนมาก โปรดชาร์จพลังงานของนาฬิกาโดยการวางให้รับแสงสว่างอยู่เสมอ  ดูวิธีการชาร์จพลังงานที่หน้า 16

ไม่สามารถรับ
สัญญานได้



ASTRON  7X52 GPS SOLARก่อนเริ่มใช้งาน

สา
รบ

ัญ

11

3

 เวลาที่จำาเป็นต่อการชาร์จพลังงานอาจเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย ขึ้นอยู่กับรุ่นของนาฬิกา

ปริมาณแสง
สว่าง1 x 
(LUX)

แหล่งกำาเนิด
แสง

เงื่อนไขสภาวะ 
(ตัวอย่าง)

จากสภาพที่นาฬิกาหยุดเดิน (ไม่ได้
ชาร์จ)

ในสภาพเข็มเดิน 
(นาฬิกายังมีพลังงาน

เหลือ)

จนถึงชาร์จเต็ม จนถึงสภาวะเข็มวินาทีเดิน
รอบละหน่ึงวินาทีต่อคร้ัง

จนถึงมีพลังงานเดิน
ได้หน่ึงวัน

700 หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ออฟฟิศท่ัวไป — — 6.5 ชั่วโมง

3,000 หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 30W 20cm 530 ชั่วโมง 32 ชั่วโมง 1.4 ชั่วโมง

10,000 หลอดไฟฟลูออเรส
เซนต์ แสงแดด

วันฟ้าครึ้ม 30W 
5 cm ชั่วโมง

135 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง 22 ชั่วโมง

100,000 แสงแดด วันแดดจ้า (รับแสงแดด
ในฤดูร้อนโดยตรง) 65 ชั่วโมง 1.5 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง

การชาร์จพลังงาน

 วิธีการชาร์จพลังงาน
วางนาฬิกาเอาไว้ในที่มีแสงสว่าง ให้หน้าปัดได้รับแสง

 มาตรฐานเวลาการชาร์จพลังงาน
เวลาโดยประมาณที่จำาเป็นต่อการชาร์จพลังงาน สามารถดูได้จากตารางด้านล่าง
การรับสัญญาน GPS จำาเป็นต้องใช้พลังงานเป็นจำานวนมาก โปรดพยายามชาร์จพลังงาน
นาฬิกาโดยวางไว้ในที่มีแสงสว่างจนกว่าเข็มชี้ระดับพลังงานจะชี้ไปที่ “แนวระนาบ (กลาง)” 
หรือ “F (เต็ม)” (หากระดับพลังงานคงเหลือถูกแสดงเป็น “E(ต่ำา)” นาฬิกาจะไม่รับสัญญานแม้
จะทำาตามขั้นตอนการรับสัญญาน GPS แล้วก็ตาม)
 ดูระดับพลังงานคงเหลือ ที่หน้า 10

ข้อมูล “เวลาที่จำาเป็นต่อการชาร์จนาฬิกาเพื่อให้นาฬิกากลับมาเดินรอบละวินาทีต่อครั้ง” เป็นเวลาโดย
ประมาณสำาหรับการชาร์จนาฬิกาที่หยุดเดินโดยการวางรับแสงจนกว่าเข็มวินาทีจะกลับมาเดินในรอบ
ละหนึ่งวินาทีต่อครั้งอีกครั้ง แม้นาฬิกาจะได้รับการชาร์จพลังงานเพียงช่วงเวลาสั้นๆ นาฬิกาก็จะกลับ
มาเดินรอบละหนึ่งวินาทีต่อครั้ง โปรดใช้เวลาชาร์จในตารางนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นคร่าวๆสำาหรับเวลาที่
พอเพียงในการชาร์จพลังงาน

ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้ จะส่งผลให้พลังงานของ
นาฬิกาไม่พอเพียง ซึ่งจะทำาให้นาฬิกาหยุดทำางานได้้
• นาฬิกาถูกแขนเส้ือบดบัง
• นาฬิกาถูกเก็บหรือใช้งานอยู่ในบริเวณท่ีมีแสงไม่พอเพียง
ต่อการชาร์จพลังงานเป็นเวลานาน

เพื่อให้นาฬิกาสามารถทำางานได้
ประสิทธิภาพสูงสูด โปรดชาร์จพลังงาน
ของนาฬิกาให้เพียงพออยู่เสมอ

 ขณะกำาลังชาร์จพลังงานนาฬิกา โปรดแน่ใจว่านาฬิกาไม่ได้รับความร้อนสูงจนเกิดโอเวอร์ฮีท (ช่วง
อุณหภูมิที่นาฬิกาสามารถทำางานได้คือระหว่าง -10 องศาเซลเซียส ถึง 60 องศาเซลเซียส)

 เมื่อใช้งานนาฬิกาเป็นครั้งแรก หรือเริ่มใช้งานอีกครั้งหลังจากที่นาฬิกาหยุดทำางานไปเนื่องจาก
พลังงานหมด โปรดชาร์จพลังงานของนาฬิกาให้พอเพียงตามตารางในหน้าขวา
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ลำาดับการใช้งานเบื้องต้น
1. เช็คสถานที่ที่สามารถรับสัญญาน GPS 

ได้โดยง่าย
2. ปรับตั้งค่าโซนเวลาและปรับตั้งค่าเวลาและวันที่

• เม่ือภูมิภาคหรือ
โซนเวลาท่ีท่าน
ใช้งานนาฬิกา
เปล่ียนแปลง

• การปรับต้ังเฉพาะ
เวลา

 ดูสถานที่ที่รับสัญญาน GPSได้โดยง่าย 
และสถานที่ที่ไม่สามารถรับสัญญาน 
GPSได้ ที่หน้า 13

 วิธีการปรับตั้งค่าโซนเวลา 
ดูที่หน้า 14~16

 วิธีการปรับตั้งค่าเดย์ไลท์
เซฟวิ่งไทม์ (DST) ดูที่หน้า 
17~18

 วิธีการปรับตั้งค่าเวลาด้วย
มือ ดูที่หน้า 
21~22

 วิธีการเช็คโซนเวลา 
ดูที่หน้า 16

 วิธีการเซ็ตโซนเวลาด้วยมือ 
ดูที่หน้า 20

 วิธีการเซ็ตเวลาและวันที่ด้วยมือ 
ดูที่หน้า 42~44

สถานท่ีท่ีสามารถรับสัญญาน GPSได้ 
โดยง่าย

ปรับต้ังเฉพาะเวลา

การต้ังค่าโซนเวลาไม่ถูกต้อง

การต้ังค่าโซนเวลาถูกต้อง

< ปรับโดยการรับสัญญาน GPS >

< การปรับต้ังค่าด้วยมือ >สถานท่ีท่ีไม่สามารถรับสัญญาน GPS

นอกอาคาร ในสภาพท้องฟ้าไม่ปลอดโปร่ง

เช่น สถานีรถไฟใต้ดิน

• รับสัญญาน GPS ปรับต้ัง
ค่าโซนเวลาและปรับต้ังค่า
วันและวันท่ี

• ปรับต้ังค่าเดย์ไลท์เซฟว่ิง
ไทม์ (DST) ตามความ
จำาเป็น
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 สถานที่ที่รับสัญญาน GPSได้โดยง่าย และสถานที่ที่ไม่สามารถรับสัญญาน GPSได้
มีสถานที่ที่สามารถรับสัญญาน GPSได้โดยง่าย และสถานที่ที่ไม่สามารถรับสัญญาน GPSได้ดังต่อไปนี้

รับได้ง่าย
• นอกอาคาร ภายใต้ท้องฟ้าเปิดที่มีทัศนวิสัยดี

รับได้ยาก
• ยิ่งอยู่ในพื้นที่เห็นท้องฟ้าน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งรับสัญญาน 
GPSได้ยิ่งยากยิ่งขึ้นเท่านั้น นอกจากนั้นแล้วหากมีสิ่ง
กีดชวางระหว่างการรับสัญญาน ก็จะทำาให้รับสัญญาน 
(โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการปรับโซนเวลา) ได้ยาก
ยิ่งขึ้น

ไม่สามารถรับได้
• พื้นที่ที่มองเห็นท้องฟ้าเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น
• มีสิ่งกีดขวางระหว่างการรับสัญญาน

ตัวอย่าง ตัวอย่าง• ท่ามกลางอาคารสูงๆ
• ใกล้พื้นที่ป่าทึบ
• สถานี สนามบิน
• ภายในอาคารที่ไม่มีหน้าต่าง
	ประเภทของกระจกหน้าต่างมีผลต่อการรับ

สัญญาน GPS ประเภทที่มีเครื่องหมาย × คือ 
“ไม่สามารถรับสัญญานได้”

• ภายในอาคารที่ไม่มีหน้าต่าง
• ใต้ดิน
• ระหว่างลอดอุโมงค์
• ด้านในกระจกพิเศษ เช่นมีคุณสมบัติป้องกันการคาย

ความร้อน เป็นต้น
• ใกล้อุปกรณ์ที่ก่อกำาเนิดคลื่นเสียงรบกวน หรือ เครื่อง

มือสื่อสารไร้สาย
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การปรับตั้งค่าโซนเวลา (เมื่อภูมิภาคหรือโซนเวลาที่ท่านกำาลังใช้งานนาฬิกามีความเปลี่ยนแปลง)

ดูหน้าต่อไป

 การรับสัญญานจะสำาเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมรอบตัวท่านระหว่างการรับสัญญาน
 ดูสถานที่ที่รับสัญญาน GPSได้โดยง่าย และสถานที่ที่ไม่สามารถรับสัญญาน GPSได้ที่หน้า 13

 แม้การรับสัญญานจะสำาเร็จ แต่เดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ (DST)ไม่สามารถตั้งค่าเองโดยอัตโนมัติ 
โปรดตั้งค่า DST ด้วยมือ
 ดูการตั้งค่าเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ (DST) ที่หน้า 17~18

 การรับสัญญาน GPS จำาเป็นต้องใช้พลังงานเป็นจำานวนมาก
 โปรดชาร์จพลังงานของนาฬิกาโดยวางให้หน้าปัดรับแสงสว่าง จนปลายของเข็มชี้ระดับ

พลังงานชี้ไปที่แนวระนาบ (กลาง) หรือ F (เต็ม)
 ดูวิธีการชาร์จพลังงานที่หน้า 11
หากหน้าปัดแสดงระดับพลังงานคงเหลือเป็น E (ต่ำา) การรับสัญญานจะไม่ทำางานแม้ท่านจะ
ได้ทำาตามขั้นตอนการรับสัญญาน GPS แล้วก็ตาม
 การเช็คระดับพลังงานคงเหลือ หน้า 10

 การปรับตั้งค่าโซนเวลา

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการปรับตั้งค่าโซนเวลา

หากท่านปรับตั้งค่าโซนเวลาใกล้เคียงกับบริเวณรอยต่อของโซนเวลา เวลา
ของโซนเวลาใกล้เคียงอาจถูกแสดงบนหน้าปัด
ปรากฎการณ์นี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากระบบกลไก ไม่ใช่ความผิดพลาดของการ
ทำางาน
ในบางพื้นที่ซึ่งนาฬิกาเห็นว่าเป็นรอยต่อของโซนเวลา นาฬิกาอาจไม่สามารถ
เชื่อมต่อกับมาร์คเกอร์ของโซนเวลาบนภาคพื้นดินได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยำา
ในกรณีเช่นนี้ โปรดปรับตั้งค่าโซนเวลาด้วยมือในโหมดปรับตั้งค่าโซนเวลา
 ดูวิธีการปรับตั้งค่าโซนเวลาโดยมือที่หน้า 20

เมื่อท่านปรับตั้งค่าโซนเวลาระหว่างการเดินทางบนภาคพื้นดิน โปรดหลีกเลี่ยง
การปรับตั้งค่าโซนเวลาในบริเวณรอยต่อของโซนเวลา และปรับตั้งค่าโซน
เวลาในเมืองตัวแทนของแต่ละโซนเวลา หากเป็นไปได้
นอกจากนี้แล้ว เมื่อใช้งานนาฬิกาในบริเวณรอยต่อของโซนเวลา โปรดแน่ใจ
ว่าท่านได้เช็คการตั้งค่าโซนเวลาและปรับตั้งค่าโซนเวลาด้วยมือในกรณีที่
จำาเป็นต้องปรับแล้ว

นาฬิกาจะปรับเวลาให้ถูกต้องตรงตามโซนเวลาที่ท่านอยู่ได้ โดยการรับ
สัญญาน GPS
ç
 ดูวิธีการปรับตั้งค่าโซนเวลา ที่หน้า 15
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กดปุ่ม B ค้างเอาไว้ (ประมาณ 6 วินาที) และ
ปล่อยปุ่มเมื่อเข็มวินาทีหมุนไปสู่ตำาแหน่ง 30 
วินาที

หาสถานที่ที่สามารถรับ
สัญญาน GPSได้โดยง่าย1 2 3 เมื่อเข็มวินาทีชี้ไปที่ “Y” หรือ “N” การรับ

สัญญานก็จะสิ้นสุดหันหน้าปัดนาฬิกาขึ้นด้านบนและรอ 4

 การปรับตั้งค่าโซนเวลา

ออกมาสู่ภายนอกอาคารซ่ึงมอง
เห็นท้องฟ้าได้กว้าง ท้องฟ้าโปร่ง มี
วิสัยทัศน์ดี

เมื่อเข็มวินาทีหมุนไปอยู่ที่ตำาแหน่ง 30 วินาที การรับ
สัญญานก็จะเริ่มขึ้น เข็มชี้ระดับพลังงานจะชี้ไปที่ 4+

 สถานที่ที่รับสัญญาน 
GPSได้โดยง่าย และสถาน
ที่ที่ไม่สามารถรับสัญญาน 
GPSได้ดูที่หน้าที่ 13

 อย่าปล่อยปุ่มแม้ว่าเข็มวินาทีจะหมุนไปที่ตำาแหน่งศูนย์
วินาทีเมื่อกดปุ่มค้างเอาไว้สามวินาที โปรดกดปุ่มค้างต่อ
ไป

 การรับสัญญานระหว่างการเดินทาง (เคลื่อนที่) อาจสำาเร็จได้
ยาก

 หากเข็มชี้ระดับพลังงานชี้ไปที่ E หรือ  การรับสัญญาน
จะไม่เริ่มขึ้นแม้จะได้ทำาตามขั้นตอนด้านบนแล้ว

 หากเข็มชี้ระดับพลังงานอยู่ที่ E ให้ชาร์จนาฬิกาโดยการ
วางรับแสงก่อน

  ดูวิธีการชาร์จพลังงานที่หน้า 11
 เช็คระดับพลังงานคงเหลือ
 หากปลายเข็มชี้ระดับพลังงานชี้ไปที่  โปรดรีเซ็ตโหมด

การบิน ( ) ก่อน
  วิธีการรีเซ็ตโหมดการบิน ( ) ที่หน้า19

ผลการรับ
สัญญาน Y: สำาเร็จ N: ล้มเหลว

หน้า
จอแสดง

ผล

สภาพ
ของ

นาฬิกา

ใช้งานนาฬิกา
ตามปกติ

 เมื่อนาฬิกาแสดงผล 
“N” 42

BP
C
JJY BP

C
JJY

ตำาแหน่งของ
เข็มวินาที
25 วินาที

จำานวนของ
ดาวเทียม
5 ยูนิต

JJ

%3
&
- - <

・・

・・・

・

 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
ระหว่างการรับสัญญานด้วย

การรับสัญญานจะใช้เวลามาก
ท่ีสุดสองนาทีกว่าจะส้ินสุด

<หน้าจอแสดงผลระหว่างการรับสัญญาน (จำานวนของ
ดาวเทียมท่ีนาฬิกาจับสัญญานได้)>
เข็มวินาทีจะบ่งช้ีความยากง่ายของการรับสัญญาน (จำานวน
ของดาวเทียม GPS ท่ีท่านรับสัญญานวิทยุ)

 ยิ่งจำานวนของดาวเทียม
มากเท่าไร ก็ยิ่งรับสัญญาน 
GPSได้ง่ายยิ่งขึ้นเท่านั้น

 แม้เข็มจะชี้ไปที่ตำาแหน่ง 4 
ยูนิต หรือมากกว่านั้น ก็อาจไม่
สามารถรับสัญญานได้้

 กดปุ่ม A เพื่อยกเลิกการรับ
สัญญาน

ผลการรับสัญญานจะแสดงเป็นเวลา 5 วินาที
จากนั้น เข็มชั่วโมงและเข็มนาทีจะเดิน เวลาและ
วันที่ก็จะถูกปรับ
(โซนเวลาก็จะถูกปรับให้เข้ากับโซนเวลาท้อง
ถิ่น)

เช็คความสำาเร็จของการรับสัญญาน เมื่อนาฬิกา
กลับสู่โหมดแสดงเวลา
 เช็คความสำาเร็จของการรับสัญญาน ดูที่หน้า 

24
 เช็คการปรับตั้งค่าโซนเวลา ดูที่หน้า16

 ระหว่างการเดินของวันที่ ปุ่มและเม็ดมะยมจะไม่
สามารถใช้งานได้้

 การตั้งค่าเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ (DST)ด้วยมือ
 ยูนิต วิธีการตั้งค่าเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ (DST) 

ดูที่หน้า 17,18
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 การเช็คการปรับตั้งค่าโซนเวลา
การตั้งค่าโซนเวลา ณ เวลาปัจจุบันจะถูกแสดงเป็นเวลาห้าวินาที

 เมื่อกดปุ่ม C ค้างเอาไว้ นาฬิกาจะเข้าสู่
โหมดการปรับตั้งค่าโซนเวลาด้วยมือ

 การเปลี่ยนการตั้งค่าโซนเวลา
• เมื่อท่านอยู่ในบริเวณที่สามารถรับสัญญาน 
GPSได้โดยง่าย (ดูหน้า 13)
 วิธีการปรับตั้งค่าโซนเวลา หน้า 14, 15

• เมื่อท่านอยู่ในบริเวณที่ไม่สามารถรับสัญญาน GPSได้้
 วิธีการปรับตั้งค่าโซนเวลาโดยมือ หน้า 20

 ความสัมพันธ์ระหว่างตำาแหน่งของเข็มวินาทีและโซน
เวลา

 โปรดดู “หน้าจอแสดงโซนเวลาและรายการโซนเวลา
หลักทั่วโลก” หน้า 9

เข็มวินาทีจะระบุโซนเวลาที่ถูกตั้งค่าอยู่ในปัจจุบัน
ตัวอย่าง เช่น โซนเวลาที่ถูกตั้งค่าอยู่ : +2 ชั่วโมง ไคโร

 เข็มชี้ระดับพลังงานจะระบุค่า
การเปิดปิดของเดย์ไลท์เซฟ
วิ่งไทม์ (DST)

 ภายหลังเวลาผ่านไปห้า
วินาที หรือเมื่อกดปุ่ม A 
นาฬิกาจะกลับสู่โหมด
แสดงเวลาเช่นเดิม



กดปุ่ม A แล้วปล่อย เช็คการตั้งค่าเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ (DST) 
(ภายในเวลาห้าวินาที)1 2
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ตัวอย่าง การตั้งค่า
เดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ 
(DST): เปิด

 วิธีการเช็คเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ (DST)
หน้าจอจะแสดงการตั้งค่าเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ (DST) เป็นเวลา 5 วินาที

 เดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ (DST)
ค่าเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ (DST) ถูกเอาไว้แตกต่างกันตามแต่ละท้องที่
เดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ หมายถึง เวลาในช่วงฤดูร้อน ซึ่งระบบจะยืดระยะเวลาของช่วง
กลางวันโดยการเดินเร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมง เมื่อช่วงกลางวันของวันยาวนานในฤดูร้อน 
เดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ใช้งานใน 80 ประเทศทั่วโลก ประเทศหลักๆเช่น ในยุโรปหรือ
อเมริกาเหนือ การใช้งานและความยาวของเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์จะแตกต่างกันไป
แล้วแต่ประเทศ
 ค่าเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์จะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ของประเทศหรือภูมิภาค

 ดูการตั้งค่าเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ (DST) หน้า 18

ปลายเข็มชี้ระดับพลังงานจะระบุการตั้งค่าเดย์ไลท์
เซฟวิ่งไทม์ (DST)

 ภายหลังเวลาผ่านไปห้า
วินาที หรือเมื่อกดปุ่ม A 
นาฬิกาจะกลับเข้าสู่โหมด
แสดงเวลาอีกครั้ง



กดปุ่ม C ค้างเอาไว้ (สามวินาที) ภายในเวลาห้าวินาทีหลังจากขั้นตอนที่ี่ 12กดปุ่ม A
เม่ือเข็มช่ัวโมงและเข็มนาทีหยุดเดิน โหมดปรับต้ังค่า 
DST จะส้ินสุดเองโดยอัตโนมัติภายในเวลาประมาณ
ห้าวินาที

1 3
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การตั้งค่าเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ (DST)

 เปิดเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ (DST)
เดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ (DST) ปรับตั้งค่าได้ด้วยมือ
ปฏิบัติตามวิธีการในข้อ 2 ภายในเวลาห้าวินาทีหลังจากปฏิบัติข้อ 1

 ปิดเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ (DST)
ทำาตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 ในสภาพที่เดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ (DST) ถูกตั้งค่าให้เป็นเปิด
ในระหว่างข้อ 2 ปรับเข็มชี้ระดับพลังงานให้ชี้ไปที่ OFF ซึ่งแสดงอยู่ในแผนภาพทางด้านขวา
เข็มชั่วโมงและเข็มนาทีจะเดินย้อนกลับไปหนึ่งชั่วโมง

เข็มชี้ระดับพลังงานจะชี้ตำาแหน่งเพื่อระบุการตั้ง
ค่าของเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ (DST)ในปัจจุบัน
< เม่ือการต้ังค่าของเดย์ไลท์เซฟว่ิงไทม์ (DST) เป็นปิด >

เข็มชี้ระดับพลังงานจะชี้ไปที่ ON และเข็มชั่วโมงและเข็มนาทีจะเดินหน้าไปหนึ่ง
ชั่วโมง

นาฬิกากลับสู่โหมดแสดงเวลา
เข็มชี้ระดับพลังงานกลับสู่หน้าจอแสดงผลระดับ
พลังงานคงเหลือ

 เม่ือสภาพในข้อ 1 ดำาเนินต่อเน่ืองกันเป็นเวลาประมาณห้าวินาทีหรือมากกว่า นาฬิกาจะกลับเข้าสู่โหมดแสดงเวลาโดยอัตโนมัติ ในกรณีท่ีนาฬิกากลับเข้าสู่โหมดแสดงเวลา ให้ปฏิบัติซ้ำาต้ังแต่ข้อ 1 อีกคร้ัง

 เดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ (DST) ไม่เปล่ียนแปลงโดยอัตโนมัติ
 การเปิดปิดของ DST ไม่ได้เป็นแบบอัตโนมัติ แม้ท่านจะได้ทำาการปรับตั้งค่าโซนเวลาโดยอัตโนมัติ

หรือด้วยมือก็ตาม
 เมื่อท่านเดินทางจากภูมิภาคซึ่งมีการใช้งานเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ (DST) ไปยังภูมิภาคที่ไม่มีการใช้

งานเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ (DST) โปรดตั้งค่า DST ให้เป็นปิด

 เวลาที่นาฬิกาจะกลับมา
แสดงในโหมดแสดงเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามตำาแหน่ง
ของเข็มชี้ระดับพลังงาน

 นาฬิกากลับสู่โหมดแสดง
เวลาได้โดยการกดปุ่ม A 
ภายในเวลาห้าวินาทีภายหลัง
จากเข็มชั่วโมงและเข็มนาที
หยุดเดิน



กดปุ่ม C ค้างเอาไว้สามวินาที ภายในเวลาห้า
วินาทีหลังจากขั้นตอนที่ 12กดปุ่ม B หนึ่งครั้งแล้วปล่อยปุ่ม การปรับต้ังค่าโหมดการบิน ( ) จะเสร็จส้ิน

โดยอัตโนมัติภายในเวลาห้าวินาที1 3
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ボタンC
3秒押し

< โหมดการบิน ( ) >
เข็มชี้ระดับพลังงานจะชี้ไปที่ี่ 

<  สถานะโหมดการบิน ( ) >
เข็มชี้ระดับพลังงานจะชี้ไปที่ี่ เมื่ออยู่ในโหมดการบิน ( ) เข็มชี้

ระดับพลังงานจะชี้ไปที่  แม้ว่าจะ
เป็นภายหลังจากที่นาฬิกาได้กลับสู่
โหมดแสดงเวลาแล้วก็ตาม

เมื่ออยู่ในโหมดการบิน ( ) (เมื่อโดยสารเครื่องบิน)

 เม่ือสภาพในข้อ 1 ดำาเนินต่อเน่ืองกันเป็นเวลาประมาณห้าวินาทีหรือมากกว่า นาฬิกาจะกลับเข้าสู่โหมดแสดงเวลาโดย
อัตโนมัติ ในกรณีท่ีนาฬิกากลับเข้าสู่โหมดแสดงเวลา ให้ปฏิบัติซ้ำาต้ังแต่ข้อ 1 อีกคร้ัง

 โหมดการบิน ( )
ตั้งค่านาฬิกาเป็นโหมดการบินในสถานที่ซึ่ง
การรับสัญญานอาจมีผลรบกวนการทำางาน
ของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ต่างๆในเครื่องบิน
ได้
ในโหมดการบิน ( ) การรับสัญญาน GPS 
(การปรับตั้งค่าโซนเวลา, การปรับตั้งค่าเวลา
ด้วยมือ, และการปรับเวลาโดยอัตโนมัติ)  จะ
ไม่ทำางาน

 การปรับตั้งค่าให้เป็นโหมดการบิน ( ).
ปฏิบัติตามวิธีการในข้อ 2 ภายในเวลาห้าวินาทีหลังจากปฏิบัติข้อ 1

เข็มวินาทีระบุผลการรับสัญญาน (Y หรือ 
N) และเข็มชี้ระดับพลังงานจะชี้ไปที่
ประเภทของการรับสัญญาน (1 หรือ 4+)

เข็มวินาทีจะหยุดอยู่ท่ี 40- วินาทีและเข็มช้ีระดับพลังงาน
จะช้ีไปท่ี 

นาฬิกากลับสู่โหมดแสดงเวลา

 ดูวิธีการปรับตั้งค่านาฬิกาให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของ
ปลายทางภายในเครื่องบิน หรือ อื่นๆ (การปรับตั้ง
ค่าเวลาด้วยมือ) ที่หน้า 20

 การรีเซ็ตโหมดการบิน ( )
ทำาตามข้อ 1 ถึงข้อ 3
ในระหว่างข้อ 2 เมื่อเข็มชี้ระดับพลังงานให้ชี้ไปที่ “� ON” ตามแผนภาพซึ่ง
แสดงอยู่ทางด้านขวา
โหมดการบิน( ) ก็จะถูกรีเซ็ต

 เมื่อกดปุ่ม C ค้างเอาไว้ นาฬิกาจะเข้าสู่โหมด
การปรับตั้งค่าโซนเวลาด้วยมือ

 เมื่อโหมดการบิน ( ) ถูกรีเซ็ต เข็มชี้ระดับพลังงานก็จะ
กลับไประบุระดับพลังงานคงเหลือ



กดปุ่ม C ค้างเอาไว้(สามวินาที) และ
ปล่อยปุ่มเม่ือเข็มวินาทีหยุดเดิน1 กดปุ่ม B หรือ C เพื่อปรับเข็มวินาทีให้ตรงกับโซนเวลาของ

ปลายทาง
เมื่อเข็มชั่วโมงและเข็มนาทีหยุดเดิน 
กดปุ่ม A2 3
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การปรับตั้งค่าเวลาด้วยมือ (การปรับตั้งค่านาฬิกาให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของปลายทางภายในเครื่องบิน หรือ อื่นๆ)

 การปรับตั้งค่าโซนเวลาด้วยมือ
ในสถานที่ที่นาฬิกาไม่สามารถปรับโซนเวลาโดยการรับสัญญานได้ ท่านสามารถปรับตั้งค่าโซนเวลาได้ด้วยมือ
 สถานที่ที่รับสัญญานวิทยุได้โดยง่าย และสถานที่ที่ไม่สามารถรับสัญญานวิทยุได้ ดูที่หน้า 13

ปรับตั้งค่าโซนเวลาโดยดูจาก “หน้าจอแสดงโซนเวลาและรายการโซนเวลาหลักทั่วโลก” หน้า 9เพื่อปรับตั้งเวลาและ
วันที่ของนาฬิกาให้ตรงกับเวลาท้องถิ่น

 การปรับตั้งค่าโซนเวลาด้วยมือ

เข็มวินาทีจะหมุนไปชี้โซนเวลา
ในปัจจุบัน

เมื่อกดปุ่มหนึ่งครั้ง เข็มวินาทีก็จะเดินไปยัง
โซนเวลาถัดไป

แล้วเข็มวินาทีจะเริ่มเดินอีกครั้ง< หน้าจอของเข็มชี้ระดับพลังงาน >
หน้าจอ เปิดปิด ของเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ (DST)  ระหว่างวันที่กำาลังเคลื่อน ปุ่มและเม็ดมะยมจะใช้

งานไม่ได้

DST ON OFF

หน้าจอ

 การตั้งค่าเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ดูจาก “การตั้งค่าเดย์ไลท์เซฟวิ่ง
ไทม์ (DST)” หน้า 17~18

 หากเวลาในการกดไม่พอ นาฬิกาจะ
เข้าสู่โหมดการเช็คการตั้งค่าโซนเวลา 
(หน้า 16) โปรดกดปุ่มค้างเอาไว้เป็น
เวลาสามวินาที

 หากเข็มวินาทีหยุดเดินไปเป็นเวลาหนึ่งนาทีหรือนานกว่านั้น นาฬิกาจะกลับสู่โหมดแสดงเวลาตามปกติโดยอัตโนมัติ

 สำาหรับความสัมพันธ์ระหว่างตำาแหน่งของเข็มวินาที
และโซนเวลา โปรดดูจาก“หน้าจอแสดงโซนเวลา
และรายการโซนเวลาหลักทั่วโลก” หน้า 9

 หากเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ (DST) ไม่ตรง โปรดเลือก
เปิดปิดโดยดูจาก “การตั้งค่าเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ 
(DST)” หน้า 17~18 หลังปฏิบัติตามวิธีการในข้อ 
3
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การปรับตั้งค่าเวลาด้วยมือ (การปรับตั้งค่าเฉพาะเวลา)

ท่านสามารถปรับตั้งค่าเวลาของนาฬิกาเพื่อให้ถูกต้องตรงกับเวลาปัจจุบันของโซนเวลาได้
(ไม่มีการเปลี่ยนโซนเวลา)
 วิธีการปรับตั้งค่าเวลาด้วยมือ หน้า 22
 การเช็คการตั้งค่าโซนเวลา หน้า 16

 การปรับตั้งค่าเวลาด้วยมือ

ดูหน้าต่อไป

 ในการปรับตั้งค่าเวลาด้วยมือ เวลาปัจจุบันของโซนเวลาที่ถูกตั้งค่าอยู่จะปรากฎบนหน้าจอด้วย
เมื่อภูมิภาคหรือโซนเวลาที่กำาลังใช้งานนาฬิกาอยู่เปลี่ยนไป ตั้งค่าโซนเวลา → วิธีการปรับตั้งค่าโซนเวลา หน้า 14~16

 (เมื่อทำาปรับตั้งค่าโซนเวลาแล้ว ท้ังการตั้งค่าโซนเวลา เวลาและวันที่ก็จะถูกปรับไปด้วยพร้อมกัน จึงไม่จำาเป็นต้องปรับตั้งค่าเวลาด้วยมือหลังจากนั้นอีก)
 เดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ (DST) จะไม่ถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ โปรดทำาการตั้งค่าด้วยมือ  การตั้งค่าเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ (DST)  หน้า 17~18
 ความล้มเหลวหรือสำาเร็จในการรับสัญญานขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมขณะทำาการรับสัญญาน →สถานที่ที่รับสัญญาน GPSได้โดยง่าย และสถานที่ที่ไม่สามารถ

รับสัญญาน GPSได้ หน้า 13
 เมื่อการรับสัญญานประสบความสำาเร็จ ท่านสามารถทำาการปรับตั้งค่าเวลาด้วยมือ หรือ การปรับตั้งค่าเวลาโดยอัตโนมัติได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก “การ

ปรับตั้งค่าเวลาอัตโนมัติ หน้า 23 <เมื่อวางรับแสงได้ยาก>”
 การรับสัญญาน GPSจำาเป็นต้องใช้พลังงานเป็นจำานวนมาก
 โปรดพยายามชาร์จพลังงานของนาฬิกาโดยการวางให้รับแสงสว่างอยู่เสมอ ให้เข็มชี้ระดับพลังงานชี้ที่ “แนวระนาบ (กลาง) หรือ F (เต็ม)  ดูระดับพลังงานคงเหลือที่หน้า 11
 (เมื่อระดับพลังงานคงเหลือเป็น “E”(ต่ำา) การรับสัญญานจะไม่เริ่มต้นแม้ท่านจะได้ทำาตามวิธีการรับสัญญาน GPS)  ดูวิธีการเช็คระดับพลังงานคงเหลือ หน้า 10
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กดปุ่ม B ค้างเอาไว้ (สามวินาที) และปล่อยปุ่มเม่ือเข็ม
วินาทีหมุนไปสู่ตำาแหน่ง 0 วินาที

ไปยังสถานที่ที่สามารถรับ
สัญญาน GPSได้โดยง่าย1 2 3 เมื่อเข็มวินาทีชี้ที่ “Y” หรือ “N” เป็นอันสิ้น

สุดการรับสัญญานวางนาฬิกาให้หน้าปัดหันขึ้นด้านบนแล้วรอ 4

 การปรับตั้งค่าเวลาด้วยมือ

 หากเข็มชี้ระดับพลังงานชี้อยู่ที่ “E” หรือ “ ”การรับ
สัญญานจะไม่เริ่มต้นขึ้นแม้ท่านจะได้ทำาตามวิธีการแล้ว
ก็ตาม

 หากเข็มชี้ระดับพลังงานอยู่ที่ “E” ชาร์จพลังงานโดย
การนำาไปวางรับแสง

  วิธีการชาร์จพลังงาน หน้า 11
 เช็คระดับพลังงานคงเหลือ
 เมื่อเข็มชี้ระดับพลังงานชี้ที่ \ รีเซ็ตโหมดการบิน ( )
  วิธีรีเซ็ตโหมดการบิน ( ) หน้า 19

จำานวนดาวเทียม
สำาหรับกา
รสัญญาน

1 0

หน้าจอแสดง
ผล

สถานะ รับได้โดยง่าย ไม่สามารถรับได้

การแสดง
ผลการรับ
สัญญาน

Y : สำาเร็จ N : ล้มเหลว

หน้าจอ

สถานะ ใช้งานนาฬิกา
ได้ตามปกติ

 หากผลการรับ
สัญญานเป็น “N“ดู 
หน้า 42

BP
C
JJY BP

C
JJY

BP
C
JJY BP

C
JJY

ออกสู่ภายนอกอาคาร ใต้ท้องฟ้า
เปิดท่ีมีทัศนวิสัยดี

เม่ือเข็มวินาทีหมุนไปถึงตำาแหน่ง 0 วินาทีแล้ว การ
รับสัญญานจะเร่ิมต้น เข็มช้ีระดับพลังงานจะช้ีท่ี “1”

ผลการรับสัญญานจะแสดงบนหน้าจอเป็นเวลาห้า
วินาที
จากน้ัน เข็มช่ัวโมงและนาทีจะขยับ เวลาและวันท่ี
จะถูกปรับต้ังค่า

เช็คว่าการรับสัญญานสำาเร็จหรือไม่ ได้ภายหลังกลับสู่
โหมดแสดงเวลา
 การเช็คความสำาเร็จของการรับสัญญาน หน้า 24

หากเวลายังเดินไม่ตรงแม้ว่าหน้าจอจะแสดงผลเป็น 
“Y” อาจเป็นไปได้ว่าโซนเวลาไม่ตรงกับภูมิภาคท่ี
คุณอยู่ โปรดเช็คการต้ังค่าของโซนเวลา
 การปรับตั้งค่าโซนเวลา หน้า 14~16
 ระหว่างวันกำาลังเคลื่อนที่ ปุ่มและเม็ดมะยมจะไม่

สามารถใช้งานได้้
 การปรับตั้งค่าเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ (DST) ด้วยมือ
 การต้ังค่าเดย์ไลท์เซฟว่ิงไทม์ (DST) หน้า 17~18

 สถานที่ที่รับสัญญาน 
GPSได้โดยง่าย และสถานที่ที่ไม่
สามารถรับสัญญาน GPSได้ หน้า 
13

 เวลาที่ใช้ในการรับสัญญา
นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
ขณะรับสัญญานด้วย

ใช้เวลาหน่ึงนาทีจนกว่าจะ
ส้ินสุดการรับสัญญาน

< หน้าจอแสดงผลระหว่างการรับสัญญาน (จำานวนของ
ดาวเทียมจับสัญญาน) >
เข็มวินาทีจะบ่งช้ีความยากง่ายของการรับสัญญาน 
(จำานวนของดาวเทียม GPS ท่ีท่านรับสัญญานวิทยุ)

 การรับแต่ข้อมูลเวลา จำานวนที่จำาเป็นต่อการรับสัญญาน
คือ 1

 กดปุ่ม A เพื่อยกเลิกการ
รับสัญญาน
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การปรับตั้งค่าเวลาอัตโนมัติ

7th
th6

นาฬิการุ่นนี้สามารถปรับเวลาปัจจุบันให้เที่ยงตรงได้โดยอัตโนมัติ ผ่านการรับสัญญาน GPS เมื่อนำาไปวางรับแสงแดดภายนอกอาคาร ใต้ท้องฟ้า
เปิด เพื่อปรับเวลา (หรือเพื่อปรับโซนเวลา)
ทว่า หากนาฬิกาถูกบดบังโดยแขนเสื้อและหน้าปัดนาฬิกาไม่ได้รับแสงสว่าง นาฬิกาจะจดจำาเวลาของการปรับตั้งค่าเวลาด้วยมือที่ทำาสำาเร็จ (หรือ
การปรับตั้งค่าโซนเวลา) ตอนก่อนหน้านี้ และจะเริ่มทำาการปรับเวลาโดยอัตโนมัติไปพร้อมกัน
 ในสถานที่ที่วิสัยทัศน์ไม่ดี จะไม่สามารถรับสัญญาน GPS ได้ → สถานที่ที่รับสัญญาน GPS ได้โดยง่าย และสถานที่ที่ไม่สามารถรับสัญญาน GPSได้ ดูหน้า 13
 หากพลังงานคงเหลือเพียงพอ การปรับตั้งค่าเวลาโดยอัตโนมัติจะทำางานทุกวัน
 การปรับตั้งค่าเวลาอัตโนมัติจะทำาได้มากที่สุดหนึ่งครั้งต่อวัน ดังนั้น แม้การปรับเวลาอัตโนมัติจะล้มเหลว การปรับเวลาอัตโนมัติครั้งต่อไปจะทำางานในวันถัดไปหรือภายหลังจากนั้น

ระหว่างการรับสัญญาน เข็มจะหมุนเหมือนกับการปรับตั้งค่าเวลาด้วยมือ
 การปรับตั้งค่าเวลาด้วยมือ ดูหน้า 21, 22

 โซนเวลาจะไม่ถูกปรับโดยการปรับตั้งค่าเวลาอัตโนมัติ
 โปรดทำาการปรับตั้งค่าโซนเวลาหากภูมิภาคของพื้นที่ที่ใช้งานนาฬิกาเปลี่ยนแปลง วิธีการปรับตั้งค่าโซนเวลา ดูหน้า 14~16

< กรณีหากไม่สามารถวางรับแสงได้ >
แม้จะอยู่ภายนอกอาคารและใต้ท้องฟ้าเปิด แต่ในฤดูหนาวซ่ึงนาฬิกามักถูกบดบังอยู่ใต้แขนเส้ือ หรือกรณีอ่ืนๆรวมท้ัง ในภูมิภาคท่ีช่วงกลางวันส้ัน หรือ 
เม่ือนาฬิกาไม่ได้รับแสงแดดต่อเน่ืองกันเป็นเวลานานเน่ืองจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออำานวย นาฬิการุ่นน้ีได้ถูกออกแบบมาให้สามารถทำาการรับสัญญานอัต
โนมัติได้ ณ เวลาท่ีการปรับต้ังค่าเวลาด้วยมือคร้ังก่อนหน้าน้ีทำาสำาเร็จ
เม่ือนาฬิกาอยู่ในสภาวะการทำางานดังท่ีกล่าวไว้ด้านบนน้ี การปรับต้ังค่าเวลาอัตโนมัติมีแนวโน้มท่ีจะสำาเร็จมากข้ึน โดยการปรับต้ังค่าเวลาด้วยมือในช่วง
เวลาท่ีนาฬิกาถูกใช้งานในสถานท่ีท่ีสามารถรับสัญญานได้โดยง่ายอยู่บ่อยๆ และในสภาวะภายใต้ท้องฟ้าเปิด
 ดูวิธีการปรับตั้งค่าเวลาด้วยมือที่หน้า 22

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการเร่ิมต้นการปรับต้ังค่าเวลาโดยอัตโนมัติของนาฬิกาเป็นไปตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี นาฬิกาอาจไม่เร่ิมปรับต้ังค่าเวลาโดย
อัตโนมัติโดยการนำาไปวางรับแสงแดดได้
• ระดับพลังงานคงเหลือ
• การรับสัญญานในอดีต
 หากเข็มชี้ระดับพลังงานชี้อยู่ที่ “E(ต่ำา)” หรือ อยู่ในโหมดการบิน ( ) การปรับตั้งค่าเวลาอัตโนมัติจะไม่ทำางาน
 เมื่อเข็มชี้ระดับพลังงานชี้อยู่ที่ “E” โปรดชาร์จพลังงานนาฬิกาโดยการนำาไปรับแสง   วิธีการชาร์จพลังงานนาฬิกา ดูหน้า 11
	 วิธีการเช็คระดับพลังงานคงเหลือ ดูหน้า 10
 หากระดับพลังงานลด ช่วงเวลาที่การปรับตั้งค่าเวลาโดยอัตโนมัติไม่ทำางานจะยิ่งยาวเพิ่มขึ้น โปรดพยายามชาร์จพลังงานของนาฬิกาเป็นประจำา
 หากการปรับตั้งค่าโซนเวลาหรือการปรับตั้งค่าเวลาด้วยมือถูกกระทำาก่อนหน้าการปรับตั้งค่าเวลาอัตโนมัติจะเริ่มต้น ในวันนั้นจะไม่มีการปรับตั้งค่าเวลาอัตโนมัติ
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เช็คผลสำาเร็จของการรับสัญญาน (ภายในห้าวินาที)2กดปุ่ม B หนึ่งครั้งแล้วปล่อยปุ่ม1

ผลการรับ
สัญญาน สำาเร็จ ล้มเหลว

หน้าจอแส
ดงผล

ตำาแหน่ง Y กดตำาแหน่ง 
12 วินาที

N กดตำาแหน่ง 18 
วินาที

BP
C
JJY BP

C
JJY

 หน้าจอแสดงผลของการรับสัญญาน (เช็คความสำาเร็จของการรับสัญญาน)
ประเภทของการรับสัญญานและผลการรับสัญญาน (สำาเร็จหรือล้มเหลว) ของการรับสัญญาน GPS ครั้งสุดท้ายจะแสดงเป็นเวลาห้าวินาที

เข็มวินาทีและเข็มช้ีระดับพลังงานจะแสดงผล
การรับสัญญาน

เข็มวินาทีจะแสดงผลการรับสัญญาน (สำาเร็จหรือ
ล้มเหลว)
เข็มช้ีระดับพลังงานจะแสดงว่าการรับสัญญาน 
GPSในคราวก่อนเป็นการปรับต้ังค่าเวลาหรือการ
ปรับต้ังค่าโซนเวลา

เข็มวินาที : ผลการรับสัญญาน (สำาเร็จหรือ
ล้มเหลว)

เข็มช้ีระดับพลังงาน: การรับสัญญาน (ปรับต้ังค่าเวลา 
หรือ ปรับต้ังค่าโซนเวลา)

 หากกดปุ่ม B ค้าง 
นาฬิกาจะเข้าสู่โหมด
การปรับตั้งค่าเวลา
ด้วยมือ

 หลังจากผ่านไปห้าวินาที หรือ เมื่อกดปุ่ม A นาฬิกาจะกลับสู่
โหมดแสดงเวลา

 เวลาบนหน้าปัดเม่ือนาฬิกากลับสู่โหมดแสดง
เวลาจะแปรผันตามตำาแหน่งของเข็มช้ีระดับ
พลังงาน

หากผลการรับสัญญานเป็น Y
• การรับสัญญานประสบผลสำาเร็จ
 ใช้งานนาฬิกาได้ตามปกติ

หากผลการรับสัญญานเป็น N
• การรับสัญญานไม่ประสบผลสำาเร็จ
 ออกไปภายนอกอาคารซึ่งสามารถ
รับสัญญาน GPSได้โดยง่าย ซึ่งเป็น
เงื่อนไขจำาเป็นสำาหรับการรับสัญญาน 
GPS

 สถานที่ที่รับสัญญาน GPSได้โดยง่าย และสถานที่
ที่ไม่สามารถรับสัญญาน GPSได้ ดูหน้า 13

 ประมาณห้าวันหลังจากการรับสัญญานสำาเร็จ หน้า
จอแสดงผลการรับสัญญานจะกลายเป็น N

 หากการรับสัญญาน GPSไม่ประสบความสำาเร็จ 
นาฬิกาจะทำางานในระดับความเที่ยงตรงของ
นาฬิกาควอร์ตซ์ (เร็วขึ้นหรือช้าลงกว่าเวลาจริง 15 
วินาทีต่อเดือน)

หากผลการรับสัญญานล้มเหลว ท่าน
สามารถปรับต้ังค่าวันท่ีและเวลาด้วยมือได้
 วิธีการตั้งค่าเวลาด้วยมือ ดูหน้า 43
 วิธีการตั้งค่าวันที่ด้วยมือ ดูหน้า 44

ประเภท 1 (ปรับตั้งค่าเวลา) 4+(ปรับตั้งค่าโซนเวลา)

หน้าจอแส
ดงผล
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หน้าจอแสดงผลแบบคู่

นาฬิการุ่นนี้สามารถแสดงเวลาของภูมิภาคสองแห่งในหน้าปัดหลักและหน้าปัดรองได้
เช่น แสดงเวลาของโฮโนลูลู และ ญี่ปุ่นตามลำาดับในหน้าปัดหลักและหน้าปัดรอง

ดูหน้าต่อไป

หน้าปัดหลัก เวลาท้องถิ่น (โฮโนลูลู)
เวลาโฮโนลูลู (UTC-10 ชั่วโมง) : 15:10:42
วันที่ : วันที่ 6

หน้าปัดรอง : เวลาบ้าน (ญี่ปุ่น)
เวลาญี่ปุ่น(UTC+9 ชั่วโมง): 10:10 (แสดงเวลาแบบ 24 ชั่วโมง)
 ดูวิธีการต้ังค่าหน้าปัดรอง หน้า 26



ดึงเม็ดมะยมออก มาที่คลิ๊กแรก

คลายล็อคเม็ดมะยม

กดปุ่ม B หรือ ปุ่ม C เพื่อตั้งค่าเวลา ดันเม็ดมะยมกลับเข้าที่2

1

3 4
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หมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬิกา (หมุนลง
ล่าง) เพื่อคลายเกลียว เมื่อเกลียวคลายก็
จะสามารถใช้งานได้

หมุดเม็ดมะยมตามเข็มนาฬิกา (หมุน
ขึ้น) และพร้อมกับดันเม็ดมะยมเข้าเบาๆ
จนกว่าเม็ดมะยมจะแนบชิดกับตัวเรือนของ
นาฬิกา

คลายเกลียว

เม็ดมะยมถูกล็อคอยู่ เม็ดมะยมในสภาพคลายล็อค

ระหว่างกดเม็ดมะยมกลับเข้าที่

หมุนเกลียว

0 1 2

การตั้งค่าหน้าปัดรอง

0 1 2

 ประเภทเกลียวล็อคของเม็ดมะยม ดูหน้า 34

• หน้าปัดรองแสดงเวลาในระบบ 24 
ชั่วโมง

• แม้โซนเวลาในหน้าปัดหลักจะ
เปลี่ยนแปลงไป เวลาในหน้าปัดก็จะไม่
เปลี่ยนแปลงตาม

 หน้าปัดรองทำางานเป็นอิสระจากหน้าปัดหลัก

คลายล็อคเม็ดมะยม

เข็มวินาทีจะเดินไปหยุดอยู่ท่ีตำาแหน่ง 30 วินาที
นาฬิกาเข้าสู่โหมดการต้ังค่าเวลาสำาหรับหน้าปัดรอง
(หน้าปัดหลักและหน้าปัดรองยังคงทำางานตามปกติ)

เสร็จส้ินการปรับต้ังค่า

เม่ือกดปุ่มค้างเป็นเวลาสองวินาที
หรือนานกว่าน้ัน เข็มช่ัวโมงและ
เข็มนาทีในหน้าปัดรองจะเร่ิมเดิน
อย่างต่อเน่ือง และเม่ือกดปุ่มซ้ำา
อีกคร้ังเข็มก็จะหยุดเดิน

 ล็อคเม็ดมะยม
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กลไกในการตั้งค่าเวลาและวันที่ของนาฬิกา GPS

 GPS คืออะไร
GPSย่อมาจาก Global Positioning System ซึ่งเป็นระบบค้นหาพิกัดตำาแหน่งโดย
ดาวเทียมเพื่อบอกพิกัดในปัจจุบันโดยบนพื้นผิวโลก
ดาวเทียม 24 ดวง ครอบคลุมพื้นที่รอบโลก และในปัจจุบันระบบนี้ทำางานด้วยดาวเทียม 
GPS ประมาณ 30 ดวง
ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนในโลก ตำาแหน่งของท่านก็จะถูกค้นหาและระบุพิกัดโดยข้อมูลที่ส่ง
จากดาวเทียม GPS มากกว่าสี่ดวง

 กลไกการปรับตั้งค่าเวลาและวันที่ของนาฬิการุ่นนี้
นาฬิการุ่นนี้รับสัญญานวิทยุจากดาวเทียม GPS เพื่อปรับตั้งค่าเวลาและวันที่ 
โดยจะทำาการปรับบนพื้นฐานของข้อมูลดังต่อไปนี้

 ดาวเทียม GPS
ดาวเทียม GPS คือดาวเทียมท่ีควบคุมการทำางานโดย NAVSTAR 
หน่วยงานกองกำาลังป้องกันตนของประเทศสหรัฐอเมริกา โคจรอยู่
รอบโลกท่ีระดับความสูง 20,000 ก.ม. ในตอนแรกเร่ิมเป็นดาวเทียม
เพ่ือการใช้งานทางการทหาร แต่ในปัจจุบัน ได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่าน้ีในอุปกรณ์ต่างๆมากมาย 
เช่น ระบบนำาทางในรถยนต์ หรือ โทรศัพท์มือถือ
ดาวเทียม GPS ติดต้ังนาฬิกาอะตอมมิคความเท่ียงตรงสูง ซ่ึงจะมี
ความคลาดเคล่ือนเพียง 1 วินาทีในเวลา 100,000 ปี

• ความเที่ยวตรงของเวลาและวันที่อ้างอิงตามนาฬิกาอะตอมมิค
• ข้อมูลโซนเวลาที่ท่านอยู่ในปัจจุบัน
 (ตำาแหน่งในปัจจุบันจะถูกระบุพิกัดโดยดาวเทียม GPS มากกว่า

สี่ดวง และโซนเวลาที่คุณอยู่ในปัจจุบันจากทั้งหมด 39 โซนทั่ว
โลก ก็จะถูกระบุด้วยเช่นกัน)  วิธีการปรับตั้งค่าโซนเวลา ดูที่หน้า 
14~16

 หากจะรับข้อมูลโซนเวลาที่ท่านอยู่ในปัจจุบัน จำาเป็นต้องทำาการ
ปรับตั้งค่าโซนเวลา 

 นาฬิกาโซลาร์ GPS นี้ ต่างจากอุปกรณ์นำาทางอื่นๆ กล่าวคือ มิได้
ถูกดีไซน์มาให้รับสัญญานวิทยุจากดาวเทียม GPS ตลอดเวลา
ระหว่างการใช้งาน นาฬิกานี้จะรับสัญญานวิทยุจากดาวเทียม 
GPS ก็ต่อเมื่ออยู่ในโหมดปรับตั้งค่าโซนเวลา โหมดปรับตั้งค่าเวลา
อัตโนมัติหรือปรับตั้งค่าเวลาด้วยมือ
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โซนเวลา

 โซนเวลา
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)ซึ่งเป็นเวลามาตรฐานที่ใช้กันแพร่
หลายในหลายประเทศและภูมิภาคทั่วโลก เวลามาตรฐานจะถูกกำาหนดโดยแต่ละ
ประเทศหรือภูมิภาค และภูมิภาคที่ตกลงใช้งานเวลามาตรฐานเดียวกันจะถูกเรียกว่า 
“โซนเวลา” ในปัจจุบันนี้ ทั่วโลกแบ่งออกเป็นโซนเวลาทั้งหมด 39 โซน
นอกจากนี้แล้ว ก็ยังมีการใช้งาน เดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ (DST) เป็นการเฉพาะในแต่ละ
ประเทศและภูมิภาคอีกด้วย

 เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
UTC คือ เวลามาตรฐานสากลซึ่งร่วมกันกำาหนดโดยความตกลงในระดับนานาชาติ ใช้
งานเป็นเวลาทางการในการบันทึกเวลาต่างๆทั่วโลก เป็นเวลาที่ได้จากการบวกวินาที
กระโดด (อธิกวินาที) เข้ากับ “เวลาอะตอมมิคนานาชาติ (TAI)”ซึ่งจะพิจารณาโดยตั้งบ
นพื้นฐานของนาฬิกาอะตอมมิคทั่วโลกและนำามารวมกันเพื่อคำานวนหาค่าเบี่ยงเบนจาก
เวลามาตรฐาน (UT)

 โซนเวลาในคู่มือนี้เป็นข้อมูลของเดือนมกราคม ปี 2012
 โปรดระวัง การเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคต่างๆในแต่ละโซนเวลาภายหลังจากนี้ จะไม่ถูกแสดงเอาไว้ ณ ที่นี้

 ความต่างของเวลาและการใช้งานเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ในแต่ละเมืองอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ
การกำาหนดของรัฐบาลของแต่ละประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ



ประเภทการรับ
สัญญาน การปรับตั้งค่าเวลา การปรับตั้งค่าโซนเวลา การรับข้อมูลวินาที

กระโดด

หน้าจอแสดง

การปรับตั้งค่าเวลาด้วยมือ
 ดูหน้า 21~22
การปรับตั้งค่าเวลา 
อัตโนมัติิ  ดูหน้า 23

การปรับตั้งค่าโซนเวลา  
ดูหน้า 14~16

การทำางาน

การปรับตั้งค่าเวลา
เวลาปัจจุบันที่เที่ยงตรงของโซนเวลาที่
ตั้งค่าอยู่จะถูกแสดงออกมา
 เช็คการตั้งค่าของโซนเวลา  หน้า 16

โซนเวลาและการปรับตั้งค่าเวลา
โซนเวลาที่คุณอยู่ในปัจจุบันจะถูกระบุ และ
เวลาปัจจุบันก็จะแสดงบนหน้าจอ

การรับข้อมูลวินาที
กระโดด
พร้อมสำาหรับการรับข้อมูล
วินาทีกระโดดและรับวินาที
กระโดด  30

จำานวนดาวเทียม
ที่จำาเป็นต่อการ

รับสัญญาน

หนึ่งดวง (สำาหรับการรับเฉพาะข้อมูล
เวลา)

โดยปกติแล้วมากกว่าสี่ดวง (เพื่อรับข้อมูล
เวลาและข้อมูลโซนเวลา)

เวลาที่ใช้ในการ
รับสัญญาน หกวินาทีถึงหนึ่งนาที 30 วินาทีถึงสองนาที สูงสุด 18 นาที

สถานการณ์การ
ใช้งาน

ตั้งค่าเวลานาฬิกาให้เที่ยงตรงสำาหรับ
การใช้ในแต่ละโซนเวลา เมื่อโซนเวลาที่ใช้งานนาฬิกาเปลี่ยนแปลง

แสดงผลโดยอัตโนมัติ
ภายหลังการปรับตั้งเวลา
หรือโซนเวลา ช่วงมิ.ย. 
หรือ ธ.ค.
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การรับสัญญาน GPS

การรับสัญญาน GPSแบ่งออกได้เป็นสามประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะดังต่อไปนี้

Q: เม่ือโซนเวลาเปล่ียน นาฬิกาจะแสดงเวลาท้องถ่ินของโซนเวลาใหม่โดย
อัตโนมัติหรือไม่?

A: นาฬิกาจะไม่เปล่ียนไปแสดงเวลาท้องถ่ินของโซนเวลาใหม่โดยอัตโนมัติเม่ือ
คุณเข้าสู่โซนเวลาใหม่ หากคุณอยู่ในบริเวณท่ีสามารถรับสัญญาน GPS 
ได้โดยง่าย โปรดปรับต้ังค่าโซนเวลาใหม่ แล้วนาฬิกาจะแสดงเวลาท้องถ่ิน 
หากคุณอยู่ในบริเวณท่ีไม่สามารถรับสัญญานได้ โปรดปรับต้ังค่าโซนเวลา
ด้วยมือ

	 วิธีการปรับต้ังค่าโซนเวลาด้วยมือ ดูหน้า 20
 (นาฬิการุ่นน้ีสามารถต้ังค่าเวลาได้ 39 โซนเวลาท่ัวโลก)

Q: เพียงแค่ทำาการรับสัญญาน GPSเดย์ไลท์เซฟว่ิงไทม์จะเปล่ียนแปลงเองโดย
อัตโนมัติ ใช่หรือไม่?

A: ไม่ คุณจำาเป็นต้องต้ังค่าเดย์ไลท์เซฟว่ิงไทม์ (DST) ด้วยมือ
  วิธีการต้ังค่าค่าเดย์ไลท์เซฟว่ิงไทม์ (DST) ดูหน้า 17~18
 (สัญญานวิทยุจากดาวเทียว GPS ไม่มีข้อมูลของค่าเดย์ไลท์เซฟว่ิงไทม์ 

(DST))
 แม้แต่ในโซนเวลาเดียวกัน บางประเทศหรือภูมิภาคก็อาจไม่ใช้งานค่าเดย์

ไลท์เซฟว่ิงไทม์ (DST) ค่าเดียวกัน
  ค่าเดย์ไลท์เซฟว่ิงไทม์(DST) ดูหน้า 17

Q: จำาเป็นต้องทำาอะไรเป็นพิเศษเก่ียวกับวินาทีกระโดด (อธิกวินาที) หรือไม่?
A: ไม่จำาเป็นต้องทำาอะไร
 เน่ืองจากนาฬิกาจะรับเอาข้อมูลวินาทีกระโดดจากการรับสัญญาน GPS 

มาด้วยในเวลาเดียวกัน ในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนหรือเดือนธันวาคม 
วินาทีกระโดดก็จะถูกบวกเข้าไปโดยอัตโนมัติผ่านการรับสัญญาน GPS 
เก่ียวกับรายละเอียดส่วนน้ี โปรดอ่านท่ี "วินาทีกระโดด" (ฟังก์ช่ันการรับ
สัญญานวินาทีกระโดดอัตโนมัติ)  หน้า 30

 ถามตอบเกี่ยวกับสัญญาน GPS
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"วินาทีกระโดด" (ฟังก์ชั่นการรับสัญญานวินาทีกระโดดอัตโนมัติ)

วินาทีกระโดด
วินาทีกระโดดมีไว้เพื่อทดแทนค่า
ความเบี่ยงเบนของเวลาสากล (UT) 
ซึ่งจะถูกพิจารณากำาหนดตามหลัก
ดาราศาสตร์ และเวลาอะตอมมิค
นานาชาติ (TAI)
ในทุกๆหนึ่งปีหรือหลายปีต่อครั้ง เวลา 
"หนึ่งวินาที" จะถูกบวกเพิ่มเข้ามา 
(หรือลบออกไป)

 ฟังก์ชั่นการรับสัญญานวิ
นาทีกระโดดอัตโนมัติ

วินาทีกระโดดจะถูกบวกเพิ่มเข้ามา
โดยอัตโนมัติ โดยการรับ "ข้อมูล
วินาทีกระโดด" ผ่านการรับสัญญาน 
GPS ในเวลาที่จะมีการบวกเพิ่มวินาที
กระโดด

 ใน "ข้อมูลวินาทีกระโดด" มีข้อมูลเกี่ยวกับการ
บวกเพิ่มวินาทีกระโดดในอนาคต และ ข้อมูล
วินาทีกระโดดในปัจจุบันรวมอยู่ด้วย

การรับสัญญานข้อมูลวินาทีกระโดด
หน้าจอแสดงผลของเข็มชี้ระดับพลังงานเมื่อรับสัญญาน GPS (การปรับตั้งค่าโซนเวลาหรือการปรับเวลา)  
ในช่วงเดือน มิ.ย. หรือ ธ.ค.ซึ่งแสดงอยู่ทางด้านขวา (หน้าจอแสดงว่าอยู่ในสภาพพร้อมสำาหรับวินาที
กระโดดหรือการรับข้อมูลวินาทีกระโดด) ณ เวลานี้ เข็มวินาทีจะชี้ไปยังตำาแหน่งใดตำาแหน่งหนึ่งระหว่าง 0 
ถึง 18 เพื่อระบุเวลาเป็นนาที ที่ต้องรอจนกว่าจะถึงการรับข้อมูลวินาทีกระโดด เวลารอจะลดลงเรื่อยๆ และ
เมื่อเข็มวินาทีชี้ที่ตำาแหน่ง 0 วินาที การรับข้อมูลวินาทีกระโดดก็จะเริ่มต้น ขอแนะนำาให้คุณวางนาฬิกาเอา
ไว้ในบริเวณที่สามารถรับสัญญาน GPS ได้ง่าย
 สถานท่ีท่ีสามารถรับสัญญาน GPS  ได้โดยง่าย สถานท่ีท่ีไม่สามารถรับสัญญาน GPS ได้ ดูหน้า 13
 ตำาแหน่งของเข็มวินาที จะบ่งบอกเวลาที่ต้องรอจนกว่าจะเริ่มการรับข้อมูลวินาทีกระโดด
 (หากเข็มวินาทีชี้ไปที่เลข 6 นั่นก็หมายความว่า การรับข้อมูลจะเริ่มขึ้นในอีก 6 นาทีให้หลัง)
 ณ เวลานี้ เข็มวินาทีจะไม่เดินรอบละวินาทีต่อครั้ง แต่นี่ก็มิใช่การทำางานผิดพลาดล้มเหลว

ระหว่างการรับข้อมูลวินาทีกระโดด เข็มวินาทีก็จะเดินในแบบเดียวกันกับการปรับตั้งค่าเวลา  วิธีการปรับตั้งค่าเวลาด้วยมือ ดูหน้า 21 ~ 22

เมื่อสิ้นสุดการรับข้อมูล ภายหลังจากที่หน้าจอแสดงผลการรับข้อมูลแล้ว เข็มวินาทีจะกลับมาเดินในรอบวินาทีละครั้งตามเดิม
เข็มชี้ระดับพลังงานก็จะกลับไปแสดงระดับพลังงานคงเหลือ คุณสามารถใช้งานนาฬิกาได้ตามปกติเช่นเดิม
 การรับสัญญานข้อมูลวินาทีกระโดดจะทำางานในทุกๆครึ่งปี ไม่ว่าจะมีการบวกเพิ่มวินาทีหรือไม่ก็ตาม

เม่ือได้รับสัญญาน GPS ภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปน้ีแล้ว การรับข้อมูลวินาทีกระโดดก็จะเร่ิมต้นเช่นกัน
• รับสัญญาน GPS หลังจากระบบถูกรีเซ็ต
• ไม่ได้รับสัญญาน GPS มาเป็นเวลานาน
• การรับสัญญานข้อมูลวินาทีกระโดดล้มเหลว
 (การรับข้อมูลวินาทีกระโดดจะมีข้ึนอีกคร้ังในการรับสัญญาน GPS คร้ังถัดไป การรับข้อมูลจะถูกทำาซ้ำาจนกว่าจะสามารถรับข้อมูลวินาทีกระโดดได้สำาเร็จ)
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การเดินรอบละสองวินาทีต่อครั้ง การเดินรอบละห้าวินาทีต่อครั้ง

สถานะ

เข็มวินาทีเดินรอบละสองวินาทีต่อการเดินหนึ่งครั้ง เข็มวินาทีเดินรอบละห้าวินาทีต่อการเดินหนึ่งครั้ง

ข้อจำากัดทางการใช้งานและ
หน้าจอแสดงผล

• การรับสัญญานจะไม่เริ่มต้น แม้จะได้ทำาตามวิธีการเพื่อรับสัญญาน GPSแล้ว
• การปรับตั้งค่าเวลาอัตโนมัติไม่ทำางาน

• เข็มชั่วโมง, เข็มนาที, วันที่ และหน้าปัดรองหยุดทำางาน
• การรับสัญญานจะไม่เริ่มต้น แม้จะได้ทำาตามวิธีการเพื่อรับสัญญาน GPSแล้ว
• การปรับตั้งค่าเวลาอัตโนมัติไม่ทำางาน

ทางแก้ไข

(1) อันดับแรก ชาร์จพลังงานโดยการนำาไปวางรับแสงจนกว่าเข็มวินาทีจะกลับมา
เดินรอบละหนึ่งวินาทีต่อครั้งตามเดิม

	  วิธีการชาร์จพลังงานนาฬิกา ดูหน้า 11
(2) ชาร์จพลังงานนาฬิกาให้เข็มชี้ระดับพลังงานชี้ไปที่ "แนวระนาบ (กลาง)" หรือ 

"F(เต็ม)" อยู่เสมอ (หากเข็มชี้ระดับพลังงานชี้ที่ "E" จะไม่สามารถรับสัญญาน 
GPS ได้) เช็คระดับพลังงานคงเหลือ ดูหน้า 10

(1) ชาร์จพลังงานจนกว่าเข็มชี้ระดับพลังงานจะชี้ไปที่ "แนวระนาบ(กลาง" หรือ 
"F(เต็ม)"

	  เช็คระดับพลังงานคงเหลือ ดูหน้า 10
(2) ทำาการปรับตั้งค่าโซนเวลาเพื่อตั้งค่าเวลา
	  วิธีการปรับตั้งค่าโซนเวลา ดูหน้า 14~16

ฟังก์ชั่นการเตือนพลังงานหมดล่วงหน้า (การเดินของเข็มวินาทีและสภาวะของนาฬิกา)

การเดินของเข็มวินาทีแสดงสภาวะของนาฬิกา (ฟังก์ชั่นที่กำาลังทำางาน)
 เมื่อเกิดการเดินรอบละสองวินาทีต่อครั้ง การเดินรอบละห้าวินาทีต่อครั้ง

เมื่อระดับพลังงานคงเหลือของนาฬิกาเหลือน้อยแล้ว ฟังก์ชั่นการเตือนพลังงานหมดล่วงหน้าก็จะทำางาน
เมื่อพลังงานคงเหลือในนาฬิกาเหลือน้อย โปรดชาร์จพลังงานโดยการนำาไปวางรับแสง   การชาร์จพลังงานนาฬิกา ดูหน้า 11

 เมื่อฟังก์ชั่นการเตือนพลังงานหมดล่วงหน้าทำางาน ปุ่มต่างๆและเม็ดมะยมของนาฬิกาจะไม่ทำางาน (โปรดเข้าใจว่านี่ไม่ใช่ความผิดพลาดหรืออาการเสียหาย)

ดูหน้าต่อไป
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ประหยัดพลังงาน 1 ประหยัดพลังงาน 2

สถานะ

เข็มวินาทีหยุดเดินอยู่ที่ตำาแหน่ง 15 วิ
นาทีี

เข็มวินาทีหยุดเดินอยู่ที่ตำาแหน่ง 45 วินาที

ข้อจำากัดการ
ใช้งานและ
หน้าจอแส

ดงผล

• เข็มชั่วโมง เข็มนาที วันที่ และหน้าปัด
รองหยุดทำางาน

• การปรับตั้งค่าเวลาอัตโนมัติไม่ทำางาน

• เข็มชั่วโมง เข็มนาที วันที่ และหน้าปัดรอง
หยุดทำางาน (วันที่แสดงเป็น "1")

• การรับสัญญานไม่เริ่มต้น แม้จะได้ทำาตาม
วิธีการรับสัญญาน GPS แล้ว

• การปรับตั้งค่าเวลาอัตโนมัติไม่ทำางาน
• เข็มชี้ระดับพลังงานชี้ไปที่ "E"

สาเหตุ
เมื่อนาฬิกาอยู่ในสภาพที่ไม่ได้รับแสง
อย่างพอเพียงต่อเนื่องกันเป็นเวลา 72 
ชม. หรือมากกว่า

เมื่อนาฬิกาอยู่ในสภาพพลังงานคงเหลือไม่
พอเพียงต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน

วิธีการ
แก้ไข

เมื่อนาฬิกาได้รับแสงอย่างพอเพียง ต่อ
เนื่องกันมากกว่า 5 วินาที หรือเมื่อกด
ปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เข็มวินาทีจะหมุนอย่าง
รวดเร็วไปสู่เวลาปกติ และหน้าจอจะ
กลับมาแสดงเวลาปัจจุบัน

(1) ชาร์จพลังงานให้พอเพียงจนกว่าระดับ
พลังงานคงเหลือจะถูกแสดงเป็น "แนว
ระนาบ(กลาง)" หรือ "F(เต็ม)"    ดูหน้า 
10~11

(2) ทำาการปรับตั้งค่าโซนเวลาเพื่อตั้งค่าเวลา 
 ดูหน้า 14~16

 เข็มวินาทีหยุดอยู่ที่ตำาแหน่ง 15 วินาที หรือ 45 วินาที (ฟังก์ชั่น
ประหยัดพลังงาน)

ฟังก์ช่ันประหยัดพลังงานจะทำางานเม่ือนาฬิกาไม่ได้ถูกนำาไปวางรับแสงเป็นเวลานาน

ประหยัดพลังงาน 2
 ระหว่างนาฬิกากำาลังชาร์จ เข็มวินาทีจะเดินรอบละห้าวินาทีต่อคร้ัง ระหว่างท่ีเข็มเดินด้วยรอบละห้าวินาทีต่อคร้ังอยู่น้ี 

ปุ่มและเม็ดมะยมจะไม่สามารถใช้งานได้
 หากโหมด "ประหยัดพลังงาน 2" ทำางานต่อเน่ืองกันเป็นเวลานาน ระดับพลังงานคงเหลือจะลดลงเร่ือยๆจนหมดและ

ข้อมูลเก่ียวกับเวลาท่ีอยู่ภายในนาฬิกาก็อาจสูญหายไปได้

 เข็มวินาทีหยุดอยู่ที่ตำาแหน่ง 0 วินาทีหรือ 5 วินาที (การปรับ
ตั้งค่าเวลาอัตโนมัติ)

เมื่อการปรับตั้งค่าเวลาทำางาน
 การปรับต้ังค่าเวลา ดูท่ีหน้า 23
เข็มชี้ระดับพลังงานชี้ไปที่ "1"

 เข็มวินาทีหยุดอยู่ระหว่างตำาแหน่ง 0 วินาทีถึง 18 วินาที (พร้อมสำาหรับ
การรับข้อมูลวินาทีกระโดด)

หน้าจอแสดงว่านาฬิกาพร้อมท่ีจะรับข้อมูลวินาทีกระโดดแล้ว
ณ เวลาน้ี เข็มวินาทีจะหยุดเดินอยู่ท่ีระหว่างตำาแหน่ง 0 วินาทีถึง 18 
วินาที เพ่ือแสดงเวลาเป็นนาที ท่ีต้องรอจนกว่าการรับสัญญานข้อมูล
วินาทีกระโดดจะเร่ิมต้น
เวลาท่ีต้องรอจะลดลงไปเร่ือยๆ และเม่ือเข็มวินาทีหมุนไปถึงตำาแหน่ง 0 
วินาที การรับสัญญานข้อมูลวินาทีกระโดดก็จะเร่ิมต้น ขอแนะนำาให้คุณ
วางนาฬิกาเอาไว้ในบริเวณท่ีสามารถรับสัญญาน GPS ได้โดยง่าย
 สถานท่ีท่ีสามารถรับสัญญาน GPS ได้ง่าย สถานท่ีท่ีไม่สามารถรับสัญญาน GPS ได้ ดูหน้า 13
 ตำาแหน่งของเข็มวินาทีแสดงว่าเม่ือไรท่ีการรับข้อมูลวินาทีกระโดดจะเร่ิมต้น
 (หากเข็มวินาทีช้ีไปท่ีเลข 6 น่ันก็หมายความว่า การรับข้อมูลจะเร่ิมข้ึนในอีก 6 นาทีให้หลัง)
 ณ เวลาน้ี เข็มวินาทีจะไม่เดินรอบละวินาทีต่อคร้ัง แต่น่ีก็มิใช่การทำางานผิดพลาดล้มเหลว
 ฟังก์ช่ันการรับสัญญานข้อมูลวินาทีกระโดด ดูหน้า 30

หน้าจอแสดงว่าพร้อมสำาหรับการรับสัญญานข้อมูลวินาทีกระโดดจะแสดงเป็นเวลาต่อเนื่องกันนาน
ที่สุด 18 นาที หลังจากนั้นนาฬิกาก็จะเริ่มต้นรับข้อมูลวินาทีกระโดด
ระหว่างการรับสัญญาน เข็มวินาทีจะเดินในลักษณะเดียวกับการปรับตั้งค่าเวลา   วิธีการปรับตั้งค่าเวลา 
ดูหน้า 21~22

เมื่อการรับข้อมูลวินาทีกระโดดเสร็จสิ้น เข็มวินาทีก็จะกลับมาเดินในรอบหนึ่งวินาทีต่อครั้ง
ท่านสามารถใช้งานนาฬิกาได้ตามปกติิ
  การรับสัญญานข้อมูลวินาทีกระโดดจะทำางานในทุกๆครึ่งปี ไม่ว่าจะมีการบวกเพิ่มวินาทีหรือไม่ก็ตาม

ใช้เวลาในการรับสัญญานมากท่ีสุดหน่ึงนาที
ใช้งานนาฬิกาโดยดูข้อมูลอ้างอิงจาก "สถานท่ีท่ีสามารถรับสัญญา
น GPS ได้ง่าย สถานท่ีท่ีไม่สามารถรับสัญญาน GPS ได้" หน้า 13
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 คุณลักษณะท่ียกมาแสดงไว้ทางด้านบนน้ีเป็นเพียงตัวอย่าง อาจแตกต่างไป
จากรายละเอียดจริงๆของนาฬิกาของคุณท่ีแสดงเอาไว้ด้านหลังกล่อง

หมายเลขคาลิเบอร์

หมายเลขจำาแนกประเภทของ
นาฬิกาของคุณ คุณลักษณะ

ดังกล่าว

ระดับการกันน้ำา
ประสิทธิภาพ

อ้างอิง หน้า 35

กันแรงแม่เหล็ก
ประสิทธิภาพการทำางาน

อ้างอิง หน้า 36

การดูแลในแต่ละวัน ประสิทธิภาพและหมายเลขคาลิเบอร์ หมายเลขกล่อง

� นาฬิการต้องการการดูแลรักษาที่ดีในแต่ละวัน
• อย่าล้างนาฬิกาขณะที่เม็ดมะยมถูกดึงออกมาจากตัวเรือน
• เช็ดคราบเหงื่อ ความชื้น สิ่งสกปรกออกด้วยผ้านุ่ม
• หากนาฬิกาเปียกน้ำาทะเล อย่าลืมล้างให้สะอาดด้วยน้ำาจืดที่สะอาดและเช็ดให้แห้งอย่าง
ระมัดระวัง
 หากนาฬิการของคุณเป็นนาฬิกา "ไม่กันน้ำา" หรือ "กันน้ำาสำาหรับการใช้งานในชีวิตประจำาวัน" อย่าล้างนาฬิกา

ประสิทธิภาพและประเภท  ดูหน้า 33
ระดับการกันน้ำา  ดูหน้า 35

� หมุนเม็ดมะยมทีละรอบ
• เพื่อป้องกันการสึกกร่อนของเม็ดมะยม โปรดค่อยๆหมุนเกลียวของเม็ดมะยมทีละรอบ
• เม็ดมะยมประเภทเกลียวล็อคก็ควรใช้วิธีปฏิบัติเช่นเดียวกัน  ดูหน้า 34

� ควรกดปุ่มบ้างเป็นครั้งคราว
• เพื่อป้องกันการสึกกร่อนเสื่อมสภาพของปุ่มต่างๆ ควรกดปุ่มบ้างเป็นครั้งคราว
 หากหน้าจอเปล่ียนแปลงเพราะการกดปุ่ม ให้หยุดรอ และปล่อยนาฬิกาท้ิงเอาไว้สักพัก

ด้านหลังกล่องบรรจุจะมีรายละเอียดของสินค้าและ
ประสิทธิภาพของนาฬิกาแสดงอยู่
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เม็ดมะยมแบบเกลียวล็อค

เม็ดมะยมแบบเกลียวล็อคมีความสามารถในการล็อคเม็ดมะยมเมื่อไม่ได้ใช้งานเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการปรับตั้ง และ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคุณสมบัติกันน้ำา

� ก่อนการใช้งานเม็ดมะยมแบบเกลียวล็อค จำาเป็นต้องปลดล็อคออกก่อน
� เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว โปรดอย่าลืมดันกลับเข้าไปล็อคยังที่เดิม

[ การปลดล็อคเม็ดมะยม ]
หมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬิกา (หมุนลง) 
เพื่อปลดล็อค เมื่อปลดล็อคก็จะสามารถใช้
งานได้

คลายเกลียว หมุนเม็ดมะยม

ระหว่างดันกลับเข้าท่ี

ปลดล็อคเม็ดมะยมก่อน
ใช้งาน

หลังใช้งานแล้ว ล็อค
กลับเข้าท่ีเดิมเม็ดมะยมถูกล็อคอยู่ เม็ดมะยมถูกปลดล็อค

[ การล็อคเม็ดมะยม ]
หมุนเม็ดมะยมตามเข็มนาฬิกา (หมุนขึ้น) 
พร้อมกับกดเบาๆไปพร้อมกันจนกว่าจะชิด
ตัวเรือนนาฬิกา

 เม่ือจะล็อคเม็ดมะยม โปรดหมุนอย่างช้าๆด้วยความระมัดระวัง และแน่ใจว่าเกลียวเข้าท่ี และอย่าฝืนกดเข้าไป เพราะ
อาจจะทำาให้เกลียวเกิดเสียหายได้
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คำาระบุด้านหลังกล่อง คุณสมบัติกันน้ำา

ไม่มีคำาระบุ ไม่กันน้ำา

กันน้ำา กันน้ำาในการใช้งานในชีวิตประจำาวัน

กันน้ำาในระดับ 5 บาร์ กันน้ำาในการใช้งานในชีวิตประจำาวันและที่ความดันระดับ 5 
บารอมิเตอร์

กันน้ำาในระดับ 10 (20) บาร์ กันน้ำาในการใช้งานในชีวิตประจำาวันและที่ความดันระดับ 10 
(20) บารอมิเตอร์

เงื่อนไขการใช้งาน

หลีกเลี่ยงไม่ให้โดนหยดน้ำาหรือเหงื่อ

นาฬิกาสามารถทนทานต่อการสัมผัสกับน้ำาใน
การใช้งานระดับชีวิตประจำาวันได้

ใช้สวมเวลาว่ายน้ำาได้

ใช้สวมเวลาดำาน้ำาแบบไม่ใช้ถังอ๊อกซิเจนได้

คุณสมบัติกันน้ำา

โปรดดูคำาอธิบายเกี่ยวกับระดับคุณสมบัติกันน้ำาของนาฬิกาของคุณจากตารางด้านล่างนี้

ไม่เหมาะที่สวมว่ายน้ำาคำาเตือน
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โปรดอย่านำานาฬิกาเข้าไปใกล้ผลิตภัณฑ์แม่เหล็กต่างๆในระยะ 5 ซ.ม.

สมาร์ทโฟน โทรศัพท์มือถือ แทบเบล็ต 
(ลำาโพง)

หม้อแปลงไฟฟ้า กระเป๋า 
(แบบมีกระดุมแม่

เหล็ก)

เครื่องโกนหนวด
ไฟฟ้าแบบเสียบ

ปลั๊ก

เครื่องครัวแบบใช้
พลังงานแม่เหล็ก

วิทยุเคลื่อนที่ 
(ลำาโพง)

สร้อยคอแม่เหล็ก หมอนแม่เหล็กเพื่อ
สุขภาพหากนาฬิกาได้รับผลกระทบจากแรงแม่เหล็กจนทำาให้สูญเสียความเที่ยงตรงไป

เกินกว่าที่จะสามารถกลับใช้งานได้ตามปกติ การซ่อมแซมโดยการขจัดแรงแม่
เหล็กและปรับตั้งค่าความเที่ยงตรงจะต้องเสียค่าใช้จ่าย แม้ว่าจะอยู่ในช่วงการรับ
ประกันของสินค้าก็ตาม

เหตุผลที่นาฬิกาได้รับผลกระทบจากสนามแม่เหล็ก
ก็เพราะว่ามอเตอร์ภายในนาฬิกามีแม่เหล็กอยู่ ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจาก
สนามแม่เหล็กกำาลังแรงจากภายนอกได้

คุณสมบัติกันแรงแม่เหล็ก (ผลกระทบจากแรงแม่เหล็ก)

นาฬิการุ่นนี้อาจได้รับผลกระทบจากสนามแม่เหล็กที่อยู่ใกล้เคียง จนเป็นเหตุให้
เวลาเดินเร็วหรือช้ากว่าปกติ หรือ หยุดทำางาน
 แม้นาฬิกาจะเดินช้าลงหรือเร็วข้ึนกว่าปกติเน่ืองจากได้รับผลกระทบจากแรงแม่เหล็ก แต่ตำาแหน่งของเข็มจะ

ถูกปรับโดยอัตโนมัติด้วย “ฟังก์ช่ันปรับตำาแหน่งเข็มอัตโนมัติ” (หน้า 50)
นาฬิการุ่นนี้มีความทนทานต่อแรงแม่เหล็กเทียบเท่ากับระดับมาตรฐาน ISO 
“นาฬิกาทนสนามแม่เหล็ก”

คำาเตือน

ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์แม่เหล็กทั่วไปที่อาจส่งผลกระทบต่อนาฬิกาได้
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ข้อควรทราบเก่ียว
กับความยาวของ
สายนาฬิกา

ข้อควรทราบเกี่ยว
กับการระคาย
ผิวหนังและการแพ้

การระคายผิวหนังจากสายนาฬิกามีได้หลายสาเหตุ เช่น แพ้โลหะ 
หรือหนัง หรือปฏิกริยาของผิวหนังจากการเสียดสีกับสิ่งสกปรกหรือ
สายนาฬิกา

ปรับสายนาฬิกาให้หลวมเล็กน้อยเพื่อให้มีอากาศหมุนเวียน
ได้ ทดสอบโดยเมื่อสวมนาฬิกาจะสอดนิ้วมือระหว่างสาย
นาฬิกากับข้อมือคุณได้

สายนาฬิกา

� สายนาฬิกาโลหะ
• แม้เป็นสายโลหะแสตนเลสแต่หากปล่อยความชื้น เหงื่อ หรือ ดินทิ้งไว้ก็สามารถทำาให้เกิดสนิมได้
• ถ้าขาดการดูแลอาจทำาให้ปลายแขนเสื้อติดสีเหลืองหรือสีทองของสายนาฬิกาได้
• ควรเช็ดความชื้น เหงื่อ หรือดินออกด้วยผ้านุ่มให้เร็วที่สุด
• การทำาความสะอาดดินรอบรอยต่อของสายนาฬิกา ให้เช็ดออกด้วยน้ำาและแปรงออกด้วย

แปรงสีฟันขนนิ่ม (ป้องกันเรือนนาฬิกาจากน้ำาที่กระเด็นใส่ โดยหุ้มด้วยพลาสติก ฯลฯ )
• เนื่องจากสายนาฬิกาโลหะใช้หมุดเป็นโลหะสเตนเลส ซึ่งมีความแข็งแรงแต่อาจเกิดสนิมใน

ส่วนโลหะสเตนเลสได้้
• หากมีสนิมเกาะที่หมุด หมุดอาจเลื่อนออกหรือหลุด ส่งผลให้เรือนนาฬิกาอาจหลุดออกจาก 

สายนาฬิกาหรืออาจเปิดบานพับสายไม่ได้
• ถ้าหมุดเลื่อนออก  ควรหยุดการใช้งานทันทีและส่งซ่อม เนื่องจากหากมีการใช้งานต่ออาจ

ทำาให้บาดเจ็บได้

� สายนาฬิกาหนัง
• สายนาฬิกาหนังจะเปลี่ยนสีง่ายและเสียหายจาก ความชื้น,เหงื่อและการถูกแสงแดดโดยตรง
• ทำาการเช็ดความชื้นและเหงื่อออกโดยเร็ว โดยการซับเบาๆด้วยผ้าแห้ง
• ไม่ควรปล่อยให้สายนาฬิกาโดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานานๆ
• กรุณาให้ความระมัดระวังเมื่อสวมนาฬิกาที่สายเป็นสีอ่อน เพราะสายนาฬิกาสีอ่อนจะสกปรก

และเห็นความสกปรกได้ง่าย
• หลีกเลี่ยงการสวมนาฬิกาสายหนังขณะอาบน้ำาหรือว่ายน้ำาหรือการทำางานที่โดนน้ำาเป็นประจำา 

เว้นไว้แต่ว่าเป็นสายแบบไม่เปียกน้ำา และไม่สวมเมื่อทำางานที่มีโอกาสสัมผัสกับน้ำา แม้ว่าตัว
นาฬิกาเป็นแบบกันน้ำาเมื่อต้องใช้ทุกวันกันน้ำา10-BAR/20-BAR)

� สายนาฬิกาทำาจากยาง (Polyurethane)
• สายยาง  จะเปลี่ยนสีง่ายเมื่อโดนแสงและอาจเสื่อมสภาพหรือเสียหายเมื่อถูกตัวทำาละลาย หรือ

ถูกความชื้นในบรรยากาศ
• สายนาฬิกาสีใส สีขาว หรือสีอ่อน มักดูดติดสีอื่นทำาให้สายนาฬิกามีรอยด่างหรือสีเปลี่ยนไป
• ล้างสิ่งสกปรกจากสายนาฬิกาออกด้วยน้ำา และทำาความสะอาดด้วยผ้าแห้ง (ป้องกันเรือน

นาฬิกาจากน้ำาที่กระเด็นใส่ โดยหุ้มด้วยพลาสติก ฯ)
• เมื่อสายนาฬิกายืดหยุ่นน้อยลง ให้เปลี่ยนสายใหม่ หากใช้ต่อไป สายนาฬิกาจะแตก และกรอบ

อาจส่งผลให้นาฬิกาหลุดจากข้อมือได้

� สายนาฬิกาซิลิโคน
• โดยคุณสมบัติของวัสดุ สายนาฬิกาจะเปรอะเปื้อนง่าย เป็นคราบและสีเปลี่ยน โปรดเช็ดเอา

คราบสกปรกออกด้วยผ้าหรือเว็ททิชชู่สำาหรับทำาความสะอาด
• สายนาฬิกาซิลิโคนต่างจากสายประเภทอื่น สายอาจเกิดรอยแตกได้หากตัดไม่ดี เมื่อจะตัดสาย

โปรดระวังจุดนี้ และเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีความคมพอ

เนื่องจากสายนาฬิกามีการสัมผัสโดยตรงกับผิวหนังจึงเปื้อนเหงื่อและสิ่งสกปรกได้ ดังนั้นการ
ไม่ดูแลสายนาฬิกาจะทำาให้สายนาฬิกาเสียเร็วขึ้น หรือทำาให้ระคายผิวหนังหรือเกิดรอยเปื้อน
ที่ขอบแขนเสื้อได้จึงต้องใส่ใจกับนาฬิกาคุณมากๆเพื่อจะได้ใช้งานได้ยาวนาน
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1

2

2

วิธีการใช้งานบานพับสายแบบปรับได้สามพับ

3 4

กดปุ่มทางด้านข้างตรงบริเวณบานพับ
ทั้งสองปุ่ม ดึงส่วนบานพับขึ้น แล้วสาย
นาฬิกาจะคลายออกเอง

กดปุ่มทางด้านข้างตรงบริเวณบานพับทั้ง
สองปุ่ม ดึงสายหนังออกจากห่วงล็อคและ
ห่วงเลื่อน แล้วคลายขอเกี่ยว

ดึงหมุดออกจากรูปรับความยาวสาย
นาฬิกา
สไลด์สายเพื่อปรับความยาว หารูที่เหมาะ
สม แล้วเสียบหมุดเข้าไปภายในรู

สอดปลายของสายนาฬิกาเข้าไปภายใน
ห่วงเลื่อนและห่วงล็อค แล้วรัดส่วนขอ
เกี่ยวโดยการกดกรอบของส่วนตัวสาย

กดปุ่มกดอีกครั้งเพื่อคลายบานพับ

รัดบานพับ

สายนาฬิกาบางแบบมีบานพับปรับได้แบบสามพับ
หากนาฬิการุ่นที่ท่านซื้อมาเป็นแบบดังกล่าว โปรด
ทำาตามวิธีการใช้งานดังต่อไปนี้

� วิธีการสวมใส่และถอดออก

� วิธีการปรับความยาวของสายหนัง

 สายนาฬิกาที่แสดงในภาพด้านบนเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น รายละเอียดปลีกย่อยอาจแตกต่างกันไปได้ตามรุ่นของนาฬิกา
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เงื่อนไข ความสว่าง

แสงแดด
อากาศดี 100,000 ลักซ์

ท้องฟ้ามีเมฆมาก 10,000 ลักซ์

ภายในอาคาร (ริมหน้าต่าง
ในเวลากลางวัน)

อากาศดี มากกว่า 3,000 ลักซ์

ท้องฟ้ามีเมฆมาก 1,000 ถึง 3,000 ลักซ์

ฝนตก น้อยกว่า1,000 ลักซ์

วัตถุกำาเนิดแสง
(แสงฟลูโอเรสเซนท์กลาง

วัน 40 วัตต์)

ระยะห่างจากนาฬิกา : 1 เมตร 1,000 ลักซ์

ระยาห่างจากนาฬิกา : 3 เมตร 500 ลักซ์ (แสงสว่างในห้องโดยเฉลี่ย)

ระยะห่างจากนาฬิกา : 4 เมตร 250 ลักซ์

สารเรืองแสง

ถ้านาฬิกาคุณมีสารเรืองแสง
สารเรืองแสงคือสารที่มีสีเรืองแสงที่ไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ไม่มีสารอันตราย เช่นสารกัมมันตรังสี สารเรืองแสง
นี้เป็นสีเรืองแสงที่พัฒนาขึ้นใหม่ ซึ่งดูดซับพลังงานแสงจากแสงอาทิตย์และจากวัตถุกำาเนิดใดๆในเวลาอันสั้น และเก็บไว้เพื่อเปล่งออกในที่มืด 
ตัวอย่าง เช่นถ้าโดนแสงมากกว่า 500 ลักซ์ เป็นเวลาประมาณ 10 นาที สารเรืองแสงจะเปล่งแสงได้เป็นเวลา 3-5 ชั่วโมง
โปรดทราบว่าแม้สารเรืองแสงจะเปล่งแสงจากแสงที่เก็บไว้ ระดับการเรืองแสงจะลดลงเรื่อยๆตามระยะเวลาและระยะเวลาเรืองแสงอาจแตกต่างกัน
เล็กน้อยขึ้นกับหลายปัจจัยเช่นความสว่างของที่ที่นาฬิกาโดนแสงและ/หรือ ระยะทางจากแหล่งแสงถึงนาฬิกา
 โดยท่ัวไปเม่ือเข้าไปในท่ีมืดโดยเดินจากส่ิงแวดล้อมท่ีสว่าง สายตาคุณจะไม่สามารถปรับเข้ากับการเปล่ียนแปลงระดับแสงอย่างรวดเร็ว ตอนแรกคุณมองไม่ค่อยเห็น จนเม่ือเวลาผ่านไป การมองเห็นจะดี

ข้ึนเร่ือยๆ (การปรับเข้ากับความมืดของตามนุษย์)

< ข้อมูลเก่ียวกับสารเรืองแสง >
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แหล่งพลังงาน

ถ่านที่ใช้ในนาฬิการุ่นนี้เป็นถ่านชารจ์ได้แบบพิเศษซึ่งแตกต่างจากถ่านซิลเวอร์อ๊
อกไซด์ปกติทั่วไป ไม่จำาเป็นต้องคอยเปลี่ยนถ่านใหม่บ่อยๆ เมื่อถ่านหมด

ความจุและประสิทธิภาพในการชาร์จอาจค่อยๆลดลงตามระยะการเวลาใช้งานที่
นานยิ่งขึ้น หรือ ตามสภาพแวดล้อมของการใช้งาน และในการใช้งานในระยะ
ยาว การชาร์จอาจใช้เวลาสั้นลงเนื่องจากการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนจากการใช้
งาน การปนเปื้อน  สารเรืองแสง การเสื่อมสภาพตามการเวลา โปรดส่งซ่อมเมื่อ
นาฬิกามีประสิทธิภาพการทำางานต่ำาลง

 ฟังก์ช่ันป้องกันการโอเวอร์ฮีท
เม่ือนาฬิกาถูกชาร์จพลังงานจนเต็ม ฟังก์ช่ันป้องกันการชาร์จพลังงานเกินจะทำางาน
โดยอัตโนมัติเพ่ือเล่ียงไม่ให้ชาร์จถ่านต่อ จึงไม่จำาเป็นต้องกังวลว่าถ่านจะเกิดความ
เสียหายจากการชาร์จถ่านเกิน เม่ือชาร์จถ่านต่อเน่ืองกันเป็นเวลานานกว่าเวลาท่ี
จำาเป็นต่อการชาร์จจนเต็ม
 โปรดดู “เวลาท่ีจำาเป็นต่อการชาร์จนาฬิกาจนเต็ม” ท่ีหน้า 11 เพ่ือเช็คเวลาท่ีจำาเป็นในการชาร์จ

 เม่ือนาฬิกาไม่ได้ชาร์จเป็นเวลานาน
หากคุณไม่ได้ชาร์จพลังงานให้นาฬิกาต่อเน่ืองกันเป็นเวลานาน นาฬิกาจะหมด
พลังงานโดยสมบูรณ์และไม่สามารถชาร์จพลังงานได้อีก
ในกรณีเช่นน้ี โปรดนำานาฬิกาไปปรึกษากับผู้ค้ารายย่อยท่ีคุณได้ซ้ือนาฬิกามา

คำาเตือน

เกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่านชารจ์
• อย่าถอดถ่านชารจ์ออกจากนาฬิกา
 การเปลี่ยนถ่านชารจ์จำาเป็นต้องใช้ความรู้ความชำานาญเฉพาะทาง โปรดนำา

ไปปรึกษากับผู้ค้ารายย่อยที่ท่านได้ซื้อนาฬิกามา เมื่อต้องการจะเปลี่ยนถ่าน
• การใส่ถ่านซิลเวอร์อ๊อกไซด์ธรรมดาแทนถ่านชารจ์อาจก่อให้เกิดความร้อน

สูงจนนาฬิการะเบิดและลุกไหม้ได้

เกี่ยวกับการชาร์จพลังงานนาฬิกา
• เวลาชาร์จนาฬิกา ไม่ควรนำานาฬิกาไปวางใกล้กับแหล่งกำาเนิดแสงที่มีความ

เข้มข้นในระยะใกล้มากเกินไป เช่นหลอดไฟสำาหรับการถ่ายภาพ สปอตไลท์ 
หรือ หลอดไส้ เพราะจะทำาให้นาฬิการ้อนเกินไป และส่งผลต่อการทำางาน
ของชิ้นส่วนภายใน

• เมื่อนำานาฬิกาไปวางรับแสงแดดเพื่อชาร์จพลังงาน โปรดหลีกเลี่ยงบริเวณที่
จะเกิดความร้อนสูงได้ง่าย เช่น บนแผงหน้าคนขับของรถยนต์์

• พยายามรักษาอุณหภูมิของนาฬิกาให้ต่ำาว่า 60 องศาเซลเซียสเสมอ

คำาเตือน
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บริการหลังการขาย

標準化

� เกี่ยวกับการรับประกันและการซ่อมแซม
• ติดต่อผู้ค้ารายย่อยที่คุณซื้อนาฬิกามาหรือศูนย์บริการลูกค้าของ SEIKO เพื่อ

ทำาการซ่อมแซม หรือยกเครื่อง
• หากอยู่ในระยะเวลาการรับประกันสินค้า โปรดแสดงใบประกันทุกครั้งเมื่อจะเข้ารับ

บริการ
• ขอบเขตของการรับประกันมีระบุไว้ในใบประกัน โปรดอ่านให้ละเอียดและเก็บ

รักษาเอาไว้ให้ดี
• เกี่ยวกับการซ่อมแซมภายหลังหมดระยะเวลาการรับประกัน หากนาฬิกายังสามารถ

ทำาการซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ ทางเราจะให้บริการซ่อมแซมโดยมีค่าใช้จ่าย

� ชิ้นส่วนทดแทน
• ทาง SEIKO มีนโยบายเก็บชิ้นส่วนทดแทนสำาหรับนาฬิการุ่นนี้เอาไว้เป็นเวลา 7 ปี 

ชิ้นส่วนทดแทนก็คือ ชิ้นส่วน หรืออะไหล่ซึ่งจำาเป็นสำาหรับการเปลี่ยนหรือซ่อมแซม
เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำางานของนาฬิกา

• โปรดทราบว่า กรณีที่ไม่สามารถหาชิ้นส่วนเดิม หรืออะไหล่เดิมได้ อาจใช้อะไหล่
ทดแทนซึ่งอาจมีรูปลักษณ์ภายนอกแตกต่างไปจากเดิม

� การตรวจสอบและปรับโดยการถอดแยกชิ้นส่วน และทำาความ
สะอาด(การยกเครื่อง)
• ขอแนะนำาให้คุณนำานาฬิกาไปตรวจสอบและปรับปรุงโดยการถอดแยกชิ้นส่วนและ

ทำาความสะอาด (ยกเครื่อง) ประมาณ ทุกๆ 3-4 ปี เพื่อทำาให้นาฬิกาคงสภาพดีที่สุด
ได้เป็นเวลานาน

• เนื่องจากการใช้งานนาฬิกา น้ำามันหล่อลื่นชิ้นส่วนภายในอาจเสื่อมสภาพ ทำาให้
เกิดการสึกหรอของชิ้นส่วนกลไลภายใน จนนำาไปสู่การหยุดทำางานของนาฬิกา
และชิ้นส่วนอื่นๆ เช่น ยางกันน้ำาอาจเสื่อมสภาพเนื่องจากความชื้น ทำาให้ความ
สามารถในการกันน้ำาของนาฬิกาลดลง โปรดติดต่อผู้ค่ารายย่อยที่คุณซื้อนาฬิกา
มาเพื่อการตรวจสอบและปรับตั้ง โดยการถอดแยกชิ้นส่วนและทำาความสะอาด (ยก
เครื่อง) ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนภายใน โปรดเลือกใช้อะไหล่แท้จาก 
SEIKO เท่านั้น และทุกครั้งเมื่อนำานาฬิกามารับการยกเครื่อง ต้องแน่ใจว่ามีการ
เปลี่ยนยางกันน้ำาและปุ่มกดใหม่ทุกครั้งเช่นกัน เมื่อคุณนำานาฬิกามารับการยก
เครื่อง อาจต้องมีการเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยหากเครื่องเดิมไม่สามารถซ่อมได้

• เมื่อนาฬิกาของคุณได้รับการตรวจสอบและซ่อมบำารุงโดยการถอดแยกชิ้นส่วนและ
ทำาความสะอาด(ยกเครื่อง)  อาจมีการเปลี่ยนตัวเครื่องภายในนาฬิกาของคุณใหม่
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หน้าจอเข็มชี้
ระดับพลังงาน

ระดับพลังงานคงเหลือ
โหมดการบิน ( )

E (ต่ำา)

หน้าจอ

การแก้ไข
ชาร์จพลังงานนาฬิกาโดยนำาไป
วางรับแสงจนกว่าเข็มชี้ระดับ
พลังงานจะชี้ไปยัง “แนวระนาบ 
(กลาง)” หรือ “F(เต็ม)” หน้า 11

รีเซ็ตโหมดการบิน ( ). 
 หน้า 19

นาฬิกาไม่สามารถรับสัญญาน GPS ได้

การปรับเวลาภายใต้สภาพที่นาฬิกาไม่สามารถรับสัญญาน 
GPS ได้ (การปรับตั้งค่าเวลาและวันที่ด้วยมือ)

 จุดตรวจเช็ค
เม่ือนาฬิกาไม่เร่ิมต้นทำาการรับสัญญานหรือไม่สามารถรับสัญญานได้แม้จะได้ปฏิบัติ
ตามวิธีการรับสัญญาน GPS แล้วก็ตาม สาเหตุท่ีอาจเป็นได้มีดังต่อไปน้ี

� การรับสัญญานไม่เริ่มต้นแม้จะปฏิบัติตามวิธีการรับสัญญาน GPS แล้วก็ตาม 
(การปรับตั้งค่าโซนเวลา การปรับตั้งค่าเวลาด้วยมือ)
• เช็คตำาแหน่งของเข็มชี้ระดับพลังงาน

� ไม่สามารถรับสัญญานได้แม้จะได้ปฏิบัติตามวิธีการรับสัญญาน  GPS แล้ว (การ
ปรับตั้งค่าโซนเวลา การปรับตั้งค่าเวลาด้วยมือ) (ผลการรับสัญญานแสดงเป็น “N”)
• สถานที่ที่สามารถรับสัญญาน GPS ได้โดยง่าย
 สถานที่ที่สามารถรับสัญญาน GPS ได้โดยง่าย สถานที่ที่ไม่สามารถรับ

สัญญาน GPS ได้ ดูที่หน้า 13

ไม่สามารถรับ
สัญญานได้

� เข็มวินาทีหยุดอยู่ท่ีตำาแหน่ง 45 วินาทีก่อนหน้าการรับสัญญานจะเสร็จส้ิน (นาฬิกาเข้าสู่
โหมดประหยัดพลังงาน 2)
• หากทำาการรับสัญญาน GPS ในสภาพอุณหภูมิต่ำา (0 องศาลงไป) ซ่ึงค่าความจุและประสิทธิภาพ

การชาร์จพลังงานจะลดต่ำาลง การรับสัญญานจะถูกระงับและนาฬิกาจะเข้าสู่โหมดประหยัด
พลังงาน 2

 หากเกิดความผิดพลาดเช่นน้ีบ่อยๆ โปรดปรึกษากับผู้ค้ารายย่อยท่ีท่านได้ซ้ือนาฬิกามา
 การรับสัญญาน GPS จำาเป็นต้องใช้พลังงานเป็นจำานวนมาก โปรดพยายามชาร์จพลังงานของ

นาฬิกาโดยการนำาไปวางรับแสงอยู่เสมอ
วิธีการชาร์จพลังงานนาฬิกา ดูหน้า 11

 การปรับตั้งค่าเวลาและวันที่ด้วยมือ
เมื่อไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตามวิธีการในข้อ “ จุดตรวจเช็ค” หรือ เวลาเดินเร็วหรือ
ช้ากว่าปกติภายใต้สภาพที่นาฬิกาไม่สามารถรับสัญญาน GPS ได้ต่อเนื่องกันเป็นเวลา
นาน คุณสามารถปรับตั้งค่าเวลาและวันที่ได้ด้วยมือ
เมื่อใช้งานนาฬิกาภายใต้สภาพที่นาฬิกาสามารถรับสัญญาน GPS ได้อีกครั้ง นาฬิกาก็
จะรับสัญญานเพื่อปรับตั้งค่าเวลา และเมื่อเวลาถูกปรับ วันที่ก็จะปรับตามไปด้วย

ดูหน้าต่อไป

 แม้การรับสัญญาน GPSไม่ประสบความสำาเร็จ นาฬิกาจะทำางานในระดับความเที่ยงตรงของนาฬิกาควอร์ตซ์ (เร็ว
ขึ้นหรือช้าลงกว่าเวลาจริง 15 วินาทีต่อเดือน)

 หากนาฬิการับสัญญาน GPS ภายหลังทำาการปรับตั้งค่าเวลาโดยมือ นาฬิกาจะแสดงเวลาตามสัญญานที่ได้รับ



ดึงเม็ดมะยมออกมาจนถึงตำาแหน่งค
ลิ๊กที่สอง

คลายล็อคเม็ดมะยม กดปุ่ม A ค้าง (สามวินาที) แล้วปล่อย เม่ือ
เข็มวินาทีเดินไปหยุดท่ีตำาแหน่ง 0 วินาที กดปุ่ม B หรือ C เพื่อปรับตั้งค่าเวลา ดันเม็ดมะยมกลับเข้าที่ พร้อมกัน

กับที่นาฬิกาเริ่มเดิน

2

1 3 4 5
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 การปรับตั้งค่าเวลาด้วยมือ

เข็มวินาทีเดินไปหยุดอยู่ที่ตำาแหน่ง 13 
วินาที

เข็มวินาทีเดินไปหยุดที่ตำาแหน่ง 0 วินาที
นาฬิกาเข้าสู่โหมดปรับตั้งค่าเวลาด้วยมือ

เสร็จสิ้นการปรับตั้งค่า

คลายเกลียว

 เม็ดมะยมแบบเกลียวล็อค ดูหน้า 34

คลายล็อคเม็ดมะยม

 เมื่อนาฬิกาเข้าสู่โหมดปรับตั้งค่าเวลาด้วยมือ 
ผลการรับสัญญานจะแสดงเป็น “N” เนื่องจาก
ข้อมูลจากการรับสัญญานจะสูญเสียไป

 การหมุนเม็ดมะยมจะไม่ทำาให้เข็มนาฬิกาเคลื่อนที่ี่
 จุดเวลาที่วันที่จะเปลี่ยนแปลงคือ 0:00 AM (12:00 

PM) การปรับตั้งค่าเวลาจะต้องพิจารณาด้วยว่า
เป็นช่วงก่องเที่ยงวัน (AM)  หรือ หลังเที่ยงวัน 
(PM)

 เมื่อใช้งานนาฬิกาภายใต้สภาพที่นาฬิกา
สามารถรับสัญญาน GPS ได้อีกครั้ง นาฬิกา
ก็จะรับสัญญานเพื่อปรับตั้งค่าเวลา

 เมื่อเวลาถูกปรับ วันที่ก็จะปรับตามไปด้วย

 ล็อคเม็ดมะยม

ระหว่างดันเม็ดมะยมกลับเข้าที่

หมุนเกลียว

 แม้การรับสัญญาน GPSไม่ประสบความสำาเร็จ นาฬิกาจะทำางานในระดับความเที่ยงตรงของนาฬิกาควอร์ตซ์ (เร็ว
ขึ้นหรือช้าลงกว่าเวลาจริง 15 วินาทีต่อเดือน)

 หากนาฬิการับสัญญาน GPS ภายหลังทำาการปรับตั้งค่าเวลาด้วยมือ นาฬิกาจะแสดงเวลาตามสัญญานที่ได้รับ

• เม่ือใช้งานนาฬิกาภายใต้สภาพท่ีนาฬิกาสามารถรับสัญญาน GPS ได้อีกคร้ัง นาฬิกาก็จะรับสัญญานเพ่ือปรับต้ังค่าเวลา
• เม่ือเวลาถูกปรับ วันท่ีก็จะปรับตามไปด้วย

เม่ือกดปุ่มค้างเอาไว้เป็นเวลาสอง
วินาทีหรือนานกว่าน้ัน เข็มช่ัวโมง
และเข็มนาทีจะเร่ิมเดินเอง และเม่ือ
กดปุ่มซ้ำาอีกคร้ังหน่ึงก็หยุดเดิน



ดึงเม็ดมะยมออกมาจนถึงตำาแหน่งค
ลิ๊กที่สอง

กดปุ่ม B หรือ ปุ่ม C เพื่อปรับตั้ง
ค่าวันที่

ดันเม็ดมะยมกลับเข้าที่ พร้อมกันกับ
ที่นาฬิกาเริ่มเดิน2 3 4
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คลายล็อคเม็ดมะยม1

0 1 2 0 1 2

 การปรับต้ังค่าวันท่ีด้วยมือ
เม่ือวันท่ีไม่เปล่ียนโดยอัตโนมัติเน่ืองจากนาฬิกา
อยู่ในสภาพท่ีไม่สามารถรับสัญญาน GPS ได้ 
(เม่ือเดือนเปล่ียนจากเดือนท่ีมี 30 วันหรือน้อย
กว่ามาเป็นเดือนท่ีมี 31 วัน) โปรดปรับต้ังค่าวันท่ี
ด้วยมือ
• วันที่สามารถทำาการปรับตั้งค่าโดยอิสระ ไม่

เกี่ยวข้องกับเวลา
• เมื่อใช้งานนาฬิกาภายใต้สภาพที่นาฬิกา

สามารถรับสัญญาน GPS ได้อีกครั้ง โปรดรับ
สัญญานเพื่อปรับตั้งค่าเวลาและวันที่
 วิธีการปรับตั้งค่าโซนเวลา ดูหน้า 14~16

 หากวันที่ยังไม่ถูกต้องแม้จะทำาการรับสัญญาน GPS 
ได้เป็นผลสำาเร็จแล้วก็ตาม มีความเป็นไปได้ว่าการตั้ง
ค่าเริ่มต้นของวันที่คลาดเคลื่อน
 การปรับการต้ังค่าเร่ิมต้นของวันท่ี เข็มช้ีระดับพลังงาน

และเข็มช่ัวโมง เข็มนาที ดูหน้า 45~47

คลายเกลียว

 เม็ดมะยมแบบเกลียวล็อค หน้า 34

คลายล็อคเม็ดมะยม

เข็มวินาทีเดินไปหยุดอยู่ที่ตำาแหน่ง 13 
วินาที

เสร็จสิ้นการปรับตั้งค่า

 เมื่อนาฬิกาเข้าสู่โหมดปรับตั้งค่าเวลาด้วยมือ ผล
การรับสัญญานจะแสดงเป็น “N” เนื่องจากข้อมูล
จากการรับสัญญานจะสูญเสียไป

 การปรับวันที่ไม่สามารถทำาได้โดยการหมุนเม็ด
มะยม

 ระหว่างที่วันที่เคลื่อน ปุ่มต่างๆจะไม่สามารถใช้
งานได้

 ล็อคเม็ดมะยม

ระหว่างดันเม็ดมะยมกลับเข้าที่

หมุนเกลียว

เม่ือกดปุ่ม B ค้างไว้สองวินาทีหรือ
นานกว่าน้ัน วันท่ีจะเร่ิมเดินเอง กด
ปุ่ม B ซ้ำาอีกคร้ังเพ่ือหยุด
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เมื่อเวลาและวันที่ หรือ เข็มชี้ระดับพลังงานมีความคลาดเคลื่อน

 จุดตรวจเช็ค
� เมื่อการรับสัญญานประสบความสำาเร็จ (หน้าจอแสดงผลเป็น “Y”) แต่เวลายังคลาด

เคลื่อน
• เช็คการตั้งค่าโซนเวลา
 เช็คการปรับตั้งค่าโซนเวลา ดูหน้า 16
หากโซนเวลาที่ตั้งค่าในปัจจุบันไม่ตรงกับภูมิภาคที่คุณอยู่ โปรดปรับตั้งค่าโซนเวลาใหม่โดยวิธีการใดวิธี
การหนึ่งดังต่อไปนี้
สถานที่ที่สามารถรับสัญญาน GPS ได้โดยง่าย  การปรับตั้งค่าโซนเวลา หน้า 14~16
สถานที่ที่ไม่สามารถรับสัญญาน GPS ได้  การปรับตั้งค่าโซนเวลาด้วยมือ หน้า 20

• เช็คการปรับตั้งค่าเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ (DST)
 เช็คการปรับตั้งค่าเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ (DST) ดูหน้า 17
หากการตั้งค่าของเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ (DST) ไม่ตรงกับเงื่อนไขการบวกเพิ่มของเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ 
(DST) ในภูมิภาคที่คุณอยู่ โปรดทำาการตั้งค่าเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ (DST) ใหม่โดยดูจาก “การปรับตั้งค่า
เดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ (DST)” หน้า 18

• ฟังก์ชั่นการปรับตั้งค่าเวลาอัตโนมัติอาจไม่ทำางานเป็นเวลาหลายวัน
 การปรับตั้งค่าเวลาอัตโนมัติ หน้า 23
ฟังก์ชั่นการปรับตั้งค่าเวลาอัตโนมัติจะไม่ทำางานในสภาวะที่ระดับพลังงานคงเหลือในนาฬิกาอยู่ในระดับ
ต่ำา หรือบางสภาพแวดล้อม
หากต้องการปรับตั้งค่าเวลาในทันที โปรดดูวิธีการจาก “การปรับตั้งค่าโซนเวลา” หน้า 14~16

 ตำาแหน่งตั้งค่าเริ่มต้น
เม่ือนาฬิกาไม่สามารถแสดงเวลาหรือวันท่ีได้อย่างถูกต้อง แม้จะทำาการรับสัญญาน GPS 
ได้เป็นผลสำาเร็จ มีความเป็นไปได้ว่า ตำาแหน่งต้ังค่าเร่ิมต้นมีความคลาดเคล่ือน

ตำาแหน่งตั้งค่าเริ่มต้นเกิดความคลาดเคลื่อนได้โดยสาเหตุหลายประการ

แรงกระแทกรุนแรงจากการทำาตกหรือ
หล่นหรือถูกกดทับ

หากเปรียบสภาพ “ตำาแหน่งตั้งค่าเริ่มต้นของเข็มที่คลาดเคลื่อน” กับตราชั่งน้ำาหนัก ก็เหมือนกับตราชั่งน้ำาหนักที่ไม่
สามารถบอกน้ำาหนักที่ถูกต้องเที่ยงตรงได้เนื่องจาก เข็มชี้ไม่ได้อยู่ที่ตำาแหน่งศูนย์ ตั้งแต่ก่อนการชั่งน้ำาหนัก

สิ่งต่างๆรอบตัวคุณที่ก่อให้เกิดแรงแม่เหล็ก
 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์แม่เหล็กต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อนาฬิกา 

หน้า 36

 ฟังก์ชั่นการปรับตั้งค่าเริ่มต้นโดยอัตโนมัติสำาหรับเข็มชั่วโมง เข็ม
นาที เข็มวินาที (ฟังก์ชั่นการปรับตำาแหน่งเข็มนาฬิกาอัตโนมัติ)

เข็มชั่วโมง เข็มนาที และเข็มวินาที (ฟังก์ชั่นการปรับตำาแหน่งเข็มนาฬิกาอัตโนมัติ) จะมี 
“ฟังก์ชั่นการปรับตำาแหน่งเข็มนาฬิกาอัตโนมัติ” ซึ่งจะทำาการปรับแก้ไขตำาแหน่งเริ่มต้นที่
คลาดเคลื่อนให้ถูกต้องโดยอัตโนมัติ
ฟังก์ชั่นการปรับตำาแหน่งเข็มนาฬิกาอัตโนมัติจะทำางานทุกหนึ่งนาทีสำาหรับเข็มวินาทีและ
ทุกเวลา 12:00 นาฬิกา ทั้ง AMและ PM สำาหรับเข็มชั่วโมงและเข็มนาที
 ฟังก์ชั่นนี้จะทำางานเมื่อตำาแหน่งเริ่มต้นของเข็มนาฬิกาคลาดเคลื่อนไปเนื่องจากอิทธิพลภายนอก เช่น แรงกระแทกรุนแรง 

หรือ แรงแม่เหล็ก ฟังก์ชั่นนี้ไม่ใช่ฟังก์ชั่นเพื่อปรับความเที่ยงตรงของนาฬิกาหรือความผิดพลาดเล็กน้อยอันเกิดจาก
กระบวนการผลิต

 ตำาแหน่งเริ่มต้นของเข็มชั่วโมง เข็มนาทีสามารถปรับได้ด้วยมือ → วิธีการปรับตำาแหน่งเริ่มต้นสำาหรับวันที่ เข็ม
ชี้ระดับพลังงาน เข็มชั่วโมงและเข็มนาทีด้วยมือ ดูหน้า 46~47

 การปรับตำาแหน่งเร่ิมต้นของวันท่ีและเข็มช้ีระดับพลังงาน
เน่ืองจากตำาแหน่งเร่ิมต้นของวันท่ีและเข็มช้ีระดับพลังงาน จะไม่ถูกปรับโดยอัตโนมัติ จึงจำาเป็นต้องปรับต้ังค่าด้วยมือ
 วิธีการปรับตำาแหน่งเริ่มต้นสำาหรับวันที่ เข็มชี้ระดับพลังงาน เข็มชั่วโมงและเข็มนาทีด้วยมือ ดูหน้า 46~47



กดปุ่ม B และ C ค้าง (สามวินาที) แล้วปล่อยปุ่ม เม่ือ
เข็มวินาทีหมุนไปสู่ตำาแหน่ง 13 วินาที นาฬิกาจะ
เข้าสู่โหมดการปรับต้ังตำาแหน่งเร่ิมต้นของวันท่ี

กดปุ่ม B หรือ C เพื่อตั้งค่าวันที่ให้เป็น 1 กดปุ่ม A ค้าง (สองวินาที) แล้วปล่อยเม่ือปุ่ม
วินาทีเดินไปหยุดอยู่ท่ีตำาแหน่ง 55 วินาที1 2 3
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 การปรับตำาแหน่งเร่ิมต้นของวันท่ี เข็มช้ีระดับพลังงาน และ เข็มช่ัวโมง เข็มวินาที

วันท่ีจะเคล่ือนและหยุดท่ีตำาแหน่งเร่ิมต้น ปรับตั้งวันที่ให้ตำาแหน่งของ “1” มาอยู่ตรง
กลางของหน้าจอ

 เมื่อ “1”แสดงบนหน้าจอเรียบร้อยแล้ว ปฎิบัติขั้น
ตอนที่ 3 ต่อ

นาฬิกาเข้าสู่โหมดปรับตำาแหน่งเริ่มต้นของ
เข็มชี้ระดับพลังงาน

 อย่าดึงเม็ดมะยมออกมา
 เมื่อวันที่หยุดเคลื่อนที่ต่อเนื่องกันเป็นเวลา

มากกว่าหนึ่งนาที นาฬิกาจะกลับสู่โหมดแสดง
เวลาตามปกติ

 หากนาฬิกากลับสู่โหมดแสดงเวลาตามปกติ ให้
เริ่มทำาใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรก

 ระหว่างที่วันที่กำาลังเคลื่อน ปุ่มต่างๆจะไม่สามารถ
ใช้งานได้

 หากปล่อยนาฬิกาทิ้งเอาไว้นานกว่าหนึ่งนาที หรือ กดปุ่ม A นาฬิกาจะกลับเข้าสู่โหมดแสดงเวลาตามปกติ
 หากนาฬิกากลับเข้าโหมดแสดงเวลา ให้เริ่มทำาใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรก

ดูหน้าต่อไป

 ตำาแหน่งเร่ิมต้นของนาฬิการุ่นน้ี

ตำาแหน ่งเร ิ ่มต ้ นของวนัท ี ค่ อื “1”
ตำาแหน ่งเร ิ ่มต ้ นของเข ม็ช ี ้ ระดบั
พลงังาน ค อื ระหว ่าง “E(ต ่ ำา)” และ    
ตำาแหน ่งเร ิ ่มต ้ นของเข ม็ช ั ่วโมงและเข ม็
นาท คี อื ท ี ่ “00:00 am.”

กดค้างเอาไว้สาม
วินาที หากกดปุ่มค้างเอาไว้นาน

กว่าสองวินาที วันที่จะ
เคลื่อนเอง กดปุ่มอีกครั้ง
เพื่อหยุด



กดปุ่ม B หรือ C เพ่ือปรับตำาแหน่งเข็มช้ีระดับ
พลังงาน ดังท่ีแสดงไว้ในแผนภาพ

กดปุ่ม A ค้าง (สองวินาที) แล้วปล่อยเม่ือปุ่ม
วินาทีเดินไปหยุดอยู่ท่ีตำาแหน่ง 0 วินาที กดปุ่ม B แล้วปล่อย เมื่อเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนของการปรับตั้ง

ค่าแล้ว ให้กดปุ่ม A แล้วปล่อย4 5 6 7
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ปรับตำาแหน่งของเข็มชี้ระดับพลังงาน ให้อยู่ในตำาแหน่ง
ตามแผนภาพ

ตำาแหน่งเริ่มต้นของเข็มชี้ระดับพลังงาน คือ ระหว่าง 
“E(ต่ำา)” และ 
 เมื่อเข็มชี้ระดับพลังงาน ตรงกับตำาแหน่งตามแผนภาพ

แล้ว ปฏิบัติต่อตามขั้นตอนที่ 5

 เข็มชี้ระดับพลังงาน จะหมุนครบหนึ่งรอบ แต่นี่ไม่ใช่
การทำางานผิดพลาดหรือความผิดปกติ

นาฬิกาเข้าสู่โหมดปรับตำาแหน่งเริ่มต้นของเข็ม
ชั่วโมงและเข็มนาที
 หากนาฬิกาแสดงเวลาเที่ยงตรงแล้ว ปฏิบัติต่อตามขั้น

ตอนที่ 7

เข็มชั่วโมงและเข็มนาทีเริ่มเดิน และ
หยุดที่ “00:00 am.”

เป็นอันสิ้นสุดโหมดปรับตำาแหน่งเริ่มต้น 
เข็มวินาที เข็มชั่วโมง เข็มนาทีจะเริ่ม
เดินอีกครั้ง

หากกดปุ่มค้างเอาไว้นานกว่า
สองวินาที เข็มจะเคล่ือนเอง กด
ปุ่มอีกคร้ังเพ่ือหยุด

 หากปล่อยนาฬิกาทิ้งเอาไว้นานกว่าหนึ่งนาที หรือ กดปุ่ม A นาฬิกาจะกลับเข้าสู่โหมดแสดงเวลาตามปกติ
 หากนาฬิกากลับเข้าโหมดแสดงเวลา ให้เริ่มทำาใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรก



ดึงเม็ดมะยมออกมาจนถึงจังหวะคลิ๊กที่สอง กดปุ่ม A และปุ่ม C ค้างเอาไว้สองวินาที 
แล้วปล่อยปุ่ม

เม่ือเข็มหยุดอยู่ท่ีตำาแหน่ง 00:00 นาฬิกา 
ดันเม็ดมะยมกลับเข้าท่ี2 3 4
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ในกรณีที่การเดินของเข็มผิดปกติ (การรีเซ็ต IC ภายใน)

คลายล็อคเม็ดมะยม1

0 1 2
0 1 2

การเดินของเข็มนาฬิกามีความผิดปกติ
หรือเข็มวินาทีของนาฬิกาไม่เดินรอบละ
หน่ึงวินาทีต่อคร้ังแม้จะได้ทำาการชาร์จ
นาฬิกาจนเต็มแล้ว โปรดปฏิบัติตามข้ัน
ตอน 1 ถึง 9 เพ่ือปรับแก้ฟังก์ช่ันของ
นาฬิกาให้กลับสู่สภาพปกติ
เมื่อเกิดปัญหาขึ้น นาฬิกาจะฟื้นคืนสู่สภาพดั้งเดิม
ได้เมื่อระบบถูกรีเซ็ต  (2 ~ 4)

จากนั้น ปรับตำาแหน่งเริ่มต้นของวันที่และเข็มชี้
ระดับพลังงาน (5 ~ 0) แล้วปรับตั้งเวลา (0) 
ก่อนเริ่มใช้งาน

คลายเกลียว

 เม็ดมะยมแบบเกลียวล็อค ดูหน้า 34

คลายล็อคเม็ดมะยม

 รีเซ็ตระบบ (2 ~ 4)

เข็มวินาทีจะหยุดอยู่ที่ตำาแหน่ง 13 วินาที เมื่อปล่อยปุ่ม เข็มวินาทีจะหมุนครบรอบแล้ว
หยุดอยู่ที่ตำาแหน่ง 0 วินาที
จากนั้น เข็มชั่วโมง เข็มวินาทีจะเดินมาหยุด
อยู่ที่ตำาแหน่ง 00:00 นาฬิกา

เข็มวินาทีหยุดอยู่ที่ตำาแหน่ง 00:00 
นาฬิกา

 ล็อคเม็ดมะยม  
ดูหน้า 34

 หลังรีเซ็ตระบบ โซนเวลาจะถูกตั้งค่าเป็น 
UTC/LON

ดันเม็ดมะยมเข้า

หมุนเกลียว

ดูหน้าต่อไป



กดปุ่ม B และ C ค้าง (สามวินาที) แล้วปล่อยปุ่ม เม่ือเข็ม
วินาทีหมุนไปสู่ตำาแหน่ง 13 วินาที นาฬิกาจะเข้าสู่โหมด
การปรับต้ังตำาแหน่งเร่ิมต้นของวันท่ี

กดปุ่ม B หรือ C เพื่อตั้งค่าวันที่ให้เป็น 
“1”

กดปุ่ม A ค้าง (สองวินาที) แล้วปล่อยเม่ือเข็ม
วินาทีเดินไปหยุดอยู่ท่ีตำาแหน่ง 55 วินาที5 6 7
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ดูหน้าต่อไป

 ต้ังค่าวันท่ีให้เป็น “1” (5, 6)
 หากวันที่หยุดเคลื่อนเป็นเวลานานกว่าหนึ่งนาที หรือ กดปุ่ม A นาฬิกาจะกลับเข้า

สู่โหมดแสดงเวลาตามปกติหากนาฬิกากลับเข้าโหมดแสดงเวลา ให้เริ่มทำาใหม่
ตั้งแต่ขั้นตอนแรก

 ต้ังเข็มบ่งช้ีให้อยู่ท่ี “E” (7 ~ 9)

วันที่จะเคลื่อนและหยุดที่ตำาแหน่งเริ่มต้น

 ระหว่างที่วันที่กำาลังเคลื่อน ปุ่มต่างๆจะไม่สามารถใช้งานได้

หากกดปุ่มค้างเอาไว้นาน
กว่าสองวินาที วันที่จะ
เคลื่อนเอง
กดปุ่มอีกครั้งเพื่อหยุด

 อย่าดึงเม็ดมะยม
ออกมา

ปรับตั้งวันที่ให้ตำาแหน่งของ “1” มาอยู่ตรง
กลางของหน้าจอ
 เมื่อ “1”แสดงบนหน้าจอเรียบร้อยแล้ว ปฎิบัติขั้น

ตอนที่ 7 ต่อ

นาฬิกาเข้าสู่โหมดปรับตำาแหน่งเริ่มต้นของ
เข็มชี้ระดับพลังงาน

 หากปล่อยนาฬิกาทิ้งเอาไว้นานกว่าหนึ่งนาที หรือ กดปุ่ม A นาฬิกาจะกลับเข้าสู่โหมดแสดง
เวลาตามปกติ

 หากนาฬิกากลับเข้าโหมดแสดงเวลา ให้เริ่มทำาใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรก

กดค้างเอาไว้สาม
วินาที



กดปุ่ม B หรือ C เพื่อปรับตำาแหน่งเข็มชี้ระดับ
พลังงาน ดังที่แสดงไว้ในแผนภาพ

เมื่อเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนของการปรับ
ตั้งค่าแล้ว ให้กดปุ่ม A แล้วปล่อย

ปรบัต้ังคา่เวลาโดยรบัสัญญา
น GPS8 9 10
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 เข็มชี้ระดับพลังงาน จะหมุนครบหนึ่งรอบ แต่นี่ไม่ใช่
การทำางานผิดพลาดหรือความผิดปกติ

ปรับตำาแหน่งของเข็มชี้ระดับพลังงาน ให้อยู่ใน
ตำาแหน่งตามแผนภาพ
 เมื่อเข็มชี้ระดับพลังงาน ตรงกับตำาแหน่งตามแผนภาพ

แล้ว ปฏิบัติต่อตามขั้นตอนที่ 9

เป็นอันสิ้นสุดโหมดปรับตำาแหน่งเริ่มต้น 
เข็มวินาที เข็มชั่วโมง เข็มนาทีจะเริ่มเดิน
อีกครั้ง

หากกดปุ่มค้างเอาไว้นานกว่าสอง
วินาที เข็มจะเคล่ือนเอง กดปุ่มอีก
คร้ังเพ่ือหยุด

 ต้ังค่าเวลา (0)

หากคุณอยู่ในสถานท่ีท่ีรับสัญญาน GPS ได้โดยง่าย (ดูหน้า 13) 
โปรดปรับต้ังค่าโซนเวลา
 วิธีการปรับตั้งค่าโซนเวลา หน้า 14~16

เม่ือทำาการปรับต้ังค่าเวลาและวันท่ีเรียบร้อยแล้ว ก็เป็นอันเสร็จส้ินการ
ปรับต้ังค่า

หากทำาการรับสัญญาน GPS ภายหลังทำาการรีเซ็ต
ระบบ นาฬิกาจะได้รับข้อมูลวินาทีกระโดดด้วย 
 ดูหน้า 30

หากท่านอยู่ในสถานที่ที่ไม่สามารถรับสัญญาน GPS ได้
1 ทำาการปรับตั้งค่าโซนเวลาด้วยมือ
  วิธีการปรับตั้งค่าโซนเวลาด้วยมือ หน้า 20
2 ปรับตั้งค่าเวลาด้วยมือ   วิธีการปรับตั้งค่าเวลาด้วยมือ หน้า 43
3 ปรับตั้งค่าวันที่ด้วยมือ   วิธีการปรับตั้งค่าวันที่ด้วยมือ หน้า 44

 หากปล่อยนาฬิกาทิ้งเอาไว้นานกว่าหนึ่งนาที หรือ กดปุ่ม A นาฬิกาจะกลับเข้าสู่โหมดแสดง
เวลาตามปกติ

 หากนาฬิกากลับเข้าโหมดแสดงเวลา ให้เริ่มทำาใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรก

ภายหลังทำาการปรับตั้งค่าตามขั้นตอน 1 
ถึง 9 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดอย่าลืมตั้ง
ค่าเวลาด้วย
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ปัญหา สิ่งที่คาดได้ว่าเป็นสาเหตุ วิธีแก้ไขปัญหา ข้อมูลอ้างอิง

เข็มเดินผิด
ปกติ

เข็มวินาทีเดินรอบละสองวินาที
ต่อครั้ง ฟังก์ชั่นเตือนพลังงานเหลือล่วงหน้ากำาลังทำางาน (ดูหน้า31)

หากเข็มวินาทีรอบละสองวินาทีหรือห้าวินาทีต่อครั้งเมื่อคุณสวมนาฬิกาเป็น
ประจำาทุกวัน นั่นหมายความว่านาฬิกาไม่ได้รับแสงเพียงพอที่จะแปรเป็น
พลังงาน เช่น ถูกแขนเสื้อบัง

ชาร์จพลังงานของนาฬิกาจนกว่าเข็มวินาทีจะเดินรอบละหนึ่งวินาที
ต่อครั้งเช่นเดิม และ ปลายเข็มชี้ระดับพลังงานกลับมาอยู่ใน “ระดับ
กลาง” หรือ “เต็ม” (F)

โปรดระวังอย่าให้นาฬิกาถูดบดบังจากแสงอาทิตย์โดยแขนเสื้อหรือสิ่งอื่นๆเมื่อคุณสวมใส่
และเมื่อถอด โปรดพยายามวางนาฬิกาเอาไว้ในที่ที่สว่างให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

10
11เข็มวินาทีเดินรอบละห้าวินาที

ต่อครั้ง

เข็มวินาทีของนาฬิกาซึ่งชี้อยู่ที่
ตำาแหน่ง 15 วินาที เริ่มเดิน

ฟังก์ชั่นประหยัดพลังงาน 1 ทำางาน (ดูหน้า 32) เมื่อนาฬิกาไม่ได้รับแสงสว่าง
อย่างพอเพียง ฟังก์ชั่นประหยัดพลังงาน 1 จะทำางานโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัด
พลังงาน

เมื่อนาฬิกาได้รับแสง เข็มก็จะเริ่มหมุนและกลับสู่เวลาปกติ เมื่อเข็มกลับเข้าสู่เวลาปกติแล้วก็จะสามารถใช้งานได้
ตามปกติ (ไม่ใช่ความผิดปกติของเข็มนาฬิกา) —

เข็มวินาทีซึ่งหยุดเดินและชี้อยู่ที่
ตำาแหน่ง 45 วินาทีเริ่มทำางาน

ฟังก์ชั่นประหยัดพลังงาน 2 ทำางาน (ดูหน้า 32) เมื่อนาฬิกาไม่ได้ชาร์จ
พลังงานอย่างพอเพียงเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันระยะหนึ่ง ฟังก์ชั่นประหยัด
พลัง 2 จะทำางานโดยอัตโนมัติ

1 ชาร์จพลังงานจนกว่าปลายเข็มช้ีระดับพลังงานจะช้ีไปท่ี “ระดับกลาง” หรือ “เต็ม” (F)
2 หลังจากน้ัน หากนาฬิกาเดินไม่ตรงเวลา อาจจำาเป็นต้องทำาการปรับโซนเวลาของนาฬิกา

10
11

14 ~ 16

เข็มนาฬิกาเดินเร็วผิดปกติแม้ว่า
จะกดปุ่มแล้ว หลังจากเข็มหยุด
เดินเร็วผิดปกติ นาฬิกากลับมา
เดินแบบปกติที่หนึ่งวินาทีต่อ
ครั้งเช่นเดิม

ฟังก์ชั่นประหยัดพลังงานทำางาน (ดูหน้า 32) และฟังก์ชั่นปรับตำาแหน่งเข็ม
อัตโนมัติทำางาน
เมื่อเข็มนาฬิกาเดินไม่ตรงเวลาเนื่องมาจากสาเหตุภายนอกต่างๆ นาฬิกาจะ
ปรับการเดินเข็มเวลาที่ผิดไปโดยฟังก์ชั่นปรับตำาแหน่งเข็มอัตโนมัติ

ไม่จำาเป็นต้องทำาอะไร (ไม่ใช่ความผิดปกติ) —

เข็มวินาทีหยุดเดินอยู่ที่ตำาแหน่ง
ศูนย์วินาทีหรือห้าวินาที ฟังก์ชั่นปรับเวลาอัตโนมัติทำางาน (ดูหน้า23) เข็มชี้ระดับพลังงานเวลาชี้ที่ “1” กว่าจะสิ้นสุดฟังก์ชั่นใช้เวลามากที่สุดหนึ่งนาที

ใช้นาฬิกาใน “สถานที่ที่รับสัญญานวิทยุได้ง่าย” หน้า 13 23

เข็มวินาทีหยุดอยู่ระหว่าง
ตำาแหน่ง 0 วินาทีหรือ 18 วินาที

ฟังก์ชั่นรับข้อมูลวินาทีกระโดดอัตโนมัติทำางาน 
(ดูหน้า 30)
เข็มชี้ระดับพลังงานชี้อยู่ที่ฟากขวา “4+.”

กว่าจะสิ้นสุดฟังก์ชั่นใช้เวลาประมาณ 18 นาที
ใช้นาฬิกาใน “สถานที่ที่รับสัญญานวิทยุได้ง่าย” หน้า 13 30

วิธีแก้ไขปัญหา

ระดับราบ 
(กลาง)
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การรับ
สัญญา
นGPS

ไม่มีการรับสัญญานแม้จะ
ทำาการปรับโซนเวลา หรือปรับ
โซนเวลาโดยมือแล้ว

ปริมาณแบตเตอรี่แสดงบนหน้าจอเป็น “E” 
(ต่ำา) (ดูหน้า 10)

ชาร์จนาฬิกาจนกว่าค่าบนหน้าปัดจะแสดงเป็น “”ระดับกลาง” หรือ “ 
F” (เต็ม) 11

อยู่ในโหมดการบิน(อินไฟลท์) (ดูหน้า 19) ภายหลังจากออกจากบริเวณที่ห้ามการรับสัญญานวิทยุอย่างเข้มงวด (เช่น ภายในเครื่องบิน) ปรับนาฬิกาออกจาก
โหมดการบิน (อินไฟลท์) 19

ไม่สามารถรับสัญญานวิทยุได้
แม้จะอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาน 
GPS (หน้าปัดแสดงผลการรับ
สัญญานเป็น “N”)

ท่านอยู่ในบริเวณที่ไม่สามารถรับสัญญานวิทยุได้ (ดูหน้า 13) รับสัญญาน GPS ในบริเวณที่สามารถรับสัญญานได้โดยง่าย 13

สามารถรับสัญญานได้
สำาเร็จ(หน้าปัดแสดงผลการรับ
สัญญานเป็น “Y”) แต่เวลาและ
วันที่ยังคงคลาดเคลื่อน (เมื่อผล
การรับสัญญานของการปรับ
เวลาแสดงบนหน้าปัด)

โซนเวลาไม่ตรงกับภูมิภาคที่คุณได้ตั้งค่าเอาไว้

เช็คดูค่าโซนเวลา
หากค่าโซนเวลาไม่ตรงกับภูมิภาคที่คุณกำาลังอยู่ ให้ปรับตั้งค่าโซนเวลาใหม่
• เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่สามารถรับสัญญานวิทยุได้โดยง่าย  วิธีการปรับโซนเวลา
• เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่ไม่สามารถรับสัญญานวิทยุได้  วิธีปรับโซนเวลาโดยมือ

16

14 ~ 15
20

ค่าเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ ( DST) ที่ตั้งเอาไว้ไม่ตรงกับเงื่อนไขการบวกเพิ่มของ
ค่าเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ ( DST) เช็คค่า เดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ ( DST) 17

หน้าปัดแสดงผลการรับสัญญา
นเป็น “Y” แต่เวลาและวันที่ยัง
คงคลาดเคลื่อน (เมื่อผลการรับ
สัญญานของการปรับเวลาแสดง
บนหน้าปัด)

ค่าเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ ( DST) ที่ตั้งเอาไว้ไม่ตรงกับเงื่อนไขการบวกเพิ่มของ
ค่าเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ ( DST) เช็คค่า เดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ ( DST) 17

46

48

ตำาแหน่งของเข็มคลาดเคลื่อนเนื่องจากปัจจัยภายนอก
ตำาแหน่งเริ่มต้นมีความคลาดเคลื่อน
 ดูตำาแหน่งเริ่มต้น ที่หน้า 45,46

1 <เช็มชั่วโมงและนาทีคลาดเคลื่อน> ฟังก์ชั่นการปรับตำาแหน่งของเข็มอัตโนมัติจะทำางานโดยอัตโนมัติเพื่อปรับ
ตำาแหน่งของเข็ม โปรดใช้นาฬิกาตามปกติ ฟังก์ชั่นปรับเข็มอัตโนมัติจะทำางานนาทีละครั้งสำาหรับเข็มวินาที
และทำางานที่เวลาเที่ยงตรงและเที่ยงคืนสำาหรับเข็มชั่วโมงและเข็มนาที

 <วันที่คลาดเคลื่อน> เนื่องจากตำาแหน่งเริ่มต้นไม่ถูกปรับโดยอัตโนมัติ จึงต้องปรับแต่งค่าเองด้วยมือ
2 เมื่อความคลาดเคลื่อนของเข็มไม่ถูกปรับ โปรดดูข้อมูลใน “กรณีที่เกิดความผิดปกติของมูฟเมนต์” เพื่อทำาการ

แก้ไข
3 หากความคลาดเคลื่อนของเข็มไม่ปรับแก้แม้จะทำาการแก้ไขตามข้อ 2แล้ว โปรดนำาไปปรึกษากับทางผู้ค้าราย

ย่อยที่ท่านได้ซื้อมา

หน้าปัดแสดงผลการรับสัญญาน
เป็น “Y” แต่เวลายังคลาดเคลื่อน
ไปหนึ่งถีงสองวินาที

ฟังก์ชั่นปรับเวลาอัตโนมัติไม่ทำางานเป็นเวลาหลายวัน หากพลังงานในนาฬิกาไม่เพียงพอ ฟังก์ชั่นปรับเวลาอัตโนมัติอาจทำางานเพียงแค่หนึ่งครั้งในสามวัน 23

ฟังก์ชั่นปรับเวลาอัตโนมัติไม่
ทำางานทุกวัน สภาพไม่พร้อมจะกระตุ้นการทำางานของฟังก์ชั่นปรับเวลาอัตโนมัติ การที่ฟังก์ชั่นปรับเวลาอัตโนมัติจะทำางานได้นั้นจำาเป็นต้องมีพลังงานที่พอเพียง ฟังก์ชั่นจะทำางานโดยอัตโนมัติเมื่อ

วางนาฬิกาเอาไว้กลางแสงสว่าง 23

ระดับราบ 
(กลาง)
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ความคลาด
เคลื่อนของเวลา

และเข็ม

ตำาแหน่งของเข็มวินาทีซึ่ง
แสดง ”ผลการรับสัญญาน” และ 
“หมายเลขดาวเทียมกระจาย
สัญญานวิทยุ” มีความคลาด
เคลื่อน

ตำาแหน่งเริ่มต้นของเข็มวินาทีคลาดเคลื่อน (ปัญหานี้จะเกิดขึ้นเมื่อตำาแหน่ง
ของเข็มวินาทีได้รับผลกระทบจากภายนอกจนเกิดความคลาดเคลื่อน)
 ดูตำาแหน่งเริ่มต้น ที่หน้า 45,46

1 ฟังก์ชั่นการปรับตำาแหน่งเข็มอัตโนมัติทำางานเพื่อปรับตำาแหน่งของเข็มโดยอัตโนมัติ โปรดใช้งานนาฬิกาตาม
ปกติ ฟังก์ชั่นปรับเข็มอัตโนมัติจะทำางานนาทีละครั้งสำาหรับเข็มวินาที

2 เมื่อความคลาดเคลื่อนของเข็มไม่ถูกปรับ โปรดดูข้อมูลใน “กรณีที่เกิดความผิดปกติของมูฟเมนต์” เพื่อทำาการ
แก้ไข

3 หากความคลาดเคลื่อนของเข็มไม่ปรับแก้แม้จะทำาการแก้ไขตามข้อ 2แล้ว โปรดนำานาฬิกาไปปรึกษากับทางผู้
ค้ารายย่อยที่ท่านได้ซื้อมา

43

48

นาฬิกาคลาดเคลื่อนชั่วคราว

ฟังก์ชั่นปรับเวลาอัตโนมัติไม่ทำางานเป็นเวลาหลายวัน (ดูหน้า23) หากพลังงานในนาฬิกาไม่เพียงพอ ฟังก์ชั่นปรับเวลาอัตโนมัติอาจทำางานเพียงแค่หนึ่งครั้งในสามวัน
หากต้องการปรับเวลาในทันที โปรด “ปรับเวลาด้วยมือ”

23
14 ~ 16

นาฬิการับข้อมูลเวลาไม่ถูกต้องเนื่องจากปัจจัยภายนอก (การรับสัญญานเวลา
ผิดพลาด)

1 รับสัญญานวิทยุในบริเวณที่สามารถรับสัญญานได้โดยง่าย
2 ปรับโซนเวลาหากจำาเป็น

13
14 ~ 16

นาฬิกาถูกวางทิ้งเอาไว้ในที่มีอุณหภูมิสูงมากติดต่อกันเป็นเวลานาน
1 เมื่อนำานาฬิกากลับสู่สภาพอุณหภูมิปกติ ความเที่ยงตรงของนาฬิกาก็จะกลับคืนมาเป็นดังเดิม
2 หากเวลายังคลาดเคลื่อนอยู่ โปรดปรับด้วยมือ
3 หากนาฬิกายังไม่หายผิดปกติ โปรดปรึกษาบทางผู้จำาหน่ายรายย่อยที่ท่านได้ซื้อมา

14 ~ 16

เวลาเร็ว (หรือช้า) ไปหนึ่ง
ชั่วโมง การตั้งค่าของเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ เป็น เปิด (ปิด) เช็คการตั้งค่าเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ 17
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ชาร์จ
แบตเตอรี่

แสงอาทิตย์

วางนาฬิกาที่หยุดเดินไว้กลาง
แสงเป็นเวลานานกว่าเวลาที่
จำาเป็นต่อการชาร์จเต็มแล้ว แต่
นาฬิกาก็ยังไม่กลับสู่สภาพปกติ
ที่เข็มวินาทีเดินทุกหนึ่งวินาที

ปริมาณแสงน้อยเกินไป
เวลาที่ชาร์จยังไม่พอ

เวลาที่จำาเป็นต่อการชาร์จนาฬิกาจนเต็มจะขึ้นอยู่กับปริมาณแสงที่นาฬิกาได้รับ
โปรดดู “เวลามาตรฐานในการชาร์จนาฬิกา” เพื่อชาร์จนาฬิกา 11

IC ภายในนาฬิกาอยู่ในสภาวะไม่สเถียร ดูหน้า “กรณีที่มีความผิดปกติของมูฟเมนต์” เพื่อทำาการรีเซ็ต IC ภายใน 48

เข็มวินาทีหยุดเดินแม้จะชาร์จ
นาฬิกานานกว่าเวลาที่จำาเป็น
สำาหรับการชาร์จจนเต็มแล้ว
ก็ตาม (ดูหน้า9)

นาฬิกาไม่ได้ชาร์จมาเป็นเวลานานหรือพลังงานหมดโดยสมบูรณ์ โปรดติดต่อผู้ค้ารายย่อยที่ท่านซื้อนาฬิกามา —

วันที่ไม่ตรง
ภายหลังรับสัญญานได้สำาเร็จ 
เวลาเดินตรงแล้วแต่วันที่ยัง
คลาดเคลื่อนอยู่

ตำาแหน่งเริ่มต้นของวันที่คลาดเคลื่อน
ปัญหานี้จะเกิดขึ้นเมื่อค่าวันที่ถูกตั้งเอาไว้ได้รับผลกระทบจากภายนอกหรือ
การรีเซ็ต

ปรับตั้งค่าตำาแหน่งเริ่มต้นของวันที่ให้กลับสู่ตำาแหน่ง “1” (วันที่ 1) 46

หน้าปัด
รองคลาด
เคลื่อน

ปรับหน้าปัดรองตามหน้าปัด
หลักแล้ว แต่เวลายังไม่ถูกต้อง

หน้าปัดรองไม่ได้รับผลจากฟังก์ชั่นการปรับตั้งค่าอัตโนมัติ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาคลาดเคลื่อนจากปัจจัยภายนอก ปรับหน้าปัดรอง 26

รับสัญญาน GPS แล้ว แต่หน้า
ปัดรองยังไม่แสดงเวลาปัจจุบัน

เวลาบนหน้าปัดรองไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่านาฬิกาจะรับสัญญาน GPS แล้ว
ก็ตาม
หน้าปัดรองทำางานเป็นอิสระแยกจากหน้าปัดหลัก

ปรับค่าของหน้าปัดรองด้วยมือ ตามวิธีการในหน้า 26 —
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เข็มชี้ระดับ
พลังงานไม่

ตรง

ตำาแหน่งของเข็มชี้ระดับ
พลังงานการรับสัญญาน,  ระดับ
พลังงานคงเหลือ, โหมดการบิน, 
และ DST มีความคลาดเคลื่อน

ฟังก์ชั่นรับข้อมูลวินาทีกระโดดอัตโนมัติ
ทำางาน
(เข็มวินาทีหยุดเดินระหว่างตำาแหน่ง 0 วินาที
และ 18วินาที)

ฟังก์ชั่นรับข้อมูลวินาทีกระโดดใช้เวลาทั้งหมด 18 นาทีกว่าจะสิ้นสุดการทำางาน
โปรดใช้นาฬิกาใน “บริเวณที่สามารถรับสัญญานวิทยุได้โดยง่าย” หน้า 13 30

ตำาแหน่งเริ่มต้นของเข็มชี้ระดับพลังงานคลาดเคลื่อน
ปรับค่าตำาแหน่งเริ่มต้นของเข็มชี้ระดับพลังงานให้กลับสู่ตำาแหน่งที่ถูกต้อง
ปัญหานี้จะเกิดเมื่อค่าตำาแหน่งเริ่มต้นของเช็มชี้ระดับพลังงานเกิดความคลาดเคลื่อนเนื่องจากปัจจัยภายนอกหรือ
การรีเซ็ตระบบ

46 ~ 47

การปรับตั้ง
ค่า

ปุ่มหรือเม็ดมะยมไม่ทำางาน

พลังงานของนาฬิกาเหลือน้อย ชาร์จนาฬิกาจนมีพลังงานพอเพียงให้เข็มวินาทีเริ่มเดินรอบละ 1 วินาทีต่อครั้ง 11

วันที่เคลื่อนภายหลังทำาการปรับตั้งค่าด้วยเม็ดมะยมหรือปุ่ม รอโดยไม่ต้องทำาอะไร
หลังจากที่วันที่หยุดเคลื่อน จะสามารถปรับด้วยเม็ดมะยมหรือปุ่มได้ —

ลืมขั้นตอนระหว่างทำาการปรับ
ตั้งค่า ———

หากเม็ดมะยมอยู่ในสภาพถูกดึงออกมา
1 ดันเม็ดมะยมกลับเข้าที่
2 เข็มวินาทีจะเริ่มเดินอีกครั้งภายในเก้านาที
3 จากนั้น เริ่มทำาการปรับตั้งค่าใหม่

—

หากเม็ดมะยมอยู่ในสภาพถูกดึงออกมา
1 กดปุ่ม A
2 เข็มวินาทีจะเริ่มเดินอีกครั้งภายในสองนาที
3 จากนั้น เริ่มทำาการปรับตั้งค่าใหม่

—

ปัญหาอื่นๆ กระจกหน้าปัดเบลอ น้ำาเข้านาฬิกาเนื่องจากการเสื่อมสภาพของยางกันน้ำา หรือ อื่นๆ โปรดติดต่อผู้ค้ารายย่อยที่ท่านซื้อนาฬิกามา —
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สารบัญ

ฟังก์ชั่นการปรับตั้งค่าเวลา
การรับสัญญาน GPS  หน้า29

ฟังก์ชั่นการปรับตั้งค่าโซนเวลา ………………
 หน้า 14 ~ 16

ระบุโซนเวลาที่ตรงกับภูมิภาคที่คุณอยู่โดยกดปุ่มให้นาฬิกา
รับสัญญานวิทยุ จากดาวเทียม GPS เพื่อให้สามารถแสดง
เวลาได้เที่ยงตรง
ใช้ฟังก์ชั่นนี้เมื่อคุณเดินทางจากภูมิภาคอื่นที่อยู่ในโซนเวลา
อื่น

การปรับตั้งค่าเวลาด้วยมือ ……………………
 หน้า 21 ~ 22

ช่วยให้นาฬิกาแสดงเวลาในปัจจุบันที่เที่ยงตรงของโซนเวลา
ปัจจุบันที่คุณอยู่โดยการรับสัญญานวิทยุจากดาวเทียม GPS
โปรดใช้ฟังก์ชั่นเพื่อปรับตั้งค่าเวลาให้เที่ยงตรงระหว่างการ
ใช้งาน

ฟังก์ชั่นการปรับตั้งค่าเวลาอัตโนมัติ ……………
 หน้า 23

นาฬิกาจะเลือกเวลาที่เหมาะสมสำาหรับการรับสัญญานวิทยุ
จากดาวเทียม GPS แล้วทำาการรับสัญญานเองโดยอัตโนมัติ
ช่วยให้นาฬิกาแสดงเวลาในปัจจุบันที่เที่ยงตรงของโซนเวลา
ปัจจุบันที่คุณอยู่

การปรับต้ังค่าโซนเวลาด้วยมือ …………………
 หน้า 20

แม้จะอยู่ในสถานที่ที่ไม่สามารถรับสัญญานเพื่อปรับตั้งค่า
โซนเวลาได้ คุณก็สามารถปรับตั้งค่าโซนเวลาด้วยมือได้

การตั้งค่าเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ …………………
 หน้า 17 ~ 18

คุณสามารถตั้งค่าเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ (DST) ด้วยมือได้

ฟังก์ชั่นการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ …………
 ดูหน้า 11

โซลาร์เซลภายใต้หน้าปัดจะแปลงแสงในรูปแบบต่างๆให้
กลางเป็นพลังงานสำาหรับนาฬิกา และพลังงานนี้จะถูกเก็บ
สะสมในถ่านชาร์จ เมื่อพลังงานถูกชาร์จจนเต็มแล้ว นาฬิกา
จะสามารถทำางานได้ประมาณหกเดือน

ฟังก์ชั่นแสดงระดับพลังงานคงเหลือ ……………
 ดูหน้า 10

แสดงระดับพลังงานคงเหลือของนาฬิกาอย่างคร่าวๆ และ
แสดงว่านาฬิกาอยู่ในสภาพที่สามารถทำาการรับสัญญานได้
หรือไม่ด้วย

ฟังก์ชั่นประหยัดพลังงาน ………………………
 ดูหน้า 32

โหมดประหยัดพลังงานจะทำางานเพื่อลดความจำาเป็นในการ
ใช้พลังงานเมื่อนาฬิกาไม่ได้รับพลังงานจากแหล่งกำาเนิดแสง
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คุณสมบัติต่างๆฟังก์ชั่นการรับสัญญาน

ฟังก์ชั่นอื่นๆ

โหมดการบิน ( ) ……………………………
 ดูหน้า 19

ฟังก์ชั่นเพื่อหยุดการรับสัญญาน GPS ไม่ให้ทำางาน โปรดตั้ง
ค่าโหมดนี้เมื่อคุณโดยสารอยู่ในเครื่องบิน หรือ พาหนะอื่น

ฟังก์ช่ันแสดงจำานวนดาวเทียมจับสัญญาน ………
 ดูหน้า 15

แสดงจำานวนของดาวเทียมจับสัญญานที่นาฬิการับสัญญา
นระหว่างทำาการรับสัญญาน GPS โดยเข็มวินาที

ฟังก์ชั่นแสดงผลการรับสัญญาน ………………
 ดูหน้า 24

แสดงผลการรับสัญญานครั้งล่าสุด (สำาเร็จ / ล้มเหลว)

ฟังก์ชั่นเช็คการปรับตั้งค่าโซนเวลา ……………
 ดูหน้า 16

แสดงการตั้งค่าของโซนเวลาในปัจจุบัน

1. ฟังก์ชั่นพื้นฐาน ……………………… เข็มนาฬิกาบนหน้าปัด (เข็มชั่วโมง/เข็มนาที/เข็มวินาที) หน้าจอแส
ดงวันที่ เข็มชี้ระดับพลังงาน เข็มนาฬิกาในหน้าปัดรอง (เข็มชั่วโมง/
เข็มนาที)

2. ความถี่ของผลึกแก้วผลิตความถี่ ………
    (Crystal Oscillator)

32,768 Hz (Hz = Hertz... รอบต่อวินาที)

3. อัตราความเที่ยงตรงวินาที …………… เดินเร็วขึ้นหรือช้าลง ±15 วินาทีต่อเดือน (ยกเว้นกรณีที่ใช้งาน
นาฬิกาโดยไม่ได้รับสัญญานเพื่อปรับเวลาโดยอัตโนมัติ หรือ เมื่อสวม
ใส่ในบริเวณที่มีระดับอุณหภูมิแตกต่างไปจากปกติ ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 
5 องศาเซลเซียส ถึง 35 องศาเซลเซียส)

4. ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการทำางาน …… ระหว่าง -10 องศาเซลเซียส และ +60 องศาเซลเซียส

5. ระบบขับเคลื่อน ……………………… สเต็ปมอเตอร์ (เข็มชั่วโมง เข็มนาที เข็มวินาทีของหน้าปัดหลัก วันที่ 
เข็มชี้ระดับพลังงาน เข็มนาฬิกาในหน้าปัดรอง (เข็มชั่วโมง/เข็มนาที)

6. แหล่งพลังงาน ………………………… ถ่านชารจ์ 1 ก้อน

7. ความคงทนในการใช้งาน …………… ประมาณหกเดือน (เมื่อชาร์จพลังงานเต็ม และฟังก์ชั่นประหยัด
พลังงานไม่ทำางาน)
 หากฟังก์ชั่นประหยัดพลังงานทำางานหลังจากที่นาฬิกาถูกชาร์จ
เต็มแล้ว นาฬิกาจะสามารถทำางานได้นานที่สุดประมาณสองปี

8. ฟังก์ชั่นรับสัญญานวิทยุุ ……………… การปรับตั้งค่าโซนเวลา การปรับตั้งค่าเวลาด้วยมือ การปรับตั้งค่า
เวลาอัตโนมัติ

9. แผงวงจรรวม (IC) …………………… ตัวผลิตความถี่ ตัวแยกความถี่ และขับเคลื่อนวงจร C-MOS-IC 4 ตัว

หน้าปัดบอกเวลาแบบคู ่ ………………………
 ดูหน้า 25

จอของหน้าปัดรองที่อยู่ ณ ตำาแหน่ง 6:00 นาฬิกาของหน้า
ปัดหลัก (ในการแสดงผลแบบ 24 ชั่วโมง) จะแสดงเวลาของ
ภูมิภาคที่ต่างไปจากเวลาบนหน้าปัดหลัก

ฟังก์ช่ันการปรับตำาแหน่งเข็มนาฬิกาอัตโนมัติ ……
 ดูหน้า 52

ทำาการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของเข็มนาฬิกาเนื่องจาก
แรงภายนอก เช่น อิทธิพลจากแรงแม่เหล็ก

ฟังก์ชั่นการรับข้อมูลวินาทีกระโดดอัตโนมัติ …
 ดูหน้า 60

รับข้อมูลของวินาทีกระโดดเมื่อจำาเป็นโดยอัตโนมัติ
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