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 ทา่นสามารถรับบรกิารตดัสายโลหะนาฬกิาขอ้มอื ไดท้ีร่า้นคา้ตวัแทนจ�าหน่ายนาฬกิาSeiko หากทา่น
ไดรั้บนาฬกิาเป็นของก�านัล หรอืทา่นไดเ้ปลีย่นแปลงทีอ่ยู ่ไมส่ะดวกแกก่ารเขา้รับบรกิารจากรา้นคา้
ตวัแทนจ�าหน่าย โปรดตดิตอ่เครอืขา่ยบรกิารทัว่โลกของ SEIKO นอกจากนี ้ทา่นยงัสามารถรับบรกิาร
ไดจ้ากรา้นคา้อืน่ๆ ทีไ่มไ่ดเ้ป็นตวัแทนจ�าหน่ายนาฬกิา Seiko โดยมคีา่ใชจ้า่ยในดา้นบรกิาร และ
ขออภยัมา ณ ทีน่ีห่ากในบางรา้นคา้ (ทีไ่มไ่ดเ้ป็นตวัแทน / เป็นตวัแทน) ไมม่บีรกิารหลงัการขาย

 หากนาฬกิาของทา่นมฟิีลม์ใสกนัรอยขดีขว่นนาฬกิาตดิอยู ่โปรดลอกแผน่ฟิลม์ใสดงักลา่วออกกอ่นการ
สวมใสนาฬกิาเพือ่ใชง้าน หากมแีผน่ฟิลม์ใสตดิอยูบ่นนาฬกิาเมือ่สวมใส ่ฟิลมใ์สจะเป็นสาเหตขุองการ 
จับเกาะของฝุ่ นละออง คราบเหงือ่ สิง่สกปรก หรอืความชืน้เกาะตดิอยูใ่ตแ้ผน่ฟิลม์และอาจเป็นสาเหตุ
ของการเกดิสนมิได ้

โปรดอา่นค�าแนะน�าในคูม่อืการใชง้านนีอ้ยา่งถีถ่ว้นกอ่น 

การใชง้านนาฬกิา SEIKO เพือ่การใชง้านที ่
เหมาะสมและปลอดภยั
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โปรดอา่นกอ่นใชง้าน1

ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน

ค�าเตอืน
ผูใ้ชค้วรปฎบิตัติามกฎระเบยีบรักษาความปลอดภยัดงัตอ่ไปนีอ้ยา่งเครง่ครัด  

เพือ่หลกีเลีย่งความเสีย่งทีอ่าจเกดิการบาดเจ็บขัน้รนุแรง

•  โปรดเก็บนาฬกิา และอปุกรณเ์สรมิใหห้า่งจากมอืเด็กเล็กและเด็กทารก

โปรดดแูลและป้องกนัเด็กทารกและเด็กเล็กจากการกลนืกนิชิน้สว่นนาฬกิา

หากเด็กทารกหรอืเด็กเล็กกลนืกนิแบตเตอรีห่รอืชิน้สว่นของนาฬกิาเขา้ไป  

โปรดปรกึษาแพทยโ์ดยทนัท ีเนือ่งจากอาจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของเด็กทารกหรอืเด็กเล็ก

• หยดุใสน่าฬกิาทนัทหีากเกดิกรณีตอ่ไปนี้

 { หากตวัเรอืนหรอืสายนาฬกิาเกดิความแหลมคมจากการสกึหรอ เป็นตน้

 { หากมสีลกัสายยืน่ออกมาจากสายนาฬกิา

 ½ โปรดแจง้ปัญหาดงักลา่วแก ่รา้นคา้ตวัแทนจ�าหน่ายนาฬกิา Seiko  

หรอืเครอืขา่ยบรกิารทัว่โลกของ SEIKO

• หา้มถอดแบตเตอรีส่�ารองออกจากนาฬกิา

 ½ เกีย่วกบัแบตเตอรีส่�ารอง  แหลง่ทีม่าของพลงังาน  หนา้ 40

การเปลีย่นแบตเตอรีส่�ารองตอ้งด�าเนนิการโดยผูท้ีม่คีวามรูแ้ละทกัษะแบบมอือาชพี  
โปรดสอบถามรา้นคา้ทีจ่�าหน่ายนาฬกิาเรอืนนีส้�าหรับการเปลีย่นแบตเตอรีส่�ารอง

การใสแ่บตเตอรีซ่ลิเวอรอ์อกไซดท์ัว่ไปอาจท�าใหเ้กดิความรอ้นและกอ่ใหเ้กดิการระเบดิ 
และการจดุระเบดิได ้

ขอ้ควรระวงั

• หากสงัเกตเห็นอาการแพห้รอืการระคายเคอืงบนผวิหนงั
โปรดหยดุใสน่าฬกิาทนัท ีและปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง เชน่ แพทยโ์รคผวิหนังหรอืแพทยผ์ู ้
เชีย่วชาญดา้นโรคภมูแิพ ้

• ขอ้ควรระวงัอืน่ๆ
 { การเปลีย่นสายนาฬกิาแบบสายโลหะตอ้งด�าเนนิการโดยผูท้ีม่คีวามรูแ้ละทกัษะแบบมอือาชพี 
โปรดสอบถามรา้นคา้ทีจ่�าหน่ายนาฬกิาเรอืนนีส้�าหรับการเปลีย่นสายนาฬกิาแบบสายโลหะ 
เนือ่งจากมคีวามเสีย่งตอ่การบาดเจ็บทีม่อืหรอืนิว้มอื และชิน้สว่นอาจสญูหายได ้

 { หา้มแกะหรอืแยกชิน้สว่นนาฬกิา

 { โปรดเก็บนาฬกิาเรอืนนีใ้หห้า่งจากเด็กเล็กและเด็กทารก โปรดระมดัระวงัเป็นพเิศษเพือ่หลกีเลีย่ง
ความเสีย่งตอ่การบาดเจ็บหรอืผืน่แพ ้หรอือาการคนัทีอ่าจเกดิขึน้เมือ่เด็กสมัผัสกบันาฬกิา

 { เมือ่ตอ้งการก�าจัดแบตเตอรีท่ีใ่ชแ้ลว้ โปรดท�าตามค�าแนะน�าของหน่วยงานทีม่อี�านาจในทอ้งถิน่

 { หากนาฬกิาเป็นแบบมสีายคลอ้งหรอืเป็นแบบจีค้ลอ้งคอ สายหรอืโซท่ีต่ดิอยูก่บันาฬกิาอาจสรา้ง
ความเสยีหายตอ่เสือ้ผา้ หรอืท�าใหม้อื คอ หรอือวยัวะสว่นอืน่ๆ บาดเจ็บได ้

 { โปรดทราบวา่หากถอดนาฬกิาออกแลว้วางไวเ้ฉยๆ ดา้นหลงัตวัเรอืน สายนาฬกิา และตะขอจะ
เสยีดสกีนั และอาจกอ่ใหเ้กดิรอยขดีขว่นทีด่า้นหลงัตวัเรอืน ดงันัน้เมือ่ถอดนาฬกิาออกแลว้  

เราขอแนะน�าใหใ้ชผ้า้นิม่ๆ รองระหวา่งดา้นหลงัตวัเรอืน สายนาฬกิา และตะขอ

เพือ่หลกีเลีย่งความเสีย่งของการบาดเจ็บ หรอืความเสยีหายตอ่วตัถ ุควรปฏบิตัติามคูม่อืการใชง้าน 

และขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยัตอ่ไปนีอ้ยา่งเครง่ครัด

• โปรดหลกีเลีย่งการใสน่าฬกิาและการจดัเก็บนาฬกิาในสถานทีต่อ่ไปนี้
 { สถานทีท่ีม่สีารระเหยตา่งๆ (เครือ่งส�าอาง  
และสารเคมตีา่งๆ เชน่ น�้ายาลา้งเล็บ ยาไลแ่มลง  
ทนิเนอร ์เป็นตน้)

 { สถานทีท่ีอ่ณุหภมูลิดลงต�า่กวา่ 5 ºC หรอืเพิม่ขึน้
สงูกวา่ 35 ºC เป็นเวลานาน (41 ºF และ 95 ºF)

 { สถานทีท่ีม่คีวามชืน้สงู

 { สถานทีท่ีไ่ดรั้บผลกระทบจากพลงัแม่
เหล็กหรอืไฟฟ้าสถติสงู

 { สถานทีท่ีม่ฝีุ่ นเยอะ

 { สถานทีท่ีไ่ดรั้บผลกระทบจากแรงสัน่
สะเทอืน
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ขอ้ควรระวงั

หา้มหมนุหรอืดงึเม็ดมะยมออกมาขณะทีน่าฬกิา
เปียก
เนือ่งจากน�้าอาจเขา้ไปในนาฬกิาได ้
½ หากพืน้ผวิดา้นในกระจกขุน่มวัเนือ่งจากการควบแน่น หรอืเกดิน�้าหยดเล็กๆ  

เกาะอยูภ่ายในตวัเรอืนนาฬกิาเป็นเวลานาน ประสทิธภิาพในการกนัน�้าของนาฬกิา
จะลดลง โปรดปรกึษารา้นคา้ที ่จ�าหน่ายนาฬกิาเรอืนนีห้รอืเครอืขา่ยบรกิารทัว่โลก
ของ SEIKO ทนัที

หา้มใสน่าฬกิาขณะอาบน�า้หรอือบซาวนา่
ไอน�้า สบู ่หรอืสว่นประกอบอืน่ๆ ของน�้าพรุอ้นอาจเรง่การเสือ่ม
ประสทิธภิาพการกนัน�้าของนาฬกิา

หา้มปลอ่ยใหม้คีวามชืน้ เหงือ่ หรอืฝุ่ นเกาะบน
นาฬกิาเป็นเวลานาน
โปรดระวงัความเสีย่งตอ่ประสทิธภิาพในการกนัน�้าของนาฬกิากนั
น�้าทีอ่าจลดลง เนือ่งจากการเสือ่มสภาพของสารยดึตดิบนกระจก
หรอืยางกนัร่ัว หรอืการเกดิสนมิบนสเตนเลสสตลี

ค�าเตอืน

หา้มใสน่าฬกิาเรอืนนีส้�าหรบัการด�าน�า้ลกึแบบสคบูา 
หรอืการด�าน�า้ลกึแบบอิม่ตวั
นาฬกิากนัน�้าทีม่กีารแสดงผล BAR (ความกดดนัของบรรยากาศ) 
เรอืนนี ้ไดรั้บผา่นการตรวจสอบความหนาแน่นตา่งๆ ภายใตส้ภาพ
แวดลอ้มสมบกุสมบนัแบบจ�าลอง ซึง่โดยทัว่ไปจะเป็นการตรวจสอบ
ทีจ่�าเป็นส�าหรับนาฬกิาทีอ่อกแบบมาส�าหรับการด�าน�้าลกึแบบสคบูา
หรอืการด�าน�้าลกึแบบอิม่ตวั โปรดใชน้าฬกิาทีอ่อกแบบมาเป็นพเิศษ
เฉพาะส�าหรับการด�าน�้า

หา้มน�านาฬกิาโดนน�า้ทีไ่หลจากก็อกน�า้โดยตรง
แรงดนัน�้าของน�้ากอ็กจากก็อกน�้ามมีากพอทีจ่ะลดประสทิธภิาพการ
กนัน�้าของนาฬกิากนัน�้าทัว่ไป

ขอ้ควรระวงั

1



การรบัสญัญาณ GPS ฟงักช์นัการชารจ์ไฟจากพลงังานโซลาร์ ฟงักช์นัการปรบัเปลีย่นเวลาอตัโนมตั ิ
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 นาฬกิาเรอืนนีเ้ป็นนาฬกิา GPS โซลาร์
โดยมคีณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี้

คณุลกัษณะ

1

นาฬกิาเรอืนนีส้ามารถต ัง้เวลาทอ้งถิน่ไดอ้ยา่ง
แมน่ย�าดว้ยการท�างานเพยีงปุ่ มเดยีวไดท้กุทีท่ ัว่โลก
	 DST (Daylight Saving Time) สามารถตัง้ไดด้ว้ยตวัเอง

นาฬกิาเรอืนนีจ้ะปรับเวลาอยา่งรวดเร็วโดยการรับสญัญาณ  

GPS จากดาวเทยีม GPS

 สถานทีท่ ีส่ามารถรบัสญัญาณ GPS ไดง้า่ย/ 
สถานทีท่ ีไ่มส่ามารถรบัสญัญาณได ้ หนา้ 16

นาฬกิาเรอืนนีต้อบสนองกบัไทมโ์ซนรวม 39 ไทมโ์ซนทัว่โลก
 ไทมโ์ซน  หนา้ 6

เมือ่ภมูภิาคหรอืไทมโ์ซนทีก่�าลงัใชน้าฬกิาอยูม่กีารเปลีย่นแปลง 
โปรดด�าเนนิการ “ปรับเปลีย่นไทมโ์ซน”
 วธิปีรบัเปลีย่นไทมโ์ซน  หนา้ 18

นาฬกิาเรอืนนีท้�างานดว้ยการชารจ์ไฟจาก
พลงังานโซลาร์

เปิดใหห้นา้ปัดสมัผัสกบัแสงเพือ่ชารจ์นาฬกิา
เมือ่ชารจ์ไฟเต็มแลว้ นาฬกิาจะใชง้านไดป้ระมาณ 6 เดอืน

เมือ่ไมเ่หลอืพลงังานทีเ่กบ็ไวใ้นนาฬกิาเลย อาจใชเ้วลานานใน
การชารจ์นาฬกิา ดงันัน้โปรดอยา่ลมืชารจ์นาฬกิาอยา่งสม�า่เสมอ

 วธิชีารจ์นาฬกิา  หนา้ 14

 เวลาในการชารจ์ตามมาตรฐาน  หนา้ 14

นาฬกิาเรอืนนีป้รบัเปลีย่นเวลาโดยอตัโนมตัติามรปู
แบบการด�าเนนิการระหวา่งการใชง้าน

เมือ่นาฬกิาไดรั้บแสงสวา่งจากทอ้งฟ้าอยา่งเพยีงพอ นาฬกิาจะรับ
สญัญาณ GPS จากดาวเทยีม GPS โดยอตัโนมตั ิฟังกช์นันีช้ว่ย 
ใหน้าฬกิาสามารถปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตัไิดอ้ยา่งแมน่ย�า  

แมใ้นขณะทีม่กีารใชง้านนาฬกิา

 การปรบัเปลีย่นเวลาอตัโนมตั ิ หนา้ 27

	  นาฬกิาเรอืนนีไ้มส่ามารถรับสญัญาณ GPS ไดเ้มือ่พลงังานทีม่อียู ่
ในนาฬกิาอยูใ่นระดบัต�า่

 ตรวจสอบสถานะการชารจ์  หนา้ 13

	นาฬกิา GPS โซลารเ์รอืนนีต้า่งจากอปุกรณน์�าทางตรงทีไ่มไ่ดอ้อกแบบมาเพือ่รับสญัญาณ GPS จากดาวเทยีม GPS อยา่งสม�า่เสมอโดยทีไ่มม่กีารท�างาน
 นาฬกิาเรอืนนีจ้ะรับสญัญาณ GPS เมือ่อยูใ่นโหมดการปรับเปลีย่นไทมโ์ซน โหมดการปรับเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเองหรอืแบบอตัโนมตัเิทา่นัน้
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กลไกทีน่าฬกิา GPS โซลารเ์รอืนนีใ้ชต้ ัง้เวลาและวนัที่

 กลไกทีน่าฬกิาเรอืนนีใ้ชต้ ัง้เวลาและวนัที่
นาฬกิาเรอืนนีจ้ะรบัสญัญาณ GPS จากดาวเทยีม GPS  
เพือ่ต ัง้เวลาและวนัทีต่ามขอ้มลูตอ่ไปนี้

 ดาวเทยีม GPS

ดาวเทยีมนีด้�าเนนิการโดยกระทรวงกลาโหมแหง่
สหรฐัอเมรกิา (ชือ่อยา่งเป็นทางการคอื NAVSTAR)  
และโคจรรอบโลกในระดบัความสงู 20,000 กม.
เดมิทดีาวเทยีมดวงนีเ้ป็นดาวเทยีมเพือ่การทหาร  
แตใ่นปจัจบุนัมกีารเผยแพรข่อ้มลูบางสว่นสูส่าธารณะ  
และใชใ้นอปุกรณต์า่งๆ เชน่ ระบบน�าทางรถยนต ์ 
และโทรศพัทม์อืถอื
ดาวเทยีม GPS มกีารตดิต ัง้นาฬกิาอะตอมมกิความ
แมน่ย�าสงู โดยมคีา่คลาดเคลือ่นของความแมน่ย�า  
1 วนิาทตีอ่ 100,000 ปี

• วนัทีแ่ละเวลาทีแ่มน่ย�าตามนาฬกิาอะตอมมกิ 
• ขอ้มลูเกีย่วกบัไทมโ์ซนทีท่า่นอยู่
 (นาฬกิาจะตอ้งใชด้าวเทยีม 4 ดวง ในการรับสญัญาณ GPS  

เพือ่ระบตุ�าแหน่งสถานทีต่ัง้ จาก 39 ไทมโ์ซนทัว่โลก)

 หากตอ้งการรับขอ้มลูเกีย่วกบัไทมโ์ซนทีท่า่นอยู ่ทา่นจ�าเป็นตอ้ง
ปรับเปลีย่นไทมโ์ซน

  วธิปีรบัเปลีย่นไทมโ์ซน  หนา้ 18

 นาฬกิา GPS โซลารเ์รอืนนีต้า่งจากอปุกรณน์�าทางตรงทีไ่มไ่ด ้
ออกแบบมาเพือ่รับสญัญาณ GPS จากดาวเทยีม GPS  
อยา่งสม�า่เสมอโดยทีไ่มม่กีารท�างาน

 นาฬกิาเรอืนนีจ้ะรับสญัญาณ GPS จากดาวเทยีม เมือ่อยูใ่นโหมด
การปรับเปลีย่นไทมโ์ซน โหมดการปรับเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเองหรอื
แบบอตัโนมตัเิทา่นัน้

1
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โปรดอา่นกอ่นใชง้าน1

ไทมโ์ซน

 ไทมโ์ซน
โดยท ัว่ไปประเทศและภมูภิาคตา่งๆ ท ัว่โลกจะใชเ้วลามาตรฐานตามเวลามาตรฐานสากล (UTC) เวลามาตรฐานจะก�าหนดตามแตล่ะประเทศหรอืภมูภิาค  
และภมูภิาคทีใ่ชเ้วลามาตรฐานเดยีวกนัจะเรยีกวา่ไทมโ์ซน และในปจัจบุนัมกีารแบง่ออกเป็น 39 ไทมโ์ซนตามขอ้มลูจากเดอืนมกราคม 2017

 Daylight Saving Time (DST)

Daylight Saving Time (DST) จะมกีารต ัง้คา่แตกตา่งกนัไปตามพืน้ทีต่า่งๆ
Daylight Saving Time หมายถงึเวลาในชว่งฤดรูอ้น ซึง่เป็นระบบทีช่ว่ยยดืเวลาในชว่งกลางวนั โดยการปรบัเวลาใหเ้ร็วขึน้ 1 ช ัว่โมงในชว่งทีช่ว่งกลางวนัมเีวลา
ยาวในชว่งฤดรูอ้น มกีารใช ้
Daylight Saving Time ในประมาณ 80 ประเทศ โดยสว่นมากจะเป็นประเทศในยโุรปและอเมรกิาเหนอื การใชแ้ละระยะเวลาของ Daylight Saving Time  
จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะประเทศ
 Daylight Saving Time อาจมกีารเปลีย่นแปลง ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสถานการณข์องประเทศหรอืภมูภิาคนัน้ๆ

 เวลามาตรฐานสากล (UTC)

UTC คอืเวลามาตรฐานสากล ซึง่เป็นขอ้ตกลงนานาชาต ิเวลานีใ้ชเ้ป็นเวลาทางการส�าหรบับนัทกึเวลาท ัว่โลก UTC คอืเวลาทีไ่ดม้าจากการเพิม่อธกิวนิาทใีหก้บั 
“เวลาอะตอมมกิสากล (TAI)” ซึง่ก�าหนดจากนาฬกิาอะตอมมกิท ัว่โลก และตกลงรว่มกนัเพือ่ชดเชยคา่คลาดเคลือ่นจากเวลาสากล (UT) ทีไ่ดร้บัการก�าหนดใน
เชงิดาราศาสตร์
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โปรดอา่นกอ่นใชง้าน

นาฬกิามฟีงักช์นัดงัตอ่ไปนีร้วมอยูด่ว้ย

ลอสแอนเจลสิ 19.00 น. วนัที ่6
ลอนดอน  

3.00 น. วนัที ่7

1

เมือ่ภมูภิาคหรอืไทมโ์ซนทีใ่ชน้าฬกิามกีารเปลีย่นแปลง

ปรับเปลีย่นไทมโ์ซน
นาฬกิาแสดงเวลาทอ้งถิน่ทีแ่มน่ย�า

 การปรบัเปลีย่นไทมโ์ซน  หนา้ 17

 ไทมโ์ซน  หนา้ 6
 การแสดงผลไทมโ์ซนและรายชือ่ไทมโ์ซนท ัว่โลก  หนา้ 12

หากตอ้งการต ัง้เฉพาะเวลา

นาฬกิาจะแสดงเวลาทีแ่มน่ย�าของไทมโ์ซนซึง่ตัง้โดยการใช ้ 

“การปรับเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเอง”

 วธิปีรบัเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเอง  หนา้ 26

 ตรวจสอบการต ัง้คา่ไทมโ์ซนและ DST (เวลาออมแสง)  หนา้ 21
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โปรดอา่นกอ่นใชง้าน

วธิตีรวจสอบเมือ่มกีารก�าหนดคา่ไทมโ์ซนใหก้บันาฬกิาของคณุ 

1

ดา้นหลงัของเคสจะแสดงหมายเลขเครือ่ง-เคสของนาฬกิา
การอา้งองิหมายเลขเครือ่ง-เคสทีด่า้นหลงัของเคส จะชว่ยใหค้ณุสามารถระบไุดเ้มือ่มกีารก�าหนดคา่ขอ้มลู
ไทมโ์ซน 

ส�าหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดด ูURL ดา้นลา่ง 
http://www.seikowatches.com/gpstimezonedatainfo/

หากมกีารเปลีย่นแปลงไทมโ์ซนในภมูภิาคหนึง่ๆโดยทางการ หลงัจากทีข่อ้มลูไทมโ์ซนของนาฬกิา 

ไดรั้บการก�าหนดคา่ไวแ้ลว้ เวลาทีถ่กูตอ้งจะไมแ่สดงแมจ้ะไดรั้บสญัญาณ GPS โปรดด�าเนนิการตอ่ 
ไปนีเ้พือ่แสดงเวลาทีถ่กูตอ้ง:

＜วธิตี ัง้เวลาของนาฬกิาเรอืนนีใ้นภมูภิาคทีม่กีารเปลีย่นแปลงไทมโ์ซนโดยทางการ＞ 
1. เลอืกไทมโ์ซนทีถ่กูตอ้งส�าหรับเวลาปัจจบุนัในภมูภิาคนัน้ๆโดยใชก้ารตัง้คา่ไทมโ์ซนดว้ยตวัเอง 
 ส�าหรับรายละเอยีด โปรดด ู“การตัง้คา่ไทมโ์ซนดว้ยตวัเอง”  หนา้ 23

2. ตอ่ไป ใหด้�าเนนิการปรับเปลีย่นเวลาโดยใชก้ารปรับเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเอง
 ส�าหรับรายละเอยีด โปรดด ู“การปรับเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเอง”  หนา้ 25

3. เมือ่ใชน้าฬกิาในไทมโ์ซนเดยีวกนั เวลาทีถ่กูตอ้งจะแสดงขึน้หลงัจากการปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตั ิ(GPS) 
หรอืการปรับเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเอง

4. เมือ่ยา้ยออกจากภมูภิาคทีม่กีารเปลีย่นแปลงไทมโ์ซนโดยทางการเป็นไทมโ์ซนอืน่ จากนัน้กลบัไปยงั 
ไทมโ์ซนทีม่กีารเปลีย่นแปลงไทมโ์ซนโดยทางการ ใหด้�าเนนิการเหมอืนกบัขอ้ 1-3 ตามทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 
เพือ่แสดงเวลาทีถ่กูตอ้งในภมูภิาคทีม่กีารเปลีย่นแปลงไทมโ์ซนโดยทางการ 

หมายเลขเครือ่ง-เคส
หมายเลขเพือ่ระบปุระ 

เภทของนาฬกิา 

 การแสดงผลอาจแตกตา่งกนัไปในแตล่ะรุน่
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ชือ่ชิน้สว่น

3

R 7 6 4  -  0 A A 0    H R 2

 การแสดงชือ่เมอืงอาจแตกตา่งกนัไปตามรุน่

เม็ดมะยม

ปฏทินิบอกวนัทีข่นาดใหญ่

ปุ่ ม A

หนา้ปดัยอ่ย 
(ระบบ 12 ช ัว่โมง)

ปุ่ ม B

เข็มช ัว่โมง

เข็มจบัเวลา

เข็มวนิาที

หนา้ปดัยอ่ย
เข็มชีแ้บบ 24 ช ัว่โมง

เข็มนาที

มตีอ่ในหนา้ถดัไป
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ตรวจสอบสถานะการชารจ์  หนา้ 13

วธิชีารจ์นาฬกิา  หนา้ 14

ต�าแหน่ง
เข็มนาฬกิา

เต็ม ปานกลาง ต�า่

การแสดง
ผล

ต�าแหน่ง
เข็มนาฬกิา

・(ปิด) DST (เปิด)

การแสดง
ผล

ต�าแหน่ง
เข็มนาฬกิา

สถานะโหมดบนเครือ่ง
บนิ ( ) 

การแสดง
ผล

โหมดบนเครือ่งบนิ ( )  หนา้ 22

 การแสดงผลสถานะการชารจ์
 การแสดงผล DST  
(เวลาออมแสง)

 การแสดงผลกระบวนการรบัสญัญาณ

 การแสดงผลของโหมดบนเครือ่งบนิ ( )

กระบวนการ
รับสญัญาณ

1 (การปรับเปลีย่น
เวลา)

4+ (การปรับเปลีย่น
ไทมโ์ซน)

การรับขอ้มลูอธกิ
วนิาที

การแสดง
ผล

Y ...  รับสญัญาณส�าเร็จ  
 (ต�าแหน่ง 8 วนิาท)ี

N ...  รับสญัญาณไมส่�าเร็จ 
 (ต�าแหน่ง 22 วนิาท)ี

[การตรวจสอบผลการรบั
สญัญาณ]  หนา้ 30

การแสดงผลการ 
รบัสญัญาณ

การแสดงผลเข็มจบัเวลาและการแสดงผลการรบัสญัญาณ

 ต�าแหน่งของการแสดงผลแตล่ะขอ้อาจแตกตา่งกนัไป
ในแตล่ะรุน่ (การออกแบบ)

3

ตรวจสอบ DST (Daylight Saving Time)  หนา้ 21

ตัง้ DST (Daylight Saving Time)  หนา้ 19

R 7 6 4  -  0 A A 0    H R 2

ตรวจสอบผลการรับสญัญาณ  หนา้ 30

การปรับเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเอง  หนา้ 25

การปรับเปลีย่นไทมโ์ซน  หนา้ 17

การปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตั ิ หนา้ 27

รับขอ้มลูอธกิวนิาท ี หนา้ 29

มตีอ่ในหนา้ถดัไป
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การแสดงผลไทมโ์ซนและรายชือ่ไทมโ์ซนท ัว่โลก

รหสั
เมอืง

การแสดง
ผลเวลา 

(ความตา่ง)
ชือ่เมอืง

UTC 
± ชัว่โมง

BJS 8 ปักกิง่ +8

— • เปียงยาง +8.5

— • ยคูลา +8.75

TYO 9 โตเกยีว +9

ADL • แอดเิลด +9.5

SYD 10 ซดินยี์ +10

— • เกาะลอรด์ฮาว +10.5

NOU 11 นูเมอา +11

WLG 12 เวลลงิตนั +12

— • หมูเ่กาะแชทมั +12.75

TBU 13 นูกอูะโลฟา +13

CXI 14 เกาะครสิตม์าส +14

— –12 เกาะเบเกอร์ –12

MDY –11 หมูเ่กาะมดิเวย์ –11

รหสั
เมอืง

การแสดง
ผลเวลา 

(ความตา่ง)
ชือ่เมอืง

UTC 
± ชัว่โมง

LON UTC ลอนดอน 0

PAR 1 ปารสี/เบอรล์นิ +1

CAI 2 ไคโร +2

JED 3 เจดดาห์ +3

— • เตหะราน +3.5

DXB 4 ดไูบ +4

— • คาบลู +4.5

KHI 5 การาจี +5

DEL • เดลี +5.5

— • กาฐมาณฑุ +5.75

DAC 6 ธากา +6

— • ยา่งกุง้ +6.5

BKK 7 กรงุเทพมหานคร +7

รหสั
เมอืง

การแสดง
ผลเวลา 

(ความตา่ง)
ชือ่เมอืง

UTC 
± ชัว่โมง

HNL –10 โฮโนลลูู –10

— • หมูเ่กาะมารเ์คซสั –9.5

ANC –9 อนัคอราจ –9

LAX –8 ลอสแอนเจลสิ –8

DEN –7 เดนเวอร์ –7

CHI –6 ชคิาโก –6

NYC –5 นวิยอรก์ –5

SDQ –4 ซานโตโดมงิโก –4

— • เซนตจ์อหน์ส์ –3.5

RIO –3 รโีอเดจาเนโร –3

FEN –2
เฟอรนั์นดจูนีอ
โรนยา

–2

PDL –1 อะโซรส์ –1

 การแสดงผลรหสัเมอืงและความตา่งของเวลาจาก UTC อาจเปลีย่นแปลงไปโดยขึน้อยูก่บัรุน่นาฬกิา

 “·” ระหวา่งตวัเลขของการแสดงผลความตา่งของเวลาแสดงวา่มไีทมโ์ซนอยูใ่นสถานทีด่งักลา่ว

3

R 7 6 4  -  0 A A 0    H R 2

รายชือ่ตอ่ไปนีแ้สดงความสมัพนัธร์ะหวา่งการแสดงผลของฐานนาฬกิาและวงแหวนรอบหนา้ปดั ตลอดจนความตา่งของเวลาจาก UTC
โปรดดตู�าแหนง่เข็มวนิาทดีา้นลา่งเพือ่ต ัง้ไทมโ์ซนหรอืตรวจสอบการต ัง้คา่ไทมโ์ซน

DST (Daylight Saving Time) ใชใ้นบางประเทศ
ในไทมโ์ซนเกาะลอรด์ฮาว ในออสเตรเลยีทีม่เีครือ่งหมาย   เวลาจะเร็วกวา่ 30 นาทขีณะทีใ่ช ้DST (Daylight Saving Time)

นาฬกิาเรอืนนีต้อบสนองกบั DST ในไทมโ์ซนของเกาะลอรด์ฮาว 

การแสดงผลไทมโ์ซน
ชือ่เมอืงตวัแทน…

28 เมอืงใน 39 ไทมโ์ซน 
ทัง้หมดทัว่โลก

ความตา่งของเวลา… 
+14 ชัว่โมง ~ –12 ชัว่โมง

[ตรวจสอบไทมโ์ซน]  หนา้ 21

[การปรบัเปลีย่นไทมโ์ซน]  หนา้ 17

การแสดงผลความตา่งของเวลา

 *แตล่ะไทมโ์ซนอา้งองิขอ้มลูจากเดอืนมกราคม 2017
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กอ่นใชง้าน

การแสดงผล 
เข็มจับเวลา สถานะการชารจ์ อธบิาย 

เต็ม
ไมส่ามารถรับสญัญาณ
 หนา้ 15

ปานกลาง

รับสญัญาณไดแ้ตอ่ยา่
ลมืชารจ์นาฬกิา
เกีย่วกบัการชารจ์ 
 หนา้ 15

การแสดงผล 
เข็มจับเวลา

การเดนิของเข็มวนิาที สถานะการชารจ์ อธบิาย

การเดนิทีร่ะ 
ยะเวลา  
1 วนิาที

ต�า่

นาฬกิาไมส่ามารถ
รับสญัญาณ GPS 
แตม่พีลงังาน
ส�าหรับท�างานได ้

ชารจ์นาฬกิาอยา่งนอ้ยจนกวา่เข็มบง่ชี ้ 

ชีไ้ปทีต่�าแหน่งการชารจใ์นระดบัหนึง่ 
เพือ่ใหน้าฬกิาสามารถรับสญัญาณ GPS

เกีย่วกบัการชารจ์  หนา้ 14

การเดนิทีร่ะ 
ยะเวลา  
2 วนิาที

นาฬกิาไมส่ามารถ
รับสญัญาณ GPS 
และไมม่พีลงังาน
ส�าหรับท�างานได ้
(ฟังกช์นัเตอืนการ
สิน้เปลอืงพลงังาน
ลว่งหนา้เปิดใชง้าน
อยู ่หนา้ 32)

ชารจ์นาฬกิาตอ่จนกวา่เข็มบง่ชี ้ 

ชีไ้ปในต�าแหน่งทีก่�าหนดเป็นอยา่งนอ้ย 
เพือ่ใหน้าฬกิาสามารถท�างานไดอ้ยา่งตอ่
เนือ่งและรับสญัญาณ GPS ได ้
เกีย่วกบัการชารจ์  หนา้ 14

การเดนิทีร่ะ 
ยะเวลา  
5 วนิาที

สถานะการชารจ์ไม่
แสดงขึน้ส�าหรับโหมด
บนเครือ่งบนิ ( )

รเีซต็โหมดบนเครือ่งบนิ ( )  
ใหบ้อ่ยทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท�าได ้
  รเีซ็ตโหมดบนเครือ่งบนิ  

 ( ) หนา้ 22

เมือ่เข็มบง่ชี ้ชีไ้ปที ่“E” ใหช้ารจ์นาฬกิา
ตามค�าแนะน�าดา้นบน 
เกีย่วกบัการชารจ์  หนา้ 14

ตรวจสอบสถานะการชารจ์

ต�าแหนง่เข็มจบัเวลาแสดงวา่นาฬกิาเรอืนนีส้ามารถหรอืไมส่ามารถรบัสญัญาณ GPS
เมือ่พลงังานเหลอืนอ้ย การเดนิของเข็มวนิาทจีะแสดงสถานะการสิน้เปลอืงพลงังานในรายละเอยีดเพิม่เตมิ

 การรับสญัญาณ GPS จ�าเป็นตอ้งใชพ้ลงังานมาก โปรดอยา่ลมืชารจ์นาฬกิาโดยใหห้นา้ปัดนาฬกิาสมัผัสกบัแสง  เกีย่วกบัการชารจ์  หนา้ 14

รบัสญัญาณ
ได้

รบัสญัญาณ
ไมไ่ด้

3
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กอ่นใชง้าน

การสอ่ง
สวา่ง lx 
(LUX)

แหลง่ทีม่าของ
แสง

สภาวะ  
(ตวัอยา่ง)

จากสถานะทีน่าฬกิาหยดุเดนิ  
(ไมไ่ดช้ารจ์)

ในสถานะทีเ่ข็ม
นาฬกิาเดนิ  

(ชารจ์นาฬกิาแลว้)

ถงึชารจ์จนเต็ม ถงึการเดนิทีร่ะยะเวลา 
1 วนิาที

ถงึการเดนิเป็นเวลา
หนึง่วนั

700 แสงจากหลอดนอีอน ส�านักงานทัว่ไป － － 3.5 ชัว่โมง

3,000 แสงจากหลอดนอีอน 30 W 20 ซม. 420 ชัว่โมง 12 ชัว่โมง 1 ชัว่โมง

10,000
แสงจากหลอดนอีอน 

แสงแดด
วนัทีม่เีมฆมาก
30 W 5 ซม.

115 ชัว่โมง 4 ชัว่โมง 15 นาที

100,000 แสงแดด
วนัทีแ่ดดออกมาก  

(ใตแ้สงแดดโดยตรง 
ในชว่งฤดรูอ้น)

50 ชัว่โมง 1.5 ชัว่โมง 10 นาที

เกีย่วกบัการชารจ์

3

 วธิชีารจ์นาฬกิา
เปิดใหห้นา้ปดัสมัผสักบัแสงเพือ่ชารจ์นาฬกิา

ในสถานการณต์อ่ไปนี ้อาจมแีนวโนม้การใชพ้ลงังานสงู 
ซึง่ท�าใหน้าฬกิาหยดุเดนิ

• นาฬกิาซอ่นอยูใ่ตแ้ขนเสือ้

• มกีารใชห้รอืจัดเกบ็นาฬกิาในสภาวะทีไ่มไ่ดส้มัผัสกบั
แสงเป็นเวลานาน

โปรดตรวจสอบวา่นาฬกิามกีารชารจ์
ไฟเพยีงพออยูเ่สมอ เพือ่ใหส้ามารถ
ท�างานไดเ้ต็มประสทิธภิาพ

 เวลาชารจ์นาฬกิา โปรดตรวจสอบวา่นาฬกิาไมร่อ้นจนมอีณุหภมูสิงู (ชว่งอณุหภมูใินการท�างาน
ปกตอิยูร่ะหวา่ง –10 °C และ +60 °C (14 °F และ 140 °F))

 เวลาใชน้าฬกิาเป็นครัง้แรกหรอืเริม่ใชน้าฬกิาหลงัจากทีน่าฬกิาหยดุเดนิเนือ่งจากพลงังานหมด 
โปรดชารจ์นาฬกิาใหม้ไีฟเพยีงพอตามตารางทางดา้นขวาของหนา้

 เวลาในการชารจ์ตามมาตรฐาน
การรับสญัญาณ GPS ใชพ้ลงังานมาก โปรดอยา่ลมืชารจ์นาฬกิาโดยเปิดใหน้าฬกิาสมัผัส
กบัแสงเพือ่ใหเ้ข็มบง่ชี ้ชีไ้ปที ่“ต�าแหน่งระดบั (ปานกลาง)” หรอื “F (เต็ม)” (หากสถานะการ
ชารจ์แสดงเป็น “E (ต�า่)” การรับสญัญาณจะไมเ่ริม่ขึน้แมม้กีารใชก้ารรับสญัญาณ GPS) 
 ตรวจสอบสถานะการชารจ์  หนา้ 13

 เวลาในการชารจ์ทีจ่�าเป็นจะแตกตา่งกนัไปเล็กนอ้ยตามการออกแบบและสหีนา้ปัดของนาฬกิา

ตวัเลขของ “เวลาทีจ่�าเป็นตอ่การชารจ์นาฬกิาเพือ่ใหน้าฬกิาเริม่เดนิทีร่ะยะเวลาหนึง่วนิาท”ี  

เป็นการประมาณเวลาทีจ่�าเป็นตอ้งชารจ์นาฬกิาทีห่ยดุเดนิโดยการเปิดใหส้มัผัสกบัแสงจนกวา่นาฬกิา
จะเดนิอยา่งเสถยีรทีร่ะยะเวลาหนึง่วนิาท ีแมว้า่นาฬกิาจะชารจ์เพยีงสว่นหนึง่เป็นระยะเวลาสัน้ๆ  

แตน่าฬกิาจะเดนิตอ่ทีร่ะยะเวลาหนึง่วนิาท ีอยา่งไรกต็าม นาฬกิาจะกลบัไปเดนิทีร่ะยะเวลาสองวนิาที
ในไมช่า้ ใชเ้วลาในการชารจ์ในคอลมันน์ีเ้ป็นแนวทางครา่วๆ ส�าหรับเวลาในการชารจ์ทีเ่พยีงพอ
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การท�างานพืน้ฐาน (วธิตี ัง้เวลา/วธิรีบัสญัญาณ GPS เป็นตน้)

•  เมือ่ภมูภิาคหรอื
ไทมโ์ซนทีใ่ช ้
นาฬกิามกีาร
เปลีย่นแปลง

•  หากตอ้งการตัง้
เฉพาะเวลา การตัง้คา่ไทมโ์ซนไมถ่กูตอ้ง

การตัง้คา่ไทมโ์ซนถกูตอ้ง  วธิตี ัง้เวลาดว้ยตวัเอง  หนา้ 43

 วธิตี ัง้ไทมโ์ซนดว้ยตวัเอง   
หนา้ 23

2. ต ัง้ไทมโ์ซนและต ัง้เวลาและวนัที่

กระบวนการท�างานพืน้ฐาน
1. ตรวจสอบสถานทีท่ ีส่ามารถรบั

สญัญาณ GPS ไดง้า่ย
 สถานทีท่ีส่ามารถรับสญัญาณ GPS ไดง้า่ย/

สถานทีท่ีไ่มส่ามารถรับสญัญาณ GPS  หนา้ 16

4

•  รับสญัญาณ GPS ตัง้
ไทมโ์ซนและตัง้เวลา 
และวนัที่

•  ตัง้ DST (Daylight 

Saving Time)  
ตามความจ�าเป็น

 วธิปีรบัเปลีย่นไทม์
โซน  หนา้ 18

 ต ัง้ DST (Daylight 

Saving Time)  หนา้ 19

ตัง้เฉพาะเวลา
 วธิปีรบัเปลีย่นเวลา

ดว้ยตวัเอง  
หนา้ 26

< การตัง้คา่ตามการรับสญัญาณ GPS >

< การตัง้คา่ดว้ยตวัเอง >

 ตรวจสอบการต ัง้คา่
ไทมโ์ซนและ DST 
(Daylight Saving 

Time)  หนา้ 21

สถานทีท่ีไ่มส่ามารถรับสญัญาณ GPS

ตวัอยา่ง: ภายในสถานรีถไฟใตด้นิ

สถานทีท่ีส่ามารถรับสญัญาณ  
GPS ไดง้า่ย

กลางแจง้ใตท้อ้งฟ้าโปรง่ทีไ่มม่สี ิง่บดบงั
ทศันวสิยั
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การท�างานพืน้ฐาน (วธิตี ัง้เวลา/วธิรีบัสญัญาณ GPS เป็นตน้)

• กลางแจง้ใตท้อ้งฟ้าโปรง่ทีไ่มม่สี ิง่บดบงัทศันวสิยั • มองไมเ่ห็นทอ้งฟ้าหรอืมองเห็นเป็นบางสว่นเทา่นัน้

• มสี ิง่ทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การรับสญัญาณ

•  ทอ้งฟ้าทีม่สี ิง่บดบงัทศันวสิยัมากจะรับสญัญาณ 
GPS ไดย้ากขึน้ นอกจากนีอ้าจไดรั้บสญัญาณ  
GPS ยากในชว่งทีม่อีปุสรรคตอ่สญัญาณ GPS 
ระหวา่งการรับสญัญาณ (โดยเฉพาะระหวา่งการปรับ
เปลีย่นไทมโ์ซน)

รบัสญัญาณไดง้า่ย ไมส่ามารถรบัสญัญาณรบัสญัญาณไดย้าก

4

 สถานทีท่ ีส่ามารถรบัสญัญาณ GPS ไดง้า่ย/สถานทีท่ ีไ่มส่ามารถรบัสญัญาณ GPS
มสีถานทีท่ ีส่ามารถรบัสญัญาณ GPS ไดง้า่ย และสถานทีท่ ีไ่มส่ามารถรบัสญัญาณ GPS

ตวัอยา่ง: • ระหวา่งอาคารสงู
• ใกล ้ๆ  บรเิวณทีเ่ป็นป่า
• สถาน/ีสนามบนิ
• ภายในอาคารทีม่หีนา้ตา่ง
 กระจกหนา้ตา่งบางประเภทอาจท�าใหไ้ม่

สามารถรับสญัญาณ GPS ได ้โปรดด ู 
“× ไมส่ามารถรับสญัญาณ”

ตวัอยา่ง: • ภายในอาคารทีไ่มม่หีนา้ตา่ง
• ใตด้นิ
• ระหวา่งการเขา้อโุมงค์
• ผา่นกระจกชนดิพเิศษทีม่คีณุลกัษณะป้องกนัการ

ปลอ่ยความรอ้น เป็นตน้
• ใกลก้บัเครือ่งมอืทีส่รา้งเสยีงหรอืด�าเนนิการสือ่สาร

แบบไรส้าย
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การท�างานพืน้ฐาน (วธิตี ัง้เวลา/วธิรีบัสญัญาณ GPS เป็นตน้)

ไทมโ์ซนทีท่า่นอยูจ่ะไดร้บัการแปลงเป็นเวลาทอ้งถิน่ใหป้รบันาฬกิา
เป็นเวลาปจัจบุนัทีเ่ท ีย่งตรงดว้ยการท�างานเพยีงปุ่ มเดยีว

ไดท้กุทีท่ ัว่โลก
 DST (Daylight Saving Time) สามารถตัง้ดว้ยตวัเองได ้

 วธิปีรบัเปลีย่นไทมโ์ซน  หนา้ 18

 การปรบัเปลีย่นไทมโ์ซน

เมือ่ภมูภิาคหรอืไทมโ์ซนทีใ่ชน้าฬกิามกีารเปลีย่นแปลง (การปรบัเปลีย่นไทมโ์ซน)

มตีอ่ในหนา้ถดัไป

4

ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัการปรบัเปลีย่นไทมโ์ซน

หากปรบัเปลีย่นไทมโ์ซนใกลก้บัแนวแบง่เขตไทมโ์ซน อาจมกีารแสดง
เวลาของไทมโ์ซนใกลเ้คยีง
ในบางพืน้ที ่แนวแบง่เขตทีน่าฬกิาพบอาจไมส่มัพนัธก์บัเครือ่งหมาย
ไทมโ์ซนตามจรงิบนพืน้ดนิทกุประการ
ซึง่ไมน่บัวา่เป็นการท�างานผดิปกต ิในกรณีนี ้ใหต้ ัง้ไทมโ์ซนในโหมด
การต ัง้คา่ไทมโ์ซนดว้ยตวัเอง
 วธิตี ัง้ไทมโ์ซนดว้ยตวัเอง  หนา้ 23

เมือ่มกีารปรบัเปลีย่นไทมโ์ซนขณะเดนิทางภาคพืน้ดนิ โปรดหลกีเลีย่ง
แนวแบง่เขตของไทมโ์ซน และด�าเนนิการปรบัเปลีย่นไทมโ์ซนในเมอืง
ตวัแทนของไทมโ์ซนเมือ่สามารถท�าได ้นอกจากนี ้เมือ่ใชง้านนาฬกิา
ใกลก้บัแนวแบง่เขตของไทมโ์ซน โปรดตรวจสอบการต ัง้คา่ไทมโ์ซน 
และต ัง้ไทมโ์ซนดว้ยตวัเองตามความจ�าเป็น

 การรับสญัญาณจะส�าเร็จหรอืไม ่ขึน้อยูก่บัสภาพแวดลอ้มในการรับสญัญาณ
 สถานทีท่ ีส่ามารถรบัสญัญาณ GPS ไดง้า่ย/สถานทีท่ ีไ่มส่ามารถรบัสญัญาณ 

GPS  หนา้ 16

 เมือ่การตัง้ DST อตัโนมตัไิมส่ามารถท�าได ้แมจ้ะรับสญัญาณได ้โปรดตัง้ DST ดว้ยตนเอง

 ต ัง้ DST (Daylight Saving Time)  หนา้ 19

 การรับสญัญาณ GPS ใชพ้ลงังานมาก 
โปรดอยา่ลมืชารจ์นาฬกิาเป็นประจ�าโดยเปิดใหน้าฬกิาสมัผัสกบัแสงเพือ่ใหเ้ข็มบง่ชี ่ชีไ้ปที ่
“ต�าแหน่งระดบั (ปานกลาง)” หรอื “F (เต็ม)”
 วธิชีารจ์นาฬกิา  หนา้ 14

 หากสถานะการชารจ์แสดงเป็น “E (ต�า่)” การรับสญัญาณจะไมเ่ริม่ขึน้แมม้กีารใชก้ารรับ
สญัญาณ GPS

 ตรวจสอบสถานะการชารจ์  หนา้ 13
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การท�างานพืน้ฐาน (วธิตี ัง้เวลา/วธิรีบัสญัญาณ GPS เป็นตน้)

กดปุ่ ม A คา้งไว ้(6 วนิาท)ี จากน ัน้ปลอ่ยเมือ่
เข็มวนิาทเีดนิมาทีต่�าแหนง่ 30 วนิาที

ไปสถานทีท่ ีส่ามารถรบั
สญัญาณ GPS ไดง้า่ย1

ออกไปทีก่ลางแจง้ใตท้อ้งฟ้า
โปรง่ทีไ่มม่สี ิง่บดบงัทศันวสิยั

 สถานทีท่ ีส่ามารถรบัสญัญาณ 
GPS ไดง้า่ย/สถานทีท่ ีไ่ม่
สามารถรบัสญัญาณ GPS  
หนา้ 16

2 3
เมือ่เข็มวนิาทชีีไ้ปที ่“Y” หรอื “N” 
หมายความวา่การรบัสญัญาณเสร็จ
สมบรูณแ์ลว้

หนัหนา้ปดันาฬกิาขึน้แลว้รอ 4

 วธิปีรบัเปลีย่นไทมโ์ซน

4

 โปรดกดปุ่ ม A คา้งไวแ้มว้า่เข็มวนิาทจีะเดนิไปที่
ต�าแหน่ง 0 หลงัจากกดปุ่ มไปแลว้ 3 วนิาที

ตรวจสอบวา่การรับสญัญาณส�าเร็จหลงัจากที่
นาฬกิากลบัไปทีโ่หมดการแสดงผลเวลา
 ตรวจสอบวา่การรบัสญัญาณส�าเร็จ  หนา้ 30

 ตรวจสอบการต ัง้คา่ไทมโ์ซน  หนา้ 17

 ระหวา่งการเลือ่นวนัที ่ปุ่ มและเม็ดมะยมจะ 
ใชง้านไมไ่ด ้

 ตัง้ DST (Daylight Saving Time) ดว้ยตวัเอง
 ต ัง้ DST (Daylight Saving Time)  หนา้ 19

ผลการรับสญัญาณจะแสดงเป็นเวลา 5 วนิาที

จากนัน้เข็มชัว่โมงและเข็มนาทจีะเดนิ และเวลา
กบัวนัทีจ่ะไดรั้บการปรับเปลีย่น (ไทมโ์ซนจะได ้
รับการปรับเปลีย่นเป็นไทมโ์ซนในทอ้งถิน่ดว้ย)

การแสดง
ผลการรับ
สญัญาณ

Y: ส�าเร็จ 
(ต�าแหน่ง  
8 วนิาท)ี

N: ไมส่�าเร็จ 
(ต�าแหน่ง  
22 วนิาท)ี

การแสดง
ผล 

สถานะ 
ใชน้าฬกิาตามที่

เป็นอยู ่

 เมือ่ผลการรบั
สญัญาณแสดงเป็น “N”  

หนา้ 16

เมือ่เข็มวนิาทเีดนิมาถงึต�าแหน่ง  
30 วนิาท ีการรับสญัญาณจะเริม่ตน้ขึน้  
เข็มจับเวลาจะชีไ้ปที ่“4+”

 การรับสญัญาณจะไมเ่ริม่ตน้ขึน้ขณะทีเ่ข็มบง่ชี ้ 

ชีไ้ปที ่“E” หรอื  แมม้กีารใชก้ารรับสญัญาณ

 เมือ่เข็มบง่ชี ้ชีไ้ปที ่“E” ใหช้ารจ์นาฬกิาโดยเปิดให ้
สมัผัสกบัแสง
 วธิชีารจ์นาฬกิา  หนา้ 14

 ตรวจสอบวา่นาฬกิาสามารถ/ไมส่ามารถรับสญัญาณ GPS

  ตรวจสอบสถานะการชารจ์  หนา้ 13

 เมือ่เข็มชีไ้ปที ่  ใหร้เีซต็โหมดบนเครือ่งบนิ ( )
 วธิรีเีซ็ตโหมดบนเครือ่งบนิ ( )  หนา้ 22

การรบัสญัญาณใชเ้วลา
สงูสดุ 2 นาที

 ขึน้อยูก่บัสภาวะในการรับ
สญัญาณ

ต�าแหน่ง 25 
วนิาทขีองเข็ม

วนิาที

จ�านวน
ดาวเทยีม  

5 ดวง

< การแสดงผลระหวา่งการรับสญัญาณ  
(= สถานะการรับสญัญาณดาวเทยีม) >
เข็มวนิาทรีะบถุงึความสามารถในการรับสญัญาณ  
(= จ�านวนดาวเทยีม GPS ทีน่าฬกิารับสญัญาณ GPSได)้

 เมือ่จ�านวนดาวเทยีม
ทีไ่ดรั้บสญัญาณมมีาก 
นาฬกิาจะรับสญัญาณ 
GPS ไดง้า่ยขึน้

 โปรดทราบวา่นาฬกิาอาจรับสญัญาณ GPS  
ไดย้ากเมือ่ทา่นก�าลงัเคลือ่นไหว

 ไมส่ามารถรับสญัญาณไดแ้ม ้
เข็มจะชีไ้ปทีด่าวเทยีม  
4 ดวงหรอืมากกวา่

 หากตอ้งการยกเลกิการรับ
สญัญาณ ใหก้ดปุ่ ม B

・・

・・・

・

BPC
JJY

0 ดวง

6 ดวง
5 ดวง

4 ดวง

อาจรบั
สญัญาณได้

3 ดวง

2 ดวง
ไมส่ามารถรบัสญัญาณ

รบั
ส

ญั
ญ

าณ
ได้งา่ย

กดปุ่ ม B

กดคา้งไว ้
6 วนิาที



กดปุ่ ม A คา้งไว้2ดงึเม็ดมะยมออกมาหนึง่คลกิ ดนัเม็ดมะยมกลบัเขา้ไป1 3

ASTRON 8X42 GPS โซลาร　์　　　　　　　　　

19

การท�างานพืน้ฐาน (วธิตี ัง้เวลา/วธิรีบัสญัญาณ GPS เป็นตน้)

DST (Daylight Saving Time) สามารถต ัง้ไดด้ว้ยตวัเอง

ด�าเนนิการตาม ① ถงึ ③ ในสถานะทีก่ารต ัง้คา่ DST (เวลาออมแสง) เปิดอยู ่ในการด�าเนนิการ  
② ใหป้รบัเข็มจบัเวลาไปทีต่�าแหนง่ “OFF” (ปิด) ตามรปูทางดา้นขวา เข็มช ัว่โมงและเข็มนาทจีะ
ยอ้นกลบัหนึง่ช ัว่โมง

เข็มวนิาทจีะกลบัไปเป็นโหมดแสดงผลเวลา

เข็มบง่ชีจ้ะกลบัไปแสดงสถานะการชารจ์

เข็มบง่ชีจ้ะเดนิไปชีท้ี ่“DST (เปิด)” และเข็มชัว่โมงกบัเข็มนาทจีะเร็วขึน้
หนึง่ชัว่โมง

 เปิด DST (Daylight Saving Time)

 ปิด DST (เวลาออมแสง)

ต ัง้ DST (Daylight Saving Time)

เข็มบง่ชี ้จะเดนิเพือ่ระบกุารตัง้คา่ Daylight Saving 

Time (DST) ปัจจบุนั

< เมือ่การตัง้คา่ Daylight Saving Time (DST) ปิดอยู ่>

 ไทมโ์ซนเกาะลอรด์ฮาวในออสเตรเลยี เวลาจะเร็วกวา่ 30 นาทขีณะทีใ่ช ้ 
DST (Daylight Saving Time) นาฬกิาเรอืนนีต้อบสนองกบั DST ในไทม์
โซนเกาะลอรด์ฮาว

4

0 1 2

0 1 2 ดนัเม็ด
มะยมกลบั

เขา้ไป

กดคา้งไว ้
3 วนิาที

0 1 2

ดงึเม็ด
มะยมออก
มาหนึง่
คลกิ

 DST (Daylight Saving Time) จะไมเ่ปลีย่นแปลงโดยอตัโนมตัิ
 การเปิด/ปิด DST จะไมเ่ปลีย่นแปลงโดยอตัโนมตั ิแมม้กีารใชก้ารตัง้คา่การปรับเปลีย่นไทมโ์ซน/

การปรับเปลีย่นไทมโ์ซนดว้ยตวัเอง
 เมือ่เดนิทางไปยงัภมูภิาคทีไ่มม่กีารใช ้DST (Daylight Saving Time) จากภมูภิาคทีเ่คยใชง้าน  

ใหปิ้ดการตัง้คา่ DST
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0 1 2

การท�างานพืน้ฐาน (วธิตี ัง้เวลา/วธิรีบัสญัญาณ GPS เป็นตน้)

ดงึเม็ดมะยมออกมาหนึง่คลกิ 1

 ต ัง้ DST (Daylight Saving Time) ของหนา้ปดัยอ่ย
DST (Daylight Saving Time) สามารถต ัง้ไดด้ว้ยตวัเอง 
 การตัง้คา่ DST (Daylight Saving Time) ของหนา้ปัดยอ่ยไมเ่ปลีย่นแปลงโดยอตัโนมตั ิ
 การเปิด/ปิด DST (Daylight Saving Time) จะไมเ่ปลีย่นแปลงโดยอตัโนมตัจิากการด�าเนนิการเลอืกไทมโ์ซนดว้ยตวัเอง 

เมือ่ DST (Daylight Saving Time) สิน้สดุลงในไทมโ์ซนของหนา้ปัดยอ่ย ใหร้เีซต็ DST (Daylight Saving Time)

ด�าเนนิการตาม ① ถงึ ④ ในสถานะทีก่ารต ัง้คา่ DST (เวลาออมแสง) เปิดอยู ่ในการด�าเนนิการ ③ 
ใหป้รบัเข็มจบัเวลาไปทีต่�าแหนง่ “OFF” (ปิด) ตามรปูทางดา้นขวา เข็มช ัว่โมงและเข็มนาทจีะยอ้น
กลบัหนึง่ช ัว่โมง

 ปิด DST (เวลาออมแสง)

เข็มจับเวลาจะเดนิเพือ่ระบกุารตัง้คา่ DST 

(Daylight Saving Time) ปัจจบุนั 

เข็มวนิาทจีะเดนิเพือ่ระบไุทมโ์ซนปัจจบุนั  

< เมือ่การตัง้คา่ DST (Daylight Saving Time)  
ปิดอยู ่>

กดปุ่ ม B2
เข็มวนิาทจีะหมนุไปเพือ่แสดงไทมโ์ซนของ
หนา้ปัดยอ่ยทีต่ัง้คา่ไวใ้นปัจจบุนั

กดปุ่ ม A คา้งไว ้(3 วนิาท)ี ภายใน  
5 วนิาทหีลงัการด�าเนนิการ ①3

เข็มจับเวลาจะเดนิไปชีท้ี ่“DST (ON)”  

(DST (เปิด)) และเข็มชัว่โมงกบัเข็มนาท ี
จะเร็วขึน้หนึง่ชัว่โมง

 ในไทมโ์ซนเกาะลอรด์ฮาวในออสเตรเลยี  
เวลาจะเร็วกวา่ 30 นาทขีณะทีใ่ช ้DST  
(Daylight Saving Time)

ดนัเม็ดมะยมกลบัเขา้ไป4
เข็มวนิาทจีะกลบัไปเป็นโหมดแสดงผลเวลา

เข็มจับเวลาจะกลบัไปแสดงสถานะการชารจ์

 เข็มบง่ชีจ้ะชีไ้ปทางหนา้ปัดยอ่ยแลว้จงึเคลือ่น
กลบัมายงัการตัง้คา่เปิด/ปิดของ DST (Daylight 
Saving Time)

0 1 2 ดนัเม็ด
มะยมกลบั

เขา้ไป

ดงึเม็ด
มะยมออก

มาหนึง่
คลกิ

4

0 1 2

กดปุ่ ม B

 เมือ่กดปุ่ ม B แลว้การตัง้คา่จะเปลีย่นกลบัไปเป็น
แบบโหมดการเลอืกไทมโ์ซนแบบปรับดว้ยมอื

ประมาณ 5 วนิาที

0 1 2

กดคา้งไว ้
3 วนิาที
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การท�างานพืน้ฐาน (วธิตี ัง้เวลา/วธิรีบัสญัญาณ GPS เป็นตน้)

ดนัเม็ดมะยมกลบัเขา้ไปดงึเม็ดมะยมออกมาหนึง่คลกิ1
เข็มบง่ชีจ้ะระบกุารตัง้คา่ DST (Daylight Saving Time)

3

 ตรวจสอบการต ัง้คา่ไทมโ์ซนและ DST (Daylight Saving Time)

< การแสดงผลเข็มจับเวลา >
แสดงการตัง้คา่เปิด/ปิดของ Daylight 
Saving Time (DST)

DST ・(ปิด) DST (เปิด)

การ
แสดง
ผล

 วธิเีปลีย่นการตัง้คา่ไทมโ์ซน
•  เมือ่ทา่นอยูใ่นสถานทีท่ีส่ามารถรับ

สญัญาณ GPS ไดง้า่ย
 วธิปีรบัเปลีย่นไทมโ์ซน  หนา้ 18

•  เมือ่ทา่นอยูใ่นสถานทีท่ีไ่มส่ามารถรับ
สญัญาณ GPS

 วธิตี ัง้ไทมโ์ซนดว้ยตวัเอง หนา้ 23

กดปุ่ ม B2
เข็มวนิาทจีะหมนุไปเพือ่แสดงไทมโ์ซนของหนา้ปัดยอ่ย
ทีต่ัง้คา่ไวใ้นปัจจบุนั

เข็มวนิาทจีะกลบัไปยงัโหมดแสดงเวลา

เข็มบง่ชีจ้ะกลบัไปแสดงสถานะการชารจ์

0 1 2 ดนัเม็ด
มะยมกลบั

เขา้ไป

4

0 1 2 ดงึเม็ด
มะยมออก
มา 1 คลกิ 0 1 2

 เข็มบง่ชีจ้ะชีไ้ปทางหนา้ปัดยอ่ยแลว้จงึเคลือ่นกลบัมายงัการตัง้
คา่เปิด/ปิดของ DST (Daylight Saving Time)

 เมือ่กดปุ่ ม B แลว้การตัง้คา่จะเปลีย่นกลบัไปเป็นแบบโหมดการ
เลอืกไทมโ์ซนแบบปรับดว้ยมอื

ประมาณ 5 วนิาที

กดปุ่ ม B

 ไทมโ์ซนปัจจบุนัของหนา้ปัดหลกัและ DST (เวลาออมแสง) สามารถตรวจสอบไดโ้ดยกดและปลอ่ยปุ่ ม B



กดปุ่ ม B คา้งไว ้(3 วนิาท)ี1
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การท�างานพืน้ฐาน (วธิตี ัง้เวลา/วธิรีบัสญัญาณ GPS เป็นตน้)

 ต ัง้เป็นโหมดบนเครือ่งบนิ ( )

 รเีซ็ตโหมดบนเครือ่บนิ ( )
ด�าเนนิการ ①
เมือ่เข็มบง่ชีช้ ีไ้ปที ่“สถานะการชารจ์” ในภาพทางดา้นขวา  

จะสามารถรเีซ็ตโหมดบนเครือ่งบนิได ้( )

ขณะขึน้เครือ่งบนิ (โหมดบนเครือ่งบนิ ( ))

⇨

เมือ่ตัง้โหมดบนเครือ่งบนิ ( ) เข็มบง่ชีจ้ะ
ไมร่ะบสุถานะการชารจ์

 หากตอ้งการต ัง้นาฬกิาเป็นเวลาทอ้งถิน่ของ
จดุหมายปลายทางบนเครือ่งบนิ เป็นตน้  
(การต ัง้คา่ไทมโ์ซนดว้ยตวัเอง)  หนา้ 23

 การแสดงผลเมือ่สถานะกาชารจ์เป็น “full” (เต็ม)

เข็มบง่ชีจ้ะระบสุถานะการชารจ์ เข็มบง่ชีจ้ะชีไ้ปที ่ 

4

 โหมดบนเครือ่งบนิ ( )
ต ัง้เป็นโหมดบนเครือ่งบนิ ( ) เวลา
ทีก่ารรบัสญัญาณอาจสง่ผลตอ่การ
ท�างานของอปุกรณอ์เิล็กทรอนกิส์
อ ืน่ๆ บนเครือ่งบนิ เป็นตน้
ในโหมดบนเครือ่งบนิ ( ) การรบั
สญัญาณ GPS (การปรบัเปลีย่นไทม์
โซน การปรบัเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเอง 
และการปรบัเปลีย่นเวลาอตัโนมตั)ิ 
จะไมท่�างาน

< โหมดบนเครือ่งบนิ ( ) >
เข็มจับเวลาจะชีไ้ปที ่

 เมือ่รเีซต็โหมดบนเครือ่งบนิ ( )  
เข็มบง่ชีจ้ะระบสุถานะการชารจ์

กดคา้งไว ้ 

3 วนิาที



ดงึเม็ดมะยมออกมา 
หนึง่คลกิ1 หมนุเม็ดมะยมและต ัง้เข็มวนิาทเีป็นไทมโ์ซนของจดุหมายปลายทาง ดนัเม็ดมะยมกลบัเขา้ไป2 3
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การท�างานพืน้ฐาน (วธิตี ัง้เวลา/วธิรีบัสญัญาณ GPS เป็นตน้)

เข็มวนิาทจีะกลบัไปเป็นโหมดแสดง
ผลเวลา

เข็มบง่ชีจ้ะกลบัไปแสดงสถานะการ
ชารจ์
 ระหวา่งการเดนิของเข็มชัว่โมง/นาท ีวนั  

วนัที ่และปุ่ มจะใชง้านไมไ่ด ้

< การแสดงผลเข็มจับเวลา >
แสดงการตัง้คา่เปิด/ปิดของ  
DST (Daylight Saving Time)

 หาก DST (Daylight Saving Time) ไมถ่กูตอ้ง 
ใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่เปิด/ปิดโดยอา้งองิจาก 
“ตัง้ DST (Daylight Saving Time)  หนา้ 19” 
หลงัการด�าเนนิการ ②

 วธิตี ัง้ไทมโ์ซนดว้ยตวัเอง

เข็มวนิาทจีะเดนิเพือ่แสดงไทม์
โซนทีต่ัง้ไวใ้นปัจจบุนั

เมือ่หมนุเม็ดมะยม เข็มวนิาทจีะเดนิไปยงั 
โซนถดัไป

หากตอ้งการต ัง้นาฬกิาเป็นเวลาทอ้งถิน่ของจดุหมายปลายทางบนเครือ่งบนิ เป็นตน้ (การต ัง้คา่ไทมโ์ซนดว้ยตวัเอง)

 การต ัง้คา่ไทมโ์ซนดว้ยตวัเอง
สามารถต ัง้ไทมโ์ซนดว้ยตวัเองไดใ้นสถานทีท่ ีไ่มส่ามารถปรบัเปลีย่นไทมโ์ซน
 สถานทีท่ ีส่ามารถรบัสญัญาณ GPS ไดง้า่ย/สถานทีท่ ีไ่มส่ามารถรบัสญัญาณ GPS  หนา้ 16

ต ัง้ไทมโ์ซนโดยอา้งองิขอ้มลูจาก “การแสดงผลไทมโ์ซนและรายชือ่ไทมโ์ซนท ัว่โลก หนา้ 12”  
เพือ่ต ัง้นาฬกิาเป็นเวลาและวนัทีใ่นทอ้งถิน่

 โปรดดวูธิตีัง้ Daylight Saving Time (DST)  
ที ่“ตัง้ Daylight Saving Time (DST) หนา้ 19” 

4

0 1 2

ดงึเม็ด
มะยมออก
มา 1 คลกิ 0 1 2 ดนัเม็ด

มะยมกลบั
เขา้ไป

DST ปิด เปิด

การแสดง
ผล

ต�าแหน่ง
เข็มนาฬกิา • DST

หมนุเม็ดมะยมตามเข็มนาฬกิา
เพือ่ตัง้เวลาใหเ้ร็วขึน้ 1 ไทมโ์ซน

หมนุเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬกิา
เพือ่ตัง้เวลาใหช้า้ลง 1 ไทมโ์ซน
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การท�างานพืน้ฐาน (วธิตี ัง้เวลา/วธิรีบัสญัญาณ GPS เป็นตน้)

กดปุ่ ม B1 2
เข็มวนิาทจีะเดนิเพือ่แสดงไทมโ์ซนทีต่ัง้ 
ไวใ้นปัจจบุนั

เข็มวนิาทจีะหมนุไปเพือ่แสดงไทมโ์ซน
ของหนา้ปัดยอ่ยทีต่ัง้คา่ไวใ้นปัจจบุนั

ดนัเม็ดมะยมกลบัเขา้ไป4หมนุเม็ดมะยมและต ัง้เข็มวนิาทเีป็น
ไทมโ์ซนของจดุหมายปลายทาง3

เมือ่หมนุเม็ดมะยม เข็มวนิาทจีะเดนิไปยงั
โซนถดัไป

เข็มวนิาทจีะกลบัไปเป็นโหมดแสดง
ผลเวลา 

เข็มจับเวลาจะกลบัไปแสดงสถานะ
การชารจ์

< การแสดงผลเข็มจับเวลา >
แสดงการตัง้คา่เปิด/ปิดของ  
DST (Daylight Saving Time) 

DST ปิด เปิด

การแสดง
ผล

ต�าแหน่ง
เข็มนาฬกิา ・ DST

ดงึเม็ดมะยมออกมาหนึง่คลกิ

 วธิตี ัง้ไทมโ์ซนของหนา้ปดัยอ่ยดว้ยตวัเอง

 หาก DST (Daylight Saving Time) ของหนา้ปัดยอ่ย 
ไมถ่กูตอ้ง ใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่เปิด (ตัง้คา่)/ปิด (รเีซต็)  
โดยอา้งองิจาก “ตัง้ DST (Daylight Saving Time)  
ของหนา้ปัดยอ่ย หนา้ 20” ในการด�าเนนิการ ③

 การต ัง้คา่ไทมโ์ซนของหนา้ปดัยอ่ยดว้ยตวัเอง 
ปรบัเปลีย่นหนา้ปดัยอ่ยโดยเลอืกเวลาของไทมโ์ซน 
 หนา้ปัดยอ่ยไมส่ามารถปรับเปลีย่นเป็นเวลานอกไทมโ์ซนดงักลา่ว

 ระหวา่งการเดนิของเข็มชัว่โมง/นาท ี 
วนัที ่ปุ่ มตา่งๆจะใชง้านไมไ่ด ้

4

0 1 2

ดงึเม็ด
มะยมออก
มา 1 คลกิ

0 1 2

 เข็มบง่ชีจ้ะชีไ้ปทางหนา้ปัดยอ่ยแลว้จงึเคลือ่น
กลบัมายงัการตัง้คา่เปิด/ปิดของ DST (Daylight 
Saving Time)

 เมือ่กดปุ่ ม B แลว้การตัง้คา่จะเปลีย่นกลบัไปเป็น
แบบโหมดการเลอืกไทมโ์ซนแบบปรับดว้ยมอื

ประมาณ 5 วนิาที

กดปุ่ ม B

0 1 2 ดนัเม็ด
มะยมกลบั

เขา้ไป

หมนุเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬกิา
เพือ่ตัง้เวลาใหช้า้ลง 1 ไทมโ์ซน

หมนุเม็ดมะยมตามเข็มนาฬกิา
เพือ่ตัง้เวลาใหเ้ร็วขึน้ 1 ไทมโ์ซน
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การท�างานพืน้ฐาน (วธิตี ัง้เวลา/วธิรีบัสญัญาณ GPS เป็นตน้)

หากตอ้งการต ัง้เฉพาะเวลา (การปรบัเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเอง)

4

สามารถต ัง้นาฬกิาเป็นเวลาปจัจบุนัทีแ่มน่ย�าตามไทมโ์ซนทีต่ ัง้ไวใ้นปจัจบุนั
(ไทมโ์ซนไมเ่ปลีย่นแปลง)
 วธิปีรบัเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเอง  หนา้ 26

 ตรวจสอบการต ัง้คา่ไทมโ์ซน  หนา้ 21

 การปรบัเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเอง

 ในการปรับเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเองจะมกีารแสดงเวลาทีแ่มน่ย�าตามไทมโ์ซนทีต่ัง้ไวใ้นปัจจบุนั
 เมือ่ภมูภิาคหรอืไทมโ์ซนทีใ่ชน้าฬกิามกีารเปลีย่นแปลง ใหป้รับเปลีย่นไทมโ์ซน  วธิปีรบัเปลีย่นไทมโ์ซน  หนา้ 18

 (หากปรับเปลีย่นไทมโ์ซนแลว้ การตัง้คา่ไทมโ์ซน เวลาและวนัทีจ่ะมกีารปรับเปลีย่นดว้ย จงึไมจ่�าเป็นตอ้งปรับเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเองในทนัททีีป่รับเปลีย่น
ไทมโ์ซนเสร็จ)

 DST (Daylight Saving Time) จะไมต่ัง้โดยอตัโนมตั ิโปรด ด�าเนนิการตัง้คา่ดว้ยตวัเอง  ต ัง้ DST (Daylight Saving Time)  หนา้ 19

 การรับสญัญาณจะส�าเร็จหรอืไม ่ขึน้อยูก่บัสภาพแวดลอ้มในการรับสญัญาณ   สถานทีท่ ีส่ามารถรบัสญัญาณ GPS ไดง้า่ย/สถานทีท่ ีไ่มส่ามารถรบั
สญัญาณ GPS  หนา้ 16

 เมือ่การรับสญัญาณส�าเร็จโดยการปรับเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเองแลว้ สามารถด�าเนนิการปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตั ิโปรดดรูายละเอยีดที ่“การปรับเปลีย่นเวลา
อตัโนมตั ิ หนา้ 27” 

 การรับสญัญาณ GPS ใชพ้ลงังานมาก
 โปรดอยา่ลมืชารจ์นาฬกิาเป็นประจ�าโดยเปิดใหน้าฬกิาสมัผัสกบัแสงเพือ่ใหเ้ข็มบง่ชีช้ ีไ้ปที ่“ต�าแหน่งระดบั (ปานกลาง)” หรอื “F (เต็ม)”  
 วธิชีารจ์นาฬกิา  หนา้ 14

 (เมือ่สถานะการชารจ์กลายเป็น “E (ต�า่)” การรับสญัญาณจะไมเ่ริม่ขึน้แมม้กีารใชก้ารรับสญัญาณ GPS) 
 ตรวจสอบสถานะการชารจ์  หนา้ 13

มตีอ่ในหนา้ถดัไป
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การท�างานพืน้ฐาน (วธิตี ัง้เวลา/วธิรีบัสญัญาณ GPS เป็นตน้)

 วธิปีรบัเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเอง

กดปุ่ ม A คา้งไว ้(3 วนิาท)ี จากน ัน้ปลอ่ยเมือ่
เข็มวนิาทเีดนิมาทีต่�าแหนง่ 0 วนิาที

ไปทีส่ถานทีท่ ีส่ามารถรบั
สญัญาณ GPS ไดง้า่ย1 2 3

เมือ่เข็มวนิาทชีีไ้ปที ่“Y” หรอื “N” 
หมายความวา่การรบัสญัญาณ
เสร็จสมบรูณแ์ลว้

หนัหนา้ปดันาฬกิาขึน้แลว้รอ 4

 การรับสญัญาณจะไมเ่ริม่ตน้ขึน้ขณะทีเ่ข็มบง่ชีช้ ีไ้ปที ่ 

“E” หรอื  แมม้กีารใชก้ารรับสญัญาณ
 เมือ่เข็มจับเวลาชีไ้ปที ่“E” ใหช้ารจ์นาฬกิาโดยเปิดให ้

สมัผัสกบัแสง
 วธิชีารจ์นาฬกิา  หนา้ 14

	ตรวจสอบสถานะการชารจ์  หนา้ 13

 เมือ่เข็มชีไ้ปที ่  ใหร้เีซต็โหมดบนเครือ่งบนิ ( )
 วธิรีเีซ็ตโหมดบนเครือ่งบนิ ( )  หนา้ 22

4

การรบัสญัญาณใชเ้วลา
ถงึหนึง่นาที
 เวลาในการรับสญัญาณจะ

ขึน้อยูก่บัสภาวะในการรับ
สญัญาณ

ยา้ยออกไปทีก่ลางแจง้ใต ้
ทอ้งฟ้าโปรง่ทีไ่มม่สี ิง่บดบงั
ทศันวสิยั

เมือ่เข็มวนิาทเีดนิมาถงึต�าแหน่ง 0 วนิาท ีการรับ
สญัญาณจะเริม่ตน้ขึน้ เข็มจับเวลาจะชีไ้ปที ่“1”

 สถานทีท่ ีส่ามารถรบัสญัญาณ 
GPS ไดง้า่ย/สถานทีท่ ีไ่ม่
สามารถรบัสญัญาณ GPS  
หนา้ 16

< การแสดงผลระหวา่งการรับสญัญาณ  
(= สถานะการรับสญัญาณดาวเทยีม) >
เข็มวนิาทรีะบถุงึความงา่ยในการรับสญัญาณ  
(= จ�านวนดาวเทยีม GPS ทีน่าฬกิาไดรั้บ
สญัญาณ GPS)
 หากตอ้งการเฉพาะขอ้มลูเวลา ใชด้าวเทยีมเพยีงหนึง่

ดวงในการรับสญัญาณ

จ�านวนของ
ดาวเทยีมทีไ่ด ้
รับสญัญาณ

1 0

การแสดงผล

สถานะ รับสญัญาณ 
ไดง้า่ย

ไมส่ามารถรับ
สญัญาณ

การแสดง
ผลการรับ
สญัญาณ

Y: ส�าเร็จ 
(ต�าแหน่ง  
8 วนิาท)ี

N: ไมส่�าเร็จ 
(ต�าแหน่ง  
22 วนิาท)ี

การแสดง
ผล

สถานะ
ใชน้าฬกิาตามที่

เป็นอยู่

 เมือ่ผลการรบั
สญัญาณแสดง
เป็น “N”  หนา้ 16

 หากตอ้งการยกเลกิ
การรับสญัญาณ  
ใหก้ดปุ่ ม B

ผลการรับสญัญาณจะแสดงเป็นเวลา 5 วนิาที
จากนัน้เข็มชัว่โมงและเข็มนาทจีะเดนิ และ
เวลากบัวนัทีจ่ะไดรั้บการปรับเปลีย่น

ตรวจสอบวา่การรับสญัญาณส�าเร็จหลงัจากที่
นาฬกิากลบัไปทีโ่หมดการแสดงผลเวลา

 ตรวจสอบวา่การรบัสญัญาณส�าเร็จ  หนา้ 30

เมือ่เวลาไมถ่กูตอ้งแม ้“Y” จะปรากฏขึน้  
ไทมโ์ซนอาจไมส่อดคลอ้งกบัภมูภิาคทีท่า่นอยู ่
ตรวจสอบการตัง้คา่ไทมโ์ซน

 ตรวจสอบการต ัง้คา่ไทมโ์ซนและ DST  

(Daylight Saving Time)  หนา้ 21

 ระหวา่งการเลือ่นวนัที ่ปุ่ มและเม็ดมะยมจะ 
ใชง้านไมไ่ด ้

 ตัง้ DST (Daylight Saving Time) ดว้ยตวัเอง

 ต ัง้ DST (Daylight Saving Time)  หนา้ 19

กดคา้งไว ้

3 วนิาที

กดปุ่ ม B
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การท�างานพืน้ฐาน (วธิตี ัง้เวลา/วธิรีบัสญัญาณ GPS เป็นตน้)

การปรบัเปลีย่นเวลาอตัโนมตั ิ

4

นาฬกิาเรอืนนีส้ามารถต ัง้เวลาปจัจบุนัไดอ้ยา่งแมน่ย�าผา่นการรบัสญัญาณ GPS อตัโนมตั ิโดยเปิดนาฬกิาใหส้มัผสักบัแสงจา้กลาง
แจง้ใตท้อ้งฟ้าโปรง่เพือ่ปรบัเปลีย่นเวลา
นอกจากนี ้เมือ่นาฬกิาถกูซอ่นอยูใ่ตแ้ขนเสือ้ และหนา้ปดัไมส่มัผสักบัแสงทีเ่พยีงพอ แมอ้ยูก่ลางแจง้ใตท้อ้งฟ้าโปรง่ นาฬกิาจะจดั
เก็บขอ้มลูเวลาจากการปรบัเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเองกอ่นหนา้นีท้ ีด่�าเนนิการส�าเร็จ (หรอืการปรบัเปลีย่นไทมโ์ซน) และเร ิม่การปรบั
เปลีย่นเวลาอตัโนมตัพิรอ้มกนั
 ไมส่ามารถรับสญัญาณ GPS ไดใ้นสถานทีท่ีม่สี ิง่บดบงัทศันวสิยั  สถานทีท่ ีส่ามารถรบัสญัญาณ GPS ไดง้า่ย/สถานทีท่ ีไ่มส่ามารถรบัสญัญาณ GPS  หนา้ 16

 หากมกีารชารจ์พลงังานเพยีงพอ การรับสญัญาณอตัโนมตัจิะด�าเนนิการทกุวนั
 การปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตัดิ�าเนนิการบอ่ยทีส่ดุวนัละหนึง่ครัง้ ดงันัน้ แมว้า่การปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตัจิะลม้เหลว แตก่ารปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตัคิรัง้ถดัไปจะด�าเนนิการในวนัถดั 

ไปหรอืหลงัจากนัน้
 ไทมโ์ซนจะไมไ่ดรั้บการปรับเปลีย่นระหวา่งการปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตัิ
 เมือ่ภมูภิาคทีใ่ชน้าฬกิามกีารเปลีย่นแปลง โปรดด�าเนนิการปรับเปลีย่นไทมโ์ซน วธิปีรับเปลีย่นไทมโ์ซน  หนา้ 18

< เม ือ่เปิดนาฬกิาใหส้มัผสักบัแสงทีเ่พยีงพอไดย้าก >
แมอ้ยูก่ลางแจง้ใตท้อ้งฟ้าโปรง่ เมือ่นาฬกิาถกูซอ่นอยูใ่ตแ้ขนเสือ้ในชว่งฤดหูนาว หรอื ในพืน้ที ่ท ีช่ว่งระยะเวลากลางวนัส ัน้หรอื
เมือ่นาฬกิามแีนวโนม้ทีจ่ะไมส่มัผสักบัแสงทีเ่พยีงพอเป็นเวลานานเนือ่งจากสภาพอากาศทีไ่มด่ ีเป็นตน้ นาฬกิาเรอืนนีไ้ดร้บัการ
ออกแบบใหส้ามารถรบัสญัญาณเวลาอตัโนมตัไิด ้เมือ่การปรบัเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเองคร ัง้ลา่สดุท�าไดส้�าเร็จ
เมือ่นาฬกิาสมัผสักบัสภาพแวดลอ้มในการด�าเนนิการขา้งตน้ การปรบัเปลีย่นเวลาอตัโนมตัมิแีนวโนม้วา่จะส�าเร็จโดยการปรบัเปลีย่น
เวลาดว้ยตวัเองใหส้�าเร็จในชว่งเวลาทีม่กีารใชง้านนาฬกิาบอ่ยในสถานทีท่ ีส่ามารถรบัสญัญาณ GPS ไดง้า่ยๆ ใตท้อ้งฟ้าโปรง่
 วธิปีรบัเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเอง  หนา้ 26

อยา่งไรก็ตาม เนือ่งจากนาฬกิาจะเร ิม่การปรบัเปลีย่นเวลาอตัโนมตัโิดยพจิารณาจากสภาวะตอ่ไปนี ้นาฬกิาไมจ่�าเป็นตอ้งเร ิม่การ
ปรบัเปลีย่นเวลาอตัโนมตัดิว้ยการสมัผสักบัแสงจา้
• สถานะการชารจ์
• สถานะการรบัสญัญาณในอดตี

 เมือ่เข็มจับเวลาชีไ้ปที ่“E (ต�า่)” หรอืในโหมดบนเครือ่งบนิ ( ) การปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตัจิะไมท่�างาน
 เมือ่เข็มชีไ้ปที ่“E” ใหช้ารจ์นาฬกิาโดยเปิดใหส้มัผัสกบัแสง   วธิชีารจ์นาฬกิา  หนา้ 14

	 ตรวจสอบสถานะการชารจ์  หนา้ 13

 เมือ่พลงังานลดลง ระยะเวลาทีน่าฬกิาจะไมด่�าเนนิการปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตัจิะยาวนานขึน้ โปรดอยา่ลมืชารจ์นาฬกิาเป็นประจ�า
 หากมกีารด�าเนนิการปรับเปลีย่นไทมโ์ซน หรอืการปรับเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเองกอ่นเริม่การปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตั ิจะไมม่กีารปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตัใินวนัดงักลา่ว



วธิกีารรับ
สญัญาณ

การปรับเปลีย่นเวลา การปรับเปลีย่นไทมโ์ซน การรับขอ้มลูอธกิวนิาที

การแสดงผล

วธิปีรับเปลีย่นเวลาดว้ย
ตวัเอง 
 หนา้ 25

การปรับเปลีย่นเวลา
อตัโนมตั ิ หนา้ 27

วธิกีารปรับ
เปลีย่นไทมโ์ซน  
 หนา้ 17

คณุลกัษณะ

 
การปรบัเปลีย่นเวลา
จะมกีารแสดงเวลาปัจจบุนัทีแ่มน่ย�าของ
ไทมโ์ซนทีต่ัง้ไว ้

การระบไุทมโ์ซนและการปรบั
เปลีย่นเวลา
การระบไุทมโ์ซนทีท่า่นอยู ่และแสดง
เวลาปัจจบุนัทีแ่มน่ย�า

การรบัอธกิวนิาที
พรอ้มรับขอ้มลูอธกิวนิาทแีละ
การรับขอ้มลูอธกิวนิาท ี 
 หนา้ 29

จ�านวนของ
ดาวเทยีมที่

จ�าเป็นตอ้งใชรั้บ
สญัญาณ

หนึง่ดวง (เพือ่รับเฉพาะขอ้มลูเวลา)
โดยทัว่ไปจะใชม้ากกวา่ 4 ดวง (เพือ่รับ
ขอ้มลูเวลาและขอ้มลูไทมโ์ซน)

เวลาทีใ่ชใ้นการ
รับสญัญาณ

6 วนิาทถีงึ 1 นาที 30 วนิาท ีถงึ 2 นาที 30 วนิาท ีถงึ 18 นาที

ประเภทของ
สถานการณ์

วธิตีัง้นาฬกิาเป็นเวลาทีแ่มน่ย�าขณะ
ก�าลงัใชง้านในไทมโ์ซนเดยีวกนั

เมือ่ใชน้าฬกิาในไทมโ์ซนทีต่า่งกนั

เวลาจะแสดงขึน้โดยอตัโนมตัิ
หลงัจากด�าเนนิการปรับเปลีย่น
เวลาอตัโนมตัหิรอืการปรับ
เปลีย่นเวลาดว้ยตวัเองหลงัวนัที ่
1 มถินุายน และ 1 ธนัวาคม
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การท�างานพืน้ฐาน (วธิตี ัง้เวลา/วธิรีบัสญัญาณ GPS เป็นตน้)

การรบัสญัญาณ GPS มสีามประเภทดว้ยกนั โดยแตล่ะประเภทมคีณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี้  ถาม-ตอบเกีย่วกบัการรบัสญัญาณ GPS

การรบัสญัญาณ GPS

ถาม:  เมือ่นาฬกิายา้ยเขา้ไปยงัไทมโ์ซนทีต่า่งกนั นาฬกิาจะแสดงเวลาใน
ทอ้งถิน่โดยอตัโนมตัหิรอืไม่

ตอบ:  นาฬกิาจะไมแ่สดงเวลาในทอ้งถิน่โดยอตัโนมตัเิพยีงเพราะการเคลือ่น
ยา้ย หากทา่นอยูใ่นสถานทีท่ีส่ามารถรับสญัญาณ GPS ไดง้า่ย  
ใหป้รับเปลีย่นไทมโ์ซน นาฬกิาแสดงเวลาในทอ้งถิน่โดยอตัโนมตั ิ
หากทา่นอยูใ่นสถานทีท่ีไ่มส่ามารถรับสญัญาณ GPS ใหต้ัง้ไทมโ์ซน
ดว้ยตวัเอง

  การต ัง้คา่ไทมโ์ซนดว้ยตวัเอง  หนา้ 23

สามารถตัง้คา่นาฬกิาเป็นไทมโ์ซนทัง้หมดทัว่โลกได ้

ถาม:  การรับสญัญาณ GPS จะท�าให ้DST (Daylight Saving Time) 
เปลีย่นแปลงโดยอตัโนมตัหิรอืไม่

ตอบ: ตัง้ DST (Daylight Saving Time) ดว้ยตวัเอง
  ต ัง้ Daylight Saving Time (DST)  หนา้ 19

  (สญัญาณ GPS จากดาวเทยีม GPS ไมม่ขีอ้มลูเกีย่วกบัเวลาออมแสง 
DST (Daylight Saving Time))

  บางประเทศและภมูภิาคไมใ่ช ้DST (Daylight Saving Time)  
แมจ้ะอยูใ่นไทมโ์ซนเดยีวกนั 

  DST (Daylight Saving Time)  หนา้ 12

ถาม: จ�าเป็นตอ้งด�าเนนิการพเิศษในปีทีม่กีารเพิม่อธกิวนิาทหีรอืไม่
ตอบ:  ไมจ่�าเป็นตอ้งด�าเนนิการใดเป็นพเิศษ เนือ่งจากนาฬกิาไดรั้บขอ้มลู

อธกิวนิาทใีนเวลาเดยีวกบัการรับสญัญาณ GPS ในวนัทีห่รอืหลงัจาก
วนัที ่1 มถินุายน และ 1 ธนัวาคม อธกิวนิาทจีะเพิม่ขึน้โดยอตัโนมตัิ
จากการรับสญัญาณ GPS เป็นระยะๆ โปรดดรูายละเอยีดที ่ 
“อธกิวนิาท ี(ฟังกช์นัการรับอธกิวนิาทอีตัโนมตั)ิ  หนา้ 29”

4
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การท�างานพืน้ฐาน (วธิตี ัง้เวลา/วธิรีบัสญัญาณ GPS เป็นตน้)

อธกิวนิาท ี(ฟงักช์นัการรบัอธกิวนิาทอีตัโนมตั)ิ

4

 การรบัขอ้มลูอธกิวนิาที
เมือ่ด�าเนนิการรบัสญัญาณ GPS ในวนัทีห่รอืหลงัจากวนัที ่
1 ธนัวาคม และ 1 มถินุายน เข็มบง่ชีจ้ะแสดงตามทีป่รากฏ
ทางดา้นขวา

เมือ่การรบัขอ้มลูอธกิวนิาทเีสร็จสมบรูณ ์เข็มบง่ชีจ้ะกลบั 
ไปแสดงสถานะการชารจ์ ใชน้าฬกิาไดต้ามปรกติ

 จะมกีารด�าเนนิการรับขอ้มลูอธกิวนิาททีกุๆ ครึง่ปี โดยไมค่�านงึถงึการเพิม่อธกิวนิาที

การรบัขอ้มลูอธกิวนิาทใีชเ้วลาถงึ 18 นาที

 อธกิวนิาที
อธกิวนิาทเีป็นการชดเชยคา่คลาดเคลือ่นจากเวลาสากล (UT)  
ทีไ่ดร้บัการก�าหนดในเชงิดาราศาสตร ์และ “เวลาอะตอมมกิสากล (TAI)
อาจมกีารเพิม่ (หรอืลด) “1 วนิาท”ี ปีละหนึง่คร ัง้หรอืทกุๆ 2-3 ปี

 ฟงักช์นัการรบัอธกิวนิาทอีตัโนมตั ิ
อธกิวนิาทจีะเพิม่ข ึน้โดยอตัโนมตัโิดยการรบั “ขอ้มลูอธกิวนิาท”ี  
จากสญัญาณ GPS เมือ่มกีารเพิม่อธกิวนิาท ี(ลบ)

 “ขอ้มลูอธกิวนิาท”ี ประกอบดว้ยขอ้มลูเกีย่วกบัการเพิม่อธกิวนิาทใีนอนาคต และขอ้มลูอธกิวนิาทใีนปัจจบุนั

เมือ่ไดรั้บสญัญาณ GPS ภายใตส้ภาวะดงัตอ่ไปนี ้การรับขอ้มลูอธกิวนิาทจีะเริม่ตน้ขึน้เชน่กนั
• ไดร้บัสญัญาณ GPS หลงัจากการรเีซ็ตระบบ

• ไมไ่ดร้บัสญัญาณ GPS มาเป็นเวลานาน

• การรบัขอ้มลูอธกิวนิาทลีม้เหลว
 (จะมกีารด�าเนนิการรับขอ้มลูอธกิวนิาทอีกีครัง้ระหวา่งการรับสญัญาณ GPS ครัง้ถดัไป และจะมกีารด�าเนนิการซ�้า
จนกวา่การรับขอ้มลูอธกิวนิาทจีะส�าเร็จ)

การรับขอ้มลูอธกิวนิาที
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การท�างานพืน้ฐาน (วธิตี ัง้เวลา/วธิรีบัสญัญาณ GPS เป็นตน้)

2กดปุ่ ม A หนึง่คร ัง้แลว้ปลอ่ย1

ผล ส�าเร็จ ไมส่�าเร็จ

การแสดง
ผล

ต�าแหน่ง Y ต�าแหนง่  
8 วนิาที

N ต�าแหนง่  
22 วนิาที

ประเภท
1 (การปรับเปลีย่น
เวลาดว้ยตวัเอง)

4+ (การปรับเปลีย่น
ไทมโ์ซน)

การแสดง
ผล

4

กดแลว้
ปลอ่ย

 ตรวจสอบวา่รบัสญัญาณไดส้�าเร็จ (การแสดงผลการรบัสญัญาณ)
ประเภทของการรบัสญัญาณและผลการรบัสญัญาณ (ส�าเร็จหรอืไมส่�าเร็จ) ของการรบัสญัญาณ GPS ลา่สดุจะแสดงขึน้เป็นเวลา 5 วนิาที

เข็มวนิาทแีละเข็มบง่ชีจ้ะแสดงผลการรับ
สญัญาณ

เข็มวนิาทจีะแสดงผลการรับสญัญาณ  
(ส�าเร็จ/ไมส่�าเร็จ)

เข็มบง่ชีจ้ะแสดงการรับสญัญาณ GPS ลา่สดุที่
ด�าเนนิการส�าหรับการปรับเปลีย่นเวลาหรอืการ
ปรับเปลีย่นไทมโ์ซน

เข็มวนิาท:ี ผลการรับสญัญาณ  
(ส�าเร็จ/ไมส่�าเร็จ)

เข็มบง่ชี:้ วธิกีารรับสญัญาณ (การปรับเปลีย่นเวลา
ดว้ยตวัเองหรอืการปรับเปลีย่นไทมโ์ซน)

 เมือ่กดปุ่ ม A คา้งไว ้นาฬกิาจะเขา้สูก่ารท�างาน
การปรับเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเอง

 เมือ่ผา่นไปแลว้ 5 วนิาท ีหรอืเมือ่กดปุ่ ม B 
นาฬกิาจะกลบัไปทีโ่หมดการแสดงผลเวลา

เมือ่ผลการรบัสญัญาณเป็น Y
•  รบัสญัญาณไดส้�าเร็จ ใชน้าฬกิา

ไดต้ามปรกติ

เมือ่ผลการรบัสญัญาณเป็น N
•  ยา้ยออกไปในทีก่ลางแจง้ที่

สามารถรบัสญัญาณ GPS ไดง้า่ย
หากจ�าเป็นตอ้งรบัสญัญาณ GPS

 สถานทีท่ ีส่ามารถรบัสญัญาณ GPS ไดง้า่ย/
สถานทีท่ ีไ่มส่ามารถรบัสญัญาณ GPS   
หนา้ 16

 เมือ่ผา่นไปประมาณหา้วนัหลงัจากทีรั่บสญัญาณ
ไดส้�าเร็จ การแสดงผลการรับสญัญาณจะกลาย
เป็น “N”

 แมใ้นสถานะทีไ่มส่ามารถรับสญัญาณ GPS 

นาฬกิาจะท�างานดว้ยระบบควอตซอ์ยา่งแมน่ย�า 
(ทีอ่ตัราลด/เพิม่ ±15 วนิาทตีอ่เดอืน)

เมือ่การรับสญัญาณลม้เหลวไมว่า่ดว้ย
วธิใีด ใหต้ัง้เวลาและวนัทีด่ว้ยตวัเอง
 วธิตี ัง้เวลาดว้ยตวัเอง  หนา้ 43

ตรวจสอบวา่รบัสญัญาณไดส้�าเร็จ (ภายใน 5 วนิาท)ี
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การท�างานพืน้ฐาน (วธิตี ัง้เวลา/วธิรีบัสญัญาณ GPS เป็นตน้)

กดปุ่ ม A หนึง่คร ัง้แลว้ปลอ่ยขณะทีผ่ลของการรบัแสดงขึน้  
(เป็นเวลา 5 วนิาท)ี ในข ัน้ตอนที ่23

เข็มวนิาท:ี ผลการรับสญัญาณ 
(ส�าเร็จ/ไมส่�าเร็จ)

เข็มวนิาทแีละเข็มจะแสดงผลการรับ
สญัญาณ

เข็มวนิาทจีะแสดงผลการรับสญัญาณ GPS (การปรับเปลีย่นเวลา
หรอืการปรับเปลีย่นไทมโ์ซน)

เข็มบง่ชีจ้ะชีไ้ปที ่“1” หรอื “4+” ซึง่จะแสดง “การปรับเปลีย่นเวลา” 
หรอื “การปรับเปลีย่นไทมโ์ซน”

เข็มวนิาทจีะแสดงผลการรับขอ้มลูอธกิ
วนิาท ี(ส�าเร็จ/ไมส่�าเร็จ)

เข็มจับเวลาจะแสดง “0” ของการรับ
ขอ้มลูอธกิวนิาที

กดปุ่ ม A หนึง่คร ัง้แลว้ปลอ่ย ผลของการรบัจะแสดงขึน้1 2

 ตรวจสอบวา่รบัขอ้มลูอธกิวนิาทสี�าเร็จ
ผลการรบั (ส�าเร็จหรอืไมส่�าเร็จ) ขอ้มลูอธกิวนิาทปีกตจิะแสดงขึน้เป็นเวลา 5 วนิาที

ผล ส�าเร็จ ไมส่�าเร็จ

การแสดง
ผล

ต�าแหน่ง Y ต�าแหนง่  
8 วนิาที

N ต�าแหนง่  
22 วนิาที

เมือ่ผลการรับขอ้มลูอธกิวนิาทเีป็น  
Y (ส�าเร็จ)
• การรับขอ้มลูอธกิวนิาทปีระสบความส�าเร็จ
 ใชน้าฬกิาไดต้ามปรกติ

เมือ่ผลการรับขอ้มลูอธกิวนิาทเีป็น  
N (ไมส่�าเร็จ)
• การรับขอ้มลูอธกิวนิาทซีึง่ด�าเนนิการเป็นระยะๆ 

ยงัไมส่�าเร็จ
 จะมกีารด�าเนนิการรับขอ้มลูอธกิวนิาทอีตัโนมตัิ

พรอ้มกบัการรับสญัญาณ GPS ครัง้ถดัไป  
(การปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตั/ิการปรับเปลีย่น
เวลาดว้ยตวัเอง)

 ใชน้าฬกิาไดต้ามปรกติ

 ไดรั้บขอ้มลูอธกิวนิาทใีนวนัทีห่รอืหลงัจากวนัที ่ 
1 ธนัวาคม และ 1 มถินุายน

 ในขณะทีก่ารรับขอ้มลูอธกิวนิาทยีงัไมส่�าเร็จ เวลาจะ
ไมถ่กูตอ้งจนกวา่จะมกีารเพิม่ (ลบ) ขอ้มลูอธกิวนิาท ี

 เข็มจับเวลาจะชีไ้ปที ่“4+” เนือ่งจากการปรับเปลีย่นไทมโ์ซน

เข็มวนิาท:ี ผลการรับสญัญาณ (ส�าเร็จ/ไมส่�าเร็จ)

ผล ส�าเร็จ ไมส่�าเร็จ

การแสดง
ผล

ต�าแหน่ง
Y ต�าแหนง่  

8 วนิาที
N ต�าแหนง่  

22 วนิาที

 เมือ่ผา่นไปแลว้ 5 วนิาท ีหรอืเมือ่กดปุ่ ม B นาฬกิาจะกลบัไปที่
โหมดการแสดงผลเวลา

4

กดแลว้
ปลอ่ย

กดแลว้
ปลอ่ย

 เมือ่กดปุ่ ม A คา้งไว ้นาฬกิาจะเขา้สูก่ารปรับ
เปลีย่นเวลาดว้ยตวัเอง

 เมือ่ผา่นไปแลว้ 5 วนิาท ีหรอืเมือ่กดปุ่ ม B 
นาฬกิาจะกลบัไปทีโ่หมดการแสดงผลเวลา 

 เมือ่กดปุ่ ม A คา้งไว ้นาฬกิาจะเขา้สูก่าร
ปรับเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเอง
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ในกรณีทีเ่ข็มวนิาทเีดนิผดิปกติ

การเดนิของเข็มวนิาทแีละสถานะของนาฬกิา (ฟงักช์นัเตอืนการสิน้เปลอืงพลงังานลว่งหนา้)

5

การเดนิ ทลีะ 2 วนิาที การเดนิ ทลีะ 5 วนิาที

สถานะ

เข็มวนิาทจีะเดนิทลีะ 2 วนิาท ี เข็มวนิาทจีะเดนิทลีะ 5 วนิาที

ขอ้จ�ากดัของฟังกช์นั/ 
การแสดงผล

• การรับสญัญาณจะไมเ่ริม่ตน้ขึน้แมม้กีารใชง้านการรับสญัญาณ GPS

• การปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตัจิะไมท่�างาน

• เข็มชัว่โมง เข็มนาท ีวนัที ่และหนา้ปัดยอ่ยจะหยดุเดนิ
• การรับสญัญาณจะไมเ่ริม่ตน้ขึน้แมม้กีารใชง้านการรับสญัญาณ GPS

• การปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตัจิะไมท่�างาน

อธบิาย 

(1) อนัดบัแรก ใหช้ารจ์นาฬกิาโดยเปิดใหส้มัผัสกบัแสงจนกวา่เข็มวนิาทจีะ 

เดนิ ทลีะ 1 วนิาที
	  วธิชีารจ์นาฬกิา  หนา้ 14

(2) โปรดอยา่ลมืชารจ์นาฬกิาจนกวา่เข็มบง่ชีจ้ะชีไ้ปที ่ต�าแหน่ง “ปานกลาง”  

หรอื “เต็ม” (หากเข็มบง่ชีไ้ปที ่“ต�า่” นาฬกิาจะไมส่ามารถรับสญัญาณ  

GPS ได)้ 
	  ตรวจสอบสถานะการชารจ์  หนา้ 13

(1) ชารจ์นาฬกิาจนกวา่เข็มบง่ชีจ้ะชีไ้ปทีต่�าแหน่งปานกลาง หรอืต�าแหน่งเต็ม 
	  ตรวจสอบสถานะการชารจ์  หนา้ 13

(2) ด�าเนนิการปรับเปลีย่นไทมโ์ซนเพือ่ตัง้เวลา
	  วธิปีรบัเปลีย่นไทมโ์ซน  หนา้ 18

การเดนิของเข็มวนิาทขีนาดเล็กจะแสดงสถานะของนาฬกิา (ฟงักช์นัการท�างาน)

 ท�าใหเ้กดิการเดนิ ทลีะ 2 วนิาท/ีการเดนิ ทลีะ 5 วนิาที
เมือ่พลงังานทีจ่ดัเก็บไวใ้นนาฬกิาเหลอืนอ้ย ฟงักช์นัเตอืนการสิน้เปลอืงพลงังานลว่งหนา้จะท�างาน 

เมือ่พลงังานทีจ่ดัเก็บไวใ้นนาฬกิาเหลอืนอ้ย ใหช้ารจ์นาฬกิาโดยการเปิดใหส้มัผสักบัแสง  วธิชีารจ์นาฬกิา  หนา้ 14

 เมือ่ฟังกช์นัเตอืนการสิน้เปลอืงพลงังานลว่งหนา้ท�างาน นาฬกิาจะไมท่�างานแมม้กีารใชง้านปุ่ มและเม็ดมะยม (โปรดวางใจไดว้า่ลกัษณะดงักลา่วไมใ่ชน่าฬกิาเสยี)

มตีอ่ในหนา้ถดัไป
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ในกรณีทีเ่ข็มวนิาทเีดนิผดิปกติ

ประหยดัพลงังาน 1 ประหยดัพลงังาน 2

สถานะ

เข็มวนิาทขีนาดเล็กจะหยดุเดนิโดยชีไ้ปทีต่�าแหน่ง  
15 วนิาท ี

เข็มวนิาทขีนาดเล็กจะหยดุเดนิโดยชีไ้ปทีต่�าแหน่ง  
45 วนิาที

ขอ้จ�ากดัของ
ฟังกช์นั/ 

การแสดงผล

• เข็มชัว่โมง เข็มนาท ีและวนัทีจ่ะหยดุเดนิ
• จะไมม่กีารด�าเนนิการปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตัิ

• เข็มชัว่โมง เข็มนาท ีและวนัทีจ่ะหยดุเดนิ  
(วนัทีจ่ะแสดงเป็น “1”)

• การรับสญัญาณจะไมเ่ริม่ตน้ขึน้แมม้กีารใช ้
งานการรับสญัญาณ GPS

• จะไมม่กีารด�าเนนิการปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตัิ
• เข็มจับเวลาจะชีไ้ปทีต่�าแหน่ง “ต�า่”

สาเหตุ
เมือ่นาฬกิาเขา้ สูส่ถานะหนึง่โดยไมไ่ดรั้บแหลง่ทีม่า
ของแสงทีเ่พยีงพอเป็นเวลา 72 ชัว่โมงขึน้ไป

เมือ่นาฬกิาอยูใ่นสถานะการชารจ์ทีไ่มเ่พยีงพอ 

เป็นเวลานาน

อธบิาย
เมือ่นาฬกิาสมัผัสกบัแหลง่ทีม่าของแสงทีเ่พยีงพอ
เป็นเวลา 5 วนิาท ีหรอืเมือ่กดปุ่ ม นาฬกิาจะแสดงเวลา
ปัจจบุนัอกีครัง้หลงัจากเข็มวนิาทเีดนิไปอยา่งรวดเร็ว

(1) ชารจ์นาฬกิาใหเ้พยีงพอจนกวา่สถานะการชารจ์จะ
แสดงเป็นต�าแหน่งปานกลาง หรอืต�าแหน่งเต็ม  
 หนา้ 13 ~ 14

(2) ด�าเนนิการปรับเปลีย่นไทมโ์ซนเพือ่ตัง้เวลา  
 หนา้ 17 ~ 18

ประหยดัพลงังาน 2

 ขณะชารจ์นาฬกิา เข็มวนิาทจีะเดนิที ่“ทลีะ 5 วนิาท”ี ซึง่ในระหวา่งนี ้จะไมส่ามารถใชง้านปุ่ มตา่งๆ ได ้
 หากมกีารขยายเวลาโหมด “ประหยดัพลงังาน 2” ปรมิาณพลงังานทีจั่ดเกบ็ไวจ้ะลดลงและขอ้มลูเวลาปัจจบุนัภายในทีจั่ดเกบ็ไวจ้ะสญูหายไป

5

 เข็มวนิาทจีะหยดุทีต่�าแหนง่ 15 วนิาท/ี 
ต�าแหนง่ 45 วนิาท ี(ฟงักช์นัประหยดัพลงังาน)

เมือ่นาฬกิาไมไ่ดส้มัผสักบัแสงเป็นเวลานาน ฟงักช์นัประหยดัพลงังานจะท�างาน
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การรกัษาคณุภาพของนาฬกิา

 หมายเลขดา้นบนเป็นเพยีงตวัอยา่ง หมายเลขดงักลา่วอาจตา่ง
ไปจากหมายเลขทีด่า้นหลงัตวัเรอืนนาฬกิาของทา่น

ดา้นหลงัของตวัเรอืน จะแสดงสมรรถภาพและความ
สามารถ/หมายเลขตวัเรอืน ของนาฬกิา

การดแูลรกัษาท ัว่ไป ประสทิธภิาพและความสามารถ/หมายเลขตวัเรอืน

l นาฬกิาตอ้งไดร้บัการดแูลรกัษาเป็นอยา่งดเีสมอ
• หา้มลา้งนาฬกิาขณะทีเ่ม็ดมะยมยืน่ออกมา 
• เชด็ความชืน้ เหงือ่ หรอืฝุ่ นผงออกดว้ยผา้นิม่ๆ
•  หลงัจากทีน่าฬกิาโดนน�้าทะเลมา โปรดอยา่ลมืลา้งนาฬกิาในน�้าสะอาดบรสิทุธิ ์

และคอ่ยๆ เชด็นาฬกิาใหแ้หง้

 หา้มลา้งนาฬกิา หากนาฬกิาของทา่น “ไมก่นัน�้า” หรอื “กนัน�้าส�าหรับการใชง้านทัว่ไป”

ประสทิธภิาพและความสามารถ/หมายเลขตวัเรอืน  หนา้ 34

การกนัน�า้  หนา้ 35

l หมนุเม็ดมะยมเป็นคร ัง้คราว
• โปรดหมนุเม็ดมะยมเป็นครัง้คราว เพือ่ป้องกนัการสกึหรอของเม็ดมะยม

l กดปุ่ มเป็นระยะๆ
• กดปุ่ มเป็นระยะๆ เพือ่ป้องกนัการสกึหรอของปุ่ ม

6

สมรรถภาพ/ 
หมายเลขตวัเรอืน

หมายเลขทีร่ะบปุระเภท 
ของนาฬกิา

การกนัน�้า

ดหูนา้ 35

การป้องกนัคลืน่แมเ่หล็ก

ดหูนา้ 36
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ขอ้ความระบทุีด่า้นหลงัตวัเรอืน ประสทิธภิาพในการกนัน�้า สภาวะในการใชง้าน

กนัน�้า 10 (20) Bar การกนัน�้าส�าหรับการใชท้ัว่ไปทีค่วามกดดนัของบรรยากาศ 10 (20) นาฬกิาเรอืนนีเ้หมาะส�าหรับการด�าน�้าทีไ่มใ่ชถ้งัด�าน�้า

การกนัน�า้

โปรดดคู�าอธบิายประสทิธภิาพในการกนัน�า้แตล่ะระดบัของนาฬกิาในตารางดา้นลา่งกอ่นใชง้าน

6
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ตวัอยา่งผลติภณัฑท์ีม่แีมเ่หล็กท ัว่ไปทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่นาฬกิา

การป้องกนัคลืน่แมเ่หล็ก (อทิธพิลของแมเ่หล็ก)

6

โปรดดแูลใหน้าฬกิาอยูห่า่งจากผลติภณัฑแ์มเ่หล็กมากกวา่ 5 ซม

หากนาฬกิาไดรั้บพลงัแมเ่หล็ก ความแมน่ย�าของนาฬกิาจะลดลงเกนิกวา่อตัรา
ทีร่ะบภุายใตก้ารใชง้านปกต ิการลบลา้งสภาพแมเ่หล็กและการปรับเปลีย่นความ
แมน่ย�าใหมจ่ะมคีา่ใชจ้า่ยแมย้งัอยูใ่นระยะเวลารับประกนั

เหตผุลทีน่าฬกิาเรอืนนีไ้ดร้บัผลกระทบจากคลืน่แมเ่หล็ก

มอเตอรใ์นตวัมแีมเ่หล็ก ซึง่อาจไดรั้บอทิธพิลจากสนามแมเ่หล็กภายนอกทีร่นุแรง

นาฬกิาเรอืนนีอ้าจไดร้บัผลกระทบจากคลืน่แมเ่หล็กและเวลาอาจเดนิเร็ว
ขึน้หรอืชา้ลง ช ัว่คราว หรอืจนหยดุเดนิไปเลย
 แมว้า่นาฬกิาจะเดนิเร็วขึน้หรอืชา้ลงเนือ่งจากอทิธพิลของแมเ่หล็ก แตต่�าแหน่งของเข็มจะปรับเปลีย่น

อตัโนมตัดิว้ย “ฟังกช์นัการปรับเปลีย่นต�าแหน่งเข็มนาฬกิาอตัโนมตั”ิ (หนา้ 44)

นาฬกิาเรอืนนีม้กีารป้องกนัคลืน่แมเ่หล็ก ซึง่เป็นไปตาม ISO “นาฬกิากนัพลงั 
แมเ่หล็ก”

ขอ้ควรระวงั

สมารท์โฟน โทรศพัทม์อืถอื  
แท็บเล็ต อปุกรณเ์ชือ่มตอ่ (ล�าโพง)

อะแดปเตอร ์AC กระเป๋า (ทีม่หีวัปิด
เป็นแมเ่หล็ก)

เครือ่งโกนหนวด
แบบใชไ้ฟ AC

อปุกรณท์�าอาหาร
ทีม่แีมเ่หล็ก

วทิยพุกพา 
(ล�าโพง)

สรอ้ยคอทีม่แีม่
เหล็ก

หมอนเพือ่สขุภาพ
ทีม่แีมเ่หล็ก
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สายนาฬกิา

6

หมายเหตเุกีย่วกบัความ
ยาวของสายนาฬกิา

หมายเหตเุกีย่วกบัการ
ระคายเคอืงหรอือาการ
แพบ้นผวิหนัง

การระคายเคอืงผวิหนังจากสายนาฬกิามสีาเหตหุลายประการ เชน่ 
การแพโ้ลหะหรอืหนัง หรอืปฏกิริยิาของผวิหนังตอ่การเสยีดสกีบัฝุ่ น
ผงหรอืสายนาฬกิาเอง

โปรดปรับสายใหห้ลวมจากขอ้มอืเพือ่ใหอ้ากาศสามารถผา่น
ได ้เวลาใสน่าฬกิา โปรดเหลอืชอ่งวา่งใหส้ามารถสอดนิว้มอื
เขา้ไประหวา่งสายนาฬกิาและขอ้มอืของทา่นได ้

l สายโลหะ
• ความชืน้ เหงือ่ หรอืฝุ่ นดนิจะกอ่ใหเ้กดิสนมิแมจ้ะเป็นสายแบบสเตนเลสสตลี  

หากไมม่กีารท�าความสะอาดเป็นเวลานาน
• การไมด่แูลรักษาอาจกอ่ใหเ้กดิคราบสเีหลอืงหรอืสทีองทีป่ลายแขนเสือ้ดา้นลา่ง
• เชด็ความชืน้ เหงือ่ หรอืฝุ่ นดนิออกดว้ยผา้นิม่ๆ ทนัที
• หากตอ้งการท�าความสะอาดฝุ่ นดนิบรเิวณชอ่งวา่งของขอ้ตอ่สายนาฬกิา  

ใหเ้ชด็ฝุ่ นดนิออกดว้ยน�้าแลว้ใชแ้ปรงสฟัีนปัดฝุ่ นดนิออก (ป้องกนัไมใ่หต้วัเรอืนโดนน�้า 
โดยใชฟิ้ลม์พลาสตกิหอ่หุม้บรเิวณตวัเรอืนไว ้เป็นตน้)

• สนมิอาจเกดิขึน้ในชิน้สว่นทีเ่ป็นสเตนเลสสตลีเนือ่งจากสายขนาดใหญบ่างรุน่ 
ใชพ้นิทีท่�าจากสเตนเลสสตลี ซึง่มคีวามแข็งแกรง่มาก 

• หากสนมิขึน้ พนิอาจยืน่ออกมาหรอืหลดุออก ตวัเรอืนนาฬกิาอาจหลดุออกจากสาย  

หรอืตะขออาจไมเ่ปิด
• หากพนิยืน่ออกมาอาจสง่ผลใหเ้กดิการบาดเจ็บตอ่ผูใ้ส ่ในกรณีดงักลา่ว ใหห้ยดุใชน้าฬกิา 

และสง่ซอ่ม

l สายหนงั
• สายหนังอาจเปลีย่นสแีละเสือ่มสภาพไดง้า่ยจากความชืน้ เหงือ่ และการโดนแสงแดดโดยตรง 
• เชด็ความชืน้และเหงือ่ออกทนัทโีดยใชผ้า้แหง้คอ่ยๆ ซบั 
• หา้มเปิดใหน้าฬกิาสมัผัสกบัแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน
• โปรดระมดัระวงัเวลาใสน่าฬกิาทีม่สีายสอีอ่น เนือ่งจากจะเห็นสิง่สกปรกไดง้า่ย 
• หลกีเลีย่งการใสน่าฬกิาสายหนังทีไ่มใ่ชส่ายแบบ Aqua Free (กนัน�้า) ขณะอาบน�้า  

วา่ยน�้า และท�างานทีต่อ้งสมัผัสกบัน�้า แมว้า่ตวันาฬกิาจะสามารถกนัน�้าไดใ้นการใชง้านทัว่ไป 
(กนัน�้า 10-BAR/20-BAR)

l สายโพลยีรูเีทน (ยาง)
• สายโพลยีรูเีทนอาจเปลีย่นสไีดง้า่ยเมือ่โดนแสง และอาจเสือ่มสภาพจากตวัท�าละลาย  

หรอืความชืน้ในบรรยากาศ
• สายสใีส สขีาว หรอืสอีอ่นสามารถดดูซมึสอีืน่ๆ ไดง้า่ย ซึง่ท�าใหเ้กดิการเปลีย่นสหีรอืสตีก
• ลา้งฝุ่ นผงออกดว้ยน�้า และเชด็ดว้ยผา้แหง้ (ป้องกนัไมใ่หต้วัเรอืนโดนน�้าโดยใชฟิ้ลม์ 

พลาสตกิหอ่หุม้บรเิวณตวัเรอืนไว ้เป็นตน้)
• เมือ่สายมคีวามยดืหยุน่นอ้ยลง ใหเ้ปลีย่นสายใหม ่หากใชส้ายตอ่ไปทัง้อยา่งนัน้  

สายอาจแตกหรอืหกัไดเ้มือ่เวลาผา่นไป

l สายซลิโิคน
• สายซลิโิคนจะสกปรกงา่ยตามลกัษณะของวสัดปุระเภทนี ้และอาจเป็นคราบตลอดจน 

เปลีย่นสดีว้ย เชด็ฝุ่ นผงออกดว้ยผา้เปียกหรอืทชิชูเ่ปียก
• หากสายซลิโิคนแตกอาจท�าใหส้ายขาด ตา่งจากสายทีท่�าจากวสัดปุระเภทอืน่ๆ  

โปรดระมดัระวงัอยา่ท�าใหส้ายเสยีหายดว้ยเครือ่งมอืทีแ่หลมคม

สายนาฬกิาสมัผสักบัผวิหนงัโดยตรงและอาจเป้ือนเหงือ่หรอืฝุ่ นละอองได ้ดงัน ัน้ การไมด่แูลรกัษา
อาจท�าใหส้ายนาฬกิาเสือ่มสภาพเร็วขึน้ หรอืกอ่ใหเ้กดิการระคายเคอืงผวิหนงั ตลอดจนทิง้คราบ
ไวบ้นปลายแขนเสือ้ นาฬกิาตอ้งไดร้บัการดแูลเอาใจใสอ่ยา่งมากเพือ่การใชง้านทีย่าวนาน
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1 2

วธิใีชต้ะขอสามตอนแบบปรบัได้

1

3

2

4

6

กดปุ่ มทัง้สองขา้งของขาตะขอ และดงึ
สว่นหวัตะขอขึน้
สายนาฬกิาจะลอดออกมาจากหว่งโดย
อตัโนมตัิ

กดปุ่ มทัง้สองขา้งของขาตะขอไว ้แลว้ดงึ
สายหนังออกจากหว่งทีเ่ลือ่นไดแ้ละหว่ง
ทีเ่ลือ่นไมไ่ด ้จากนัน้เปิดตะขอ

ดงึพนิออกจากรปูรับความยาวของสาย
นาฬกิา
เลือ่นสายนาฬกิาเพือ่ปรับความยาว  

และหารทูีเ่หมาะสม ใสพ่นิลงในรู

สอดปลายนาฬกิาเขา้ไปในหว่งทีเ่ลือ่น
ไดแ้ละหว่งทีเ่ลือ่นไมไ่ด ้จากนัน้ตดิตะขอ
โดยการกดกรอบของหวัตะขอ

กดปุ่ มอกีครัง้เพือ่ปลดขาตะขอ

ตดิขาตะขอ

สายนาฬกิาบางประเภทมตีะขอสามตอนแบบ
ปรบัไดม้าใหด้ว้ย
หากตะขอของนาฬกิาทีท่า่นซือ้มามลีกัษณะ
ตามดา้นลา่งนี ้โปรดดคู�าแนะน�าตอ่ไปนี้

l วธิใีสแ่ละถอดนาฬกิา

l วธิปีรบัความยาวของสายหนงั

 ภาพประกอบดา้นบนเป็นเพยีงตวัอยา่งเทา่นัน้ รายละเอยีด
บางสว่นอาจแตกตา่งกนัไปในแตล่ะรุน่

หว่งทีเ่ลือ่นไมไ่ด ้

หว่งทีเ่ลือ่นไมไ่ด ้

ปุ่ มกด

ปุ่ มกด

ขาตะขอ

ขาตะขอ

หวัตะขอ

หวัตะขอ

หว่งทีเ่ลือ่นได ้

หว่งทีเ่ลือ่นได ้

พนิ รปูรับความยาว
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แสง Lumibrite

6

สภาวะ การสอ่งสวา่ง

แสงแดด
อากาศดี 100,000 lux

มเีมฆมาก 10,000 lux

ในอาคาร (ดา้นหนา้ตา่ง
ระหวา่งชว่งกลางวนั)

อากาศดี มากกวา่ 3,000 lux

มเีมฆมาก 1,000 ถงึ 3,000 lux

ฝนตก นอ้ยกวา่ 1,000 lux

อปุกรณส์อ่งสวา่ง  
(ระยะหา่งจากไฟนอีอน  
40 วตัตใ์นชว่งกลางวนั)

1 ม. 1,000 lux

3 ม. 500 lux (การสอ่งสวา่งเฉลีย่ในหอ้ง)

4 ม. 250 lux

หากนาฬกิามแีสง Lumibrite
แสง Lumibrite เป็นสเีรอืงแสงทีไ่มเ่ป็นอนัตรายตอ่มนษุยแ์ละสิง่แวดลอ้ม ซึง่ไมม่สีารทีเ่ป็นอนัตรายอยา่งเชน่ สารกมัมนัตรงัส ี 

เป็นสว่นประกอบ แสง Lumibrite เป็นสเีรอืงแสงทีพ่ฒันาขึน้มาใหม ่ซึง่สามารถดดูซบัพลงังานแสงจากแสงแดดและอปุกรณส์อ่ง
สวา่งในระยะเวลาส ัน้ๆ และเก็บพลงังานดงักลา่วไวเ้พือ่ปลอ่ยแสงในความมดื ตวัอยา่งเชน่ หากสมัผสักบัแสงก�าลงัสงูกวา่  
500 lux เป็นเวลาประมาณ 10 นาท ีแสง Lumibrite สามารถปลอ่ยแสงออกมาไดน้าน 3 ถงึ 5 ช ัว่โมง 
อยา่งไรก็ตาม โปรดทราบวา่ขณะทีแ่สง Lumibrite ปลอ่ยแสงทีก่กัเก็บไวอ้อกมา ระดบัการสอ่งสวา่งของแสงจะคอ่ยๆ ลดลงเมือ่เวลา
ผา่นไป ระยะเวลาของแสงทีป่ลอ่ยออกมายงัอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ยขึน้อยูก่บัปจัจยัตา่งๆ เชน่ ความสวา่งของสถานทีท่ ีน่าฬกิา
สมัผสักบัแสง และระยะหา่งระหวา่งแหลง่ทีม่าของแสงกบันาฬกิา

 โดยทัว่ไป เมือ่ทา่นเขา้สูท่ีม่ดืจากสภาพแวดลอ้มทีส่วา่ง สายตาของทา่นจะไมส่ามารถปรับเขา้กบัระดบัแสงทีเ่ปลีย่นแปลงไดท้นัท ีในชว่งแรกทา่นอาจมองไมค่อ่ยเห็นอะไร 
แตเ่มือ่เวลาผา่นไปทา่นจะคอ่ยๆ มองเห็นชดัขึน้ (การปรับตวัเขา้กบัความมดืของดวงตามนุษย)์

< ขอ้มลูอา้งองิเกีย่วกบัการสอ่งสวา่ง >
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แหลง่ทีม่าของพลงังาน

6

แบตเตอรีท่ ีใ่ชใ้นนาฬกิาเรอืนนีเ้ป็นแบตเตอรีส่�ารองพเิศษ ซึง่ตา่งจาก
แบตเตอรีท่ ัว่ไป แบตเตอรีส่�ารองไมจ่�าเป็นตอ้งเปลีย่นเป็นระยะๆ ตา่งจาก
แบตเตอรีซ่ลิเวอรอ์อกไซดท์ ัว่ไป

ความจพุลงังานหรอืประสทิธภิาพในการชารจ์อาจคอ่ยๆ ลดลงเนือ่งจาก
การใชง้านในระยะยาว หรอืสภาพแวดลอ้มในการใชง้าน นอกจากนี ้ 
การใชง้านในระยะยาวอาจท�าใหร้ะยะเวลาในการชารจ์ลดลง เนือ่งจาก 
ชิน้สว่นกลไกทีส่กึหรอ ปนเป้ือน สารลอ่ลืน่เสือ่มสภาพ โปรดสง่นาฬกิา 

ไปซอ่มเมือ่ประสทิธภิาพต�า่ลง

 ฟงักช์นัป้องกนัการชารจ์เกนิ

เมือ่แบตเตอรีส่�ารองชารจ์เต็มแลว้ ฟงักช์นัป้องกนัการชารจ์เกนิจะเปิด
ใชง้านโดยอตัโนมตัเิพือ่หลกีเลีย่งการชารจ์ตอ่ ทา่นไมต่อ้งกงัวลเกีย่ว
กบัความเสยีหายทีเ่กดิจากการชารจ์เกนิ ไมว่า่จะมกีารชารจ์แบตเตอรี่
ส�ารองนานเกนิ “เวลาทีจ่�าเป็นตอ่การชารจ์นาฬกิาใหเ้ต็ม”
 โปรดด ู“เวลาในการชารจ์ตามมาตรฐาน” ทีห่นา้ 14 เพือ่ตรวจสอบเวลาทีจ่�าเป็นตอ่การชารจ์ 

นาฬกิาใหเ้ต็ม

 เวลาทีไ่มไ่ดช้ารจ์นาฬกิามาเป็นเวลานาน

หากไมไ่ดช้ารจ์นาฬกิามาเป็นเวลานาน นาฬกิาจะหมดพลงังานและ
ไมส่ามารถชารจ์ไดอ้กีตอ่ไป
ในกรณีนี ้โปรดปรกึษารา้นคา้ทีจ่�าหนา่ยนาฬกิาเรอืนนีใ้หก้บัทา่น

ค�าเตอืน

หมายเหตเุกีย่วกบัการเปลีย่นแบตเตอรีส่�ารอง
• หา้มถอดแบตเตอรีส่�ารองออกจากนาฬกิา การเปลีย่นแบตเตอรีส่�ารองตอ้ง

ด�าเนนิการโดยผูท้ีม่คีวามรูแ้ละทกัษะแบบมอือาชพี โปรดสอบถามรา้นคา้
ทีจ่�าหน่ายนาฬกิาเรอืนนีส้�าหรับการเปลีย่นแบตเตอรีส่�ารอง

• การใสแ่บตเตอรีซ่ลิเวอรอ์อกไซดท์ัว่ไปอาจสรา้งความรอ้นและกอ่ใหเ้กดิ
การระเบดิและการจดุระเบดิได ้

หมายเหตเุกีย่วกบัการชารจ์นาฬกิา
• เวลาชารจ์นาฬกิา หา้มวางนาฬกิาไวใ้กลก้บัแหลง่ทีม่าของแสง เชน่ 

อปุกรณส์อ่งสวา่งส�าหรับการถา่ยภาพ สปอตไลต ์หรอืไฟทีม่คีวามรอ้นมาก
เกนิไป เนือ่งจากนาฬกิาอาจมคีวามรอ้นเกนิซึง่จะสง่ผลใหช้ ิน้สว่นภายใน
เสยีหาย

• เวลาชารจ์นาฬกิาโดยเปิดใหส้มัผัสกบัแสงแดดโดยตรง โปรดหลกีเลีย่ง
สถานทีท่ีท่�าใหน้าฬกิามอีณุหภมูสิงูไดง้า่ย เชน่ คอนโซลหนา้รถยนต์

• รักษาอณุหภมูขิองนาฬกิาใหต้�า่กวา่ 60°C (140°F) เสมอ

ค�าเตอืน
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การรกัษาคณุภาพของนาฬกิา

บรกิารหลงัการขาย

l หมายเหตเุกีย่วกบัการรบัประกนัและการซอ่ม
• ตดิตอ่รา้นคา้ทีจ่�าหน่ายนาฬกิาเรอืนนีห้รอืเครอืขา่ยบรกิารทัว่โลกของ SEIKO 

ส�าหรับการซอ่มหรอืการยกเครือ่ง
• หากอยูภ่ายในระยะเวลารับประกนั โปรดแสดงใบรับรองการรับประกนัเพือ่รับ

บรกิารซอ่มแซม
• ขอบเขตของการรับประกนัจะระบไุวใ้นใบรับรองการรับประกนั โปรดอา่นใบรับ

รองดงักลา่วอยา่งละเอยีดและเกบ็ไวใ้หด้ี
• ส�าหรับบรกิารซอ่มแซมหลงัจากระยะเวลารับประกนัหมดอาย ุหากสามารถคนื

คา่ฟังกช์นัของนาฬกิาไดด้ว้ยการซอ่มแซม เราจะด�าเนนิการซอ่มแซมใหเ้มือ่
ไดรั้บค�าขอและการช�าระเงนิแลว้

l อะไหล่
• โปรดทราบวา่หากชิน้สว่นเดมิไมม่แีลว้ จะมกีารแทนทีด่ว้ยชิน้สว่นอืน่ทีอ่าจมี

รปูลกัษณภ์ายนอกตา่งจากของเดมิ

l การตรวจสอบและการปรบัเปลีย่นโดยการแยกชิน้สว่น
และท�าความสะอาด (การยกเครือ่ง)
• ขอแนะน�าใหม้กีารตรวจสอบและการปรับเปลีย่นโดยการแยกชิน้สว่นและ

ท�าความสะอาด (การยกเครือ่ง) เป็นระยะๆ ทกุ 3 ถงึ 4 ปีโดยประมาณเพือ่รักษา
ประสทิธภิาพสงูสดุของนาฬกิาไวใ้นระยะยาว ตามสภาวะการใชง้าน น�้ามนัทีรั่กษา
สภาพของชิน้สว่นกลไกของนาฬกิาอาจเสือ่มสภาพ ชิน้สว่นอาจเกดิการขดีขว่น
เนือ่งจากน�้ามนัปนเป้ือน ซึง่อาจสง่ผลใหน้าฬกิาหยดุเดนิในทีส่ดุ เนือ่งจากชิน้สว่น
ตา่งๆ เชน่ ยางกนัร่ัว อาจเสือ่มสภาพ ประสทิธภิาพในการกนัน�้าอาจลดลงเนือ่งจาก
การแทรกซมึของเหงือ่และความชืน้ โปรดตดิตอ่รา้นคา้ทีจ่�าหน่ายนาฬกิาเรอืนนี้
ส�าหรับการตรวจสอบและการปรับเปลีย่นโดยการแยกชิน้สว่นและท�าความสะอาด 
(การยกเครือ่ง) ส�าหรับการเปลีย่นชิน้สว่น โปรดระบ ุ“อะไหลแ่ทข้อง SEIKO”  
เวลาขอการตรวจสอบและการปรับเปลีย่นโดยการแยกชิน้สว่นและท�าความสะอาด 
(การยกเครือ่ง) โปรดตรวจสอบวา่มกีารเปลีย่นยางกนัร่ัวและพนิกดใหมด่ว้ย

• เมือ่นาฬกิาไดรั้บการตรวจสอบและการปรับเปลีย่นโดยการแยกชิน้สว่นและ
ท�าความสะอาด (การยกเครือ่ง) แลว้ นาฬกิาอาจไดรั้บการเปลีย่นกลไก 

การเดนิใหม่

6
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เมือ่นาฬกิาไมส่ามารถรบัสญัญาณ GPS

7

ปรบัเปลีย่นเวลาภายใตส้ภาวะทีน่าฬกิาไมส่ามารถรบั
สญัญาณ GPS (การต ัง้คา่เวลาดว้ยตวัเอง)

l เข็มวนิาทจีะหยดุทีต่�าแหนง่ 45 วนิาทกีอ่นการรบัสญัญาณจะเสร็จสมบรูณ ์
(นาฬกิาจะเขา้สูส่ถานะประหยดัพลงังาน 2)

• หากด�าเนนิการรับสญัญาณ GPS ภายใตอ้ณุหภมูทิีต่�า่ (0°C หรอืต�า่กวา่) ในสถานะที ่
ความจใุนการชารจ์และ/หรอืประสทิธภิาพในการชารจ์ลดลง การรับสญัญาณจะหยดุ  
และนาฬกิาจะเขา้สูส่ถานะประหยดัพลงังาน 2 หากเกดิกรณีนีข้ ึน้บอ่ยๆ

 การรับสญัญาณ GPS ใชพ้ลงังานมาก โปรดอยา่ลมืชารจ์นาฬกิาโดยการเปิดให ้

สมัผัสกบัแสง

 วธิชีารจ์นาฬกิา  หนา้ 14

 โปรดปรกึษารา้นคา้ทีจ่�าหน่ายนาฬกิาเรอืนนีใ้หก้บัทา่น

 การต ัง้คา่เวลาดว้ยตวัเอง
เมือ่ไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาไดแ้มด้�าเนนิการ “  จดุทีต่อ้งตรวจสอบ” แลว้ หรอื
เวลาเดนิเร็วขึน้หรอืชา้ลงภายใตส้ภาวะทีน่าฬกิาไมส่ามารถรบัสญัญาณ GPS 
และนาฬกิาไมส่ามารถรบัสญัญาณ GPS ไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ใหต้ ัง้เวลาดว้ยตวัเอง

 จดุทีต่อ้งตรวจสอบ
เมือ่นาฬกิาไมเ่ร ิม่รบัสญัญาณ หรอืไมส่ามารถรบัสญัญาณ GPS แมม้กีาร
ใชง้านการรบัสญัญาณ GPS ตอ้งพจิารณาสิง่ตา่งๆ ตอ่ไปนี้

l การรบัสญัญาณจะไมเ่ร ิม่ตน้ขึน้แมม้กีารใชง้านการรบัสญัญาณ  
GPS (การปรบัเปลีย่นไทมโ์ซน/การปรบัเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเอง)

• ตรวจสอบต�าแหน่งเข็มจับเวลา

l การรบัสญัญาณจะด�าเนนิการไมไ่ดแ้มม้กีารใชง้านการรบัสญัญาณ  
GPS (การปรบัเปลีย่นไทมโ์ซน/การปรบัเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเอง)  
(ผลการรบัสญัญาณแสดงเป็น “N”)

• ยา้ยไปทีส่ถานทีท่ีส่ามารถรับสญัญาณ GPS ไดง้า่ย

 สถานทีท่ ีส่ามารถรบัสญัญาณ GPS ไดง้า่ย/สถานทีท่ ีไ่มส่ามารถรบั
สญัญาณ GPS  หนา้ 16

การแสดงผล
เข็มจับเวลา

สถานะการชารจ์
โหมดบนเครือ่งบนิ ( )

ต�า่

การแสดงผล

อธบิาย

ชารจ์นาฬกิาโดยการเปิดใหส้มัผัส
กบัแสงจนกวา่เข็มจับเวลาจะ 
ชีไ้ปทีต่�าแหน่งปานกลาง  
หรอืต�าแหน่งเต็ม (หนา้ 14)

รเีซต็โหมดบนเครือ่ง
บนิ ( )  หนา้ 22

รบัสญัญาณ
ไมไ่ด้

มตีอ่ในหนา้ถดัไป



ดงึเม็ดมะยมออกมาสองคลกิ กดปุ่ ม B แลว้ปลอ่ย
ดนัเม็ดมะยมกลบัเขา้ไป 
(พรอ้มกบัสญัญาณของเวลา)1 2 3 4
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การด�าเนนิการถอืวา่เสร็จสมบรูณ์

นาฬกิาจะท�างานตอ่ในสภาพ
แวดลอ้มปกติ

เข็มวนิาทจีะหยดุเดนิทนัที เข็มวนิาทจีะเดนิไปหยดุทีต่�าแหน่ง  
0 วนิาที

นาฬกิาจะเขา้สูโ่หมดการตัง้คา่เวลา
ดว้ยตวัเอง

หมนุเม็ดมะยมเพือ่ต ัง้เวลา

หมนุเม็ดมะยมตามเข็มนาฬกิาเพือ่
ตัง้เวลาใหเ้ร็วขึน้

หมนุเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬกิา
เพือ่ตัง้เวลาใหช้า้ลง

หมนุเร็วๆ เพือ่ใหน้าฬกิา
เดนิอยา่งตอ่เนือ่ง
หมนุอกีครัง้เพือ่ใหห้ยดุ
เดนิ

7

 เมือ่นาฬกิาเดนิตอ่เนือ่ง 12 ชัว่โมง  
นาฬกิาจะหยดุเดนิ  

หมนุเม็ดมะยมเพือ่ด�าเนนิการตัง้คา่ตอ่

 จดุทีว่นัทีจ่ะเปลีย่นคอื 0.00 น. (12.00 น.)  
ตัง้เวลาโดยพจิารณาถงึชว่งกอ่นเทีย่งหรอืหลงั
เทีย่งดว้ย

 ในขณะทีน่าฬกิาไมส่ามารถเชือ่มตอ่กบัสญัญาณ GPS นาฬกิาจะสามารถใชง้านไดต้ามปกตดิว้ยความ
แมน่ย�าเดยีวกบัมาตรฐานของนาฬกิาแบบควอทซ ์(ทีอ่ตัราลด/เพิม่ ±15 วนิาทตีอ่เดอืน)

 หากนาฬกิาไดรั้บสญัญาณ GPS หลงัจากการตัง้คา่เวลาดว้ยตวัเอง นาฬกิาจะแสดงเวลาทีไ่ดรั้บ

 วธิตี ัง้เวลาดว้ยตวัเอง
• เมือ่ใชน้าฬกิาอกีครัง้ภายใตส้ภาวะทีน่าฬกิาสามารถรับสญัญาณ GPS ได ้ใหรั้บสญัญาณ GPS เพือ่ตัง้เวลา
• เมือ่ปรับเปลีย่นเวลา วนัทีจ่ะปรับเปลีย่นไปเชน่กนั

 เมือ่นาฬกิาเขา้สูโ่หมดการตัง้คา่เวลาดว้ยตวัเอง 
ผลการรับสญัญาณจะแสดงเป็น “N” เนือ่งจาก
ขอ้มลูผลการรับสญัญาณจะสญูหายไป

 หนา้ปัดยอ่ยจะถกูตอ้งตามเวลาทีถ่กู
ตอ้งในขณะนีด้ว้ยเชน่กนั

0 1 2

ดงึเม็ด
มะยมออก

มาสอง
คลกิ

0 1 2

กดแลว้
ปลอ่ย

0 1 2 ดนัเม็ด
มะยมกลบั

เขา้ไป
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เมือ่หนา้ปดัยอ่ย วนัที ่เข็มจบัเวลา หรอืต�าแหนง่เข็มช ัว่โมง/นาท/ีวนิาทเีรยีงไมต่รงแนว

 จดุทีต่อ้งตรวจสอบ
l รบัสญัญาณไดส้�าเร็จ (ผลการรบัสญัญาณแสดงเป็น “Y”) แตเ่วลาเดนิเร็วขึน้

หรอืชา้ลง

• ตรวจสอบการต ัง้คา่ไทมโ์ซน
 ตรวจสอบการต ัง้คา่ไทมโ์ซนและการต ัง้คา่ DST (Daylight Saving Time)  

หนา้ 21
หากไทมโ์ซนทีต่ัง้ไวใ้นปัจจบุนัไมส่อดคลอ้งกบัภมูภิาคทีท่า่นอยู ่ใหต้ัง้ไทมโ์ซนโดยใชก้ารด�าเนนิการ 
ขอ้ใดขอ้หนึง่ตอ่ไปนี้
สถานทีท่ีส่ามารถรับสญัญาณ GPS ไดง้า่ย  วธิปีรบัเปลีย่นไทมโ์ซน  หนา้ 18

สถานทีท่ีไ่มส่ามารถรับสญัญาณ GPS  วธิตี ัง้ไทมโ์ซนดว้ยตวัเอง  หนา้ 23

• ตรวจสอบการต ัง้คา่ DST (Daylight Saving Time)

 ตรวจสอบการต ัง้คา่ไทมโ์ซนและการต ัง้คา่ DST (Daylight Saving Time)  
หนา้ 21

หากการตัง้คา่ DST (Daylight Saving Time) ไมส่อดคลอ้งกบัสภาวะการเพิม่ DST (Daylight Saving Time) 
ในภมูภิาคทีท่า่นอยู ่ใหต้ัง้ DST (Daylight Saving Time) โดยอา้งองิจาก “ตัง้ DST (Daylight Saving 
Time) หนา้ 19”

• อาจไมไ่ดเ้ปิดใชง้านฟงักช์นัการปรบัเปลีย่นเวลาอตัโนมตัเิป็นเวลาหลายวนั
 การปรบัเปลีย่นเวลาอตัโนมตั ิ หนา้ 27
ฟังกช์นัการปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตัจิะไมค่อ่ยเปิดใชง้านเนือ่งจากพลงังานทีจั่ดเกบ็ไวใ้นนาฬกิาอยูใ่นระดบัต�า่ 
หรอืขึน้อยูก่บัสภาพแวดลอ้ม
หากตอ้งการปรับเปลีย่นเวลาทนัท ีโปรดด ู“วธิปีรับเปลีย่นไทมโ์ซน หนา้ 18 ”

 ต�าแหนง่เร ิม่ตน้
เมือ่นาฬกิาไมส่ามารถแสดงผลเวลาหรอืวนัทีท่ ีแ่มน่ย�า หรอืหนา้ปดัยอ่ย  
หรอืเข็มจบัเวลาไมช่ีไ้ปยงัต�าแหนง่ทีถ่กูตอ้งแมส้ามารถรบัสญัญาณ  
GPS ไดส้�าเร็จ ต�าแหนง่เร ิม่ตน้อาจเรยีงไมต่รงแนว

ต�าแหน่งเริม่ตน้เรยีงไมต่รงแนวเนือ่งจากเหตผุลดงัตอ่ไปนี้

การกระทบกระเทอืนรนุแรง เชน่ การตก 
หรอืการกระแทก

เมือ่เปรยีบเทยีบสถานะ “ต�าแหน่งเริม่ตน้ทีเ่รยีงไมต่รงแนวของเข็มนาฬกิา” กบัตราชัง่น�้าหนักจะเหมอืนกบั  

“ตราชัง่ทีไ่มส่ามารถแสดงน�้าหนักทีถ่กูตอ้งได ้เนือ่งจากไมไ่ดต้ัง้เข็มไวท้ีต่�าแหน่งศนูยก์อ่นการชัง่”

 การปรบัเปลีย่นต�าแหนง่เร ิม่ตน้ของเข็มช ัว่โมง เข็มนาท ี 
และเข็มวนิาทขีนาดเล็ก (ฟงักช์นัการปรบัเปลีย่นต�า 
แหนง่เข็มนาฬกิาอตัโนมตั)ิ

เข็มชัว่โมง เข็มนาท ีและเข็มวนิาทขีนาดเล็กม ี“ฟังกช์นัการปรับเปลีย่นต�าแหน่งเข็มนาฬกิาอตัโนมตั”ิ  

ซึง่จะแกไ้ขต�าแหน่งเริม่ตน้ทีไ่มถ่กูตอ้งโดยอตัโนมตัิ
ฟังกช์นัการปรับเปลีย่นต�าแหน่งเข็มนาฬกิาอตัโนมตัจิะเปิดใชง้านทกุหนึง่นาทสี�าหรับเข็มวนิาทขีนาดเล็ก  

และทีเ่วลา 12.00 ทัง้กอ่นเทีย่งและหลงัเทีย่งส�าหรับเข็มชัว่โมงและเข็มนาที
 ฟังกช์นันีท้�างานเมือ่ต�าแหน่งเริม่ตน้ของเข็มนาฬกิาเรยีงไมต่รงแนวเนือ่งจากปัจจัยภายนอกตา่งๆ  

เชน่ การกระทบกระเทอืนรนุแรง หรอือทิธพิลของแมเ่หล็ก การปรับเปลีย่นความแมน่ย�าของนาฬกิาหรอืการ 

เรยีงไมต่รงแนวเพยีงเล็กนอ้ยซึง่อาจเกดิขึน้ระหวา่งกระบวนการผลติจะไมเ่ป็นผล

 ต�าแหน่งเริม่ตน้ของเข็มชัว่โมงและเข็มนาทสีามารถปรับเปลีย่นไดด้ว้ยตวัเอง 
  ปรบัเปลีย่นต�าแหนง่เร ิม่ตน้ของหนา้ปดัยอ่ย วนัที ่เข็มจบัเวลา และเข็มช ัว่โมง/ 

เข็มนาท ี หนา้ 45

 การปรบัเปลีย่นต�าแหนง่เร ิม่ตน้ของหนา้ปดัยอ่ย  
วนัที ่เข็มจบัเวลา

ตอ้งต ัง้ต�าแหนง่เร ิม่ตน้ของหนา้ปดัยอ่ย วนัที ่และเข็มจบัเวลาดว้ยตวัเองเนือ่งจาก
ไมม่กีารปรบัเปลีย่นโดยอตัโนมตั ิ
 ปรบัเปลีย่นต�าแหนง่เร ิม่ตน้ของหนา้ปดัยอ่ย วนัที ่เข็มจบัเวลา และเข็มช ัว่โมง/เข็มนาท ี หนา้ 45

สิง่ของรอบตวัทีส่รา้งพลงัแมเ่หล็ก
 ตวัอยา่งผลติภณัฑท์ีม่แีมเ่หล็กท ัว่ไปทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่

นาฬกิา  หนา้ 36

7



ดงึเม็ดมะยมออกมาสองคลกิ กดปุ่ ม A คา้งไว ้(สามวนิาท)ี1 2 3
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 ปรบัเปลีย่นต�าแหนง่เร ิม่ตน้ของหนา้ปดัยอ่ย วนัที ่เข็มจบัเวลา และเข็มช ัว่โมง/เข็มนาที

เข็มวนิาทจีะหยดุเดนิ นาฬกิาจะเขา้สูโ่หมดเพือ่ปรับเปลีย่น
ต�าแหน่งเริม่ตน้ของหนา้ปัดยอ่ย

 ต�าแหนง่เร ิม่ตน้ของ
นาฬกิาเรอืนนี้

หมนุเม็ดมะยมตามเข็ม
นาฬกิาเพือ่ตัง้เวลาให ้
เร็วขึน้ 1 ขัน้

หมนุเม็ดมะยมเร็วๆ 
เพือ่ใหน้าฬกิาเดนิ
อยา่งตอ่เนือ่ง
หมนุเม็ดมะยมอกี
ครัง้เพือ่หยดุ

หมนุเม็ดมะยมทวนเข็ม
นาฬกิาเพือ่ตัง้เวลาให ้
ชา้ลง 1 ขัน้

ต�าแหน่งเริม่ตน้ของวนัทีค่อื “1” (วนัที ่1)

ต�าแหน่งเริม่ตน้ของเข็มจับเวลาคอื “low” (ต�า่)

ต�าแหน่งเริม่ตน้ของเข็มชัว่โมง/เข็มนาทคีอื 
“00.00 น.”

ต�าแหน่งเริม่ตน้ของเข็มวนิาทคีอื “0 วนิาท”ี

ต�าแหน่งเริม่ตน้ของหนา้ปัดยอ่ย และเข็มชีแ้บบ 
24 ชัว่โมง คอื “12.00”

หมนุเม็ดมะยมเพือ่ปรบัหนา้ปดัยอ่ยเป็น 
“12.00”

 เมือ่ “12.00” แสดง ไปที ่④

เข็มวนิาทจีะหยดุเดนิทีต่�าแหน่ง 36 วนิาที

หนา้ปัดยอ่ยและเข็มชีแ้บบ 24 ชัว่โมง จะ
หมนุและหยดุเพือ่ระบตุ�าแหน่งเริม่ตน้

หนา้ปัดยอ่ยจะปรับเป็น “12.00” อยา่ง
ถกูตอ้ง เนือ่งจากในขณะนีห้มนุตามเข็ม
ชีแ้บบ 24 ชัว่โมง

7

มตีอ่ในหนา้ถดัไป

0 1 2

ดงึเม็ด
มะยมออก

มาสองคลกิ

กดคา้งไว ้

3 วนิาที



กดปุ่ ม A แลว้ปลอ่ย4 5 หมนุเม็ดมะยมเพือ่ปรบัวนัทีเ่ป็น "1"

เข็มวนิาทจีะหยดุเดนิทีต่�าแหน่ง  
6 วนิาที

 ระหวา่งการเลือ่นวนัที ่ปุ่ มจะใชง้านไมไ่ด ้
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หมนุเม็ดมะยมตามเข็ม
นาฬกิาเพือ่ตัง้เวลาใหเ้ร็ว
ขึน้ 1 ขัน้

หมนุเม็ดมะยมเร็วๆ 
เพือ่ใหน้าฬกิาเดนิ
อยา่งตอ่เนือ่ง
หมนุเม็ดมะยมอกีครัง้
เพือ่หยดุ

หมนุเม็ดมะยมทวนเข็ม
นาฬกิาเพือ่ตัง้เวลาให ้
ชา้ลง 1 ขัน้

นาฬกิาจะเขา้สูโ่หมดเพือ่ปรับเปลีย่น
ต�าแหน่งเริม่ตน้ของวนัที่

7

 หาก “1” ปรากฏขึน้ ใหไ้ปทีก่ารด�าเนนิการ ⑥

ปรับเปลีย่นวนัทีเ่พือ่ใหต้�าแหน่งของเลข “1” 
อยูท่ีก่ ึง่กลางของชอ่ง

มตีอ่ในหนา้ถดัไป

กดแลว้
ปลอ่ย
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กดปุ่ ม A แลว้ปลอ่ย หมนุเม็ดมะยมเพือ่ต ัง้วนัทีเ่ป็น “1” กดปุ่ ม A แลว้ปลอ่ย6 7 8
ปรับเปลีย่นวนัทีเ่พือ่ใหต้�าแหน่งของเลข “1” 
อยูท่ีก่ ึง่กลางของชอ่ง
 หาก “1” ปรากฏขึน้ ใหไ้ปทีก่ารด�าเนนิการ ⑧

นาฬกิาจะเขา้สูโ่หมดเพือ่ปรับเปลีย่น
ต�าแหน่งเริม่ตน้ของเข็มจับเวลา

 ระหวา่งการเลือ่นวนัที ่ปุ่ มจะใชง้านไมไ่ด ้

นาฬกิาจะเขา้สูโ่หมดเพือ่ปรับเปลีย่นต�าแหน่ง
เริม่ตน้ของวนัที่

เข็มวนิาทจีะหยดุเดนิทีต่�าแหน่ง 44 วนิาที

หมนุเม็ดมะยมเร็วๆ เพือ่ให ้
นาฬกิาเดนิอยา่งตอ่เนือ่ง  

หมนุเม็ดมะยมอกีครัง้เพือ่หยดุ

หมนุเม็ดมะยมตามเข็มนาฬกิาเพือ่
ตัง้เวลาใหเ้ร็วขึน้ 1 ขัน้

หมนุเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬกิาเพือ่
ตัง้เวลาใหช้า้ลง 1 ขัน้

7

มตีอ่ในหนา้ถดัไป

กดแลว้
ปลอ่ย

กดแลว้
ปลอ่ย



หมนุเม็ดมะยมเพือ่ปรบัเข็มจบัเวลาตามรปู
ต ัง้เวลาโดยการรบั
สญัญาณ GPS9 กดปุ่ ม A แลว้ปลอ่ย10 13
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กดปุ่ ม B คา้งไว ้ 
(สามวนิาท)ี11

เข็มชัว่โมง/เข็มนาทจีะเดนิ
แลว้หยดุที ่“00.00 น.”

เข็มวนิาทจีะหยดุเดนิที่
ต�าแหน่ง 0 วนิาที

เมือ่ด�าเนนิการ ① ถงึ ⑫ 
เสร็จสมบรูณ ์โปรดอยา่ลมื
ตัง้เวลา

เมือ่ทา่นอยูใ่นสถานทีท่ีไ่ม่
สามารถรับสญัญาณ GPS
① ด�าเนนิการตัง้คา่ไทมโ์ซนดว้ยตวัเอง
 วธิตี ัง้ไทมโ์ซนดว้ยตวัเอง  หนา้ 23

② ตัง้เวลาดว้ยตวัเอง
 วธิตี ัง้เวลาดว้ยตวัเอง  หนา้ 44

เมือ่ต ัง้เวลาแลว้ การด�าเนนิ
การถอืวา่เสร็จสมบรูณ์

เมือ่ทา่นอยูใ่นสถานทีท่ีส่ามารถ
รับสญัญาณ GPS ไดง้า่ย ใหป้รับ
เปลีย่นไทมโ์ซน
 วธิปีรบัเปลีย่นไทมโ์ซน  หนา้ 18

ดนัเม็ดมะยมกลบั
เขา้ไป12

นาฬกิาจะออกจากโหมดเพือ่
ปรับเปลีย่นต�าแหน่งเริม่ตน้ และ
เข็มนาฬกิาและเข็มชัว่โมง/เข็ม
นาทจีะเริม่เดนิ

7

ปรับเข็มจับเวลาไปยงัต�าแหน่งตามรปู
 หากเข็มจับเวลาชีไ้ปยงัต�าแหน่งตามรปู ใหไ้ปทีก่าร

ด�าเนนิการ ⑩

 เข็มจับเวลาจะหมนุครบหนึง่รอบ แตไ่มถ่อืวา่นาฬกิาเสยี

หมนุเม็ดมะยมเร็วๆ 
เพือ่ใหน้าฬกิาเดนิ
อยา่งตอ่เนือ่ง
หมนุเม็ดมะยมอกี
ครัง้เพือ่หยดุ

หมนุเม็ดมะยมตาม
เข็มนาฬกิาเพือ่ตัง้
เวลาใหเ้ร็วขึน้ 1 ขัน้

หมนุเม็ดมะยมทวน
เข็มนาฬกิาเพือ่ตัง้
เวลาใหช้า้ลง 1 ขัน้

นาฬกิาจะเขา้สูโ่หมดการตัง้คา่
ต�าแหน่งเริม่ตน้ของเข็มชัว่โมง
และนาที

กดแลว้
ปลอ่ย

กดปุ่ ม  
B ไวส้าม

วนิาที

0 1 2

ดนัเม็ด
มะยมกลบั

เขา้ไป



กดปุ่ ม A และ B คา้งไวพ้รอ้มกนั 
(สามวนิาท)ี1 กดปุ่ ม A คา้งไว ้(สามวนิาท)ี กดปุ่ ม B2 3
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สามารถเลอืกสถานะ “ON” (เปิด) หรอื “OFF” (ปิด) ของการ
ตรวจหาแสงได ้

เข็มวนิาททีีไ่ดช้ีไ้ปที ่Y (ต�าแหน่ง 8 วนิาท:ี เปิด) จะหมนุแลว้ชี้
ไปที ่N (ต�าแหน่ง 22 วนิาท:ี ปิด)

นาฬกิาจะกลบัไปเป็นโหมดแสดงผลเวลา

ยกเลกิการตรวจหาแสง

 ยกเลกิการต ัง้คา่การตรวจหาแสง

 วธิเีปิดการตรวจหาแสง
ด�าเนนิการ ① ถงึ ③ เพือ่เปิดการตรวจหาแสง

ปรับเข็มวนิาทใีหช้ีไ้ปที ่Y (ต�าแหน่ง 8 วนิาท:ี เปิด) ในการด�าเนนิการ ②

7

กดปุ่ ม A  
และปุ่ ม B  

ไวพ้รอ้มกนั
เป็นเวลาสาม

วนิาที

กดปุ่ ม A 

ไวส้าม
วนิาที

กดปุ่ ม B

การตรวจหาแสงสามารถยกเลกิได ้

ในขณะทีก่ารตรวจรับแสงไมส่ามารถด�าเนนิการได ้การตัง้คา่การปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตัจิะเปลีย่นเป็นการตัง้คา่การรับสญัญาณเวลาแบบคงที ่ในกรณีนี ้นาฬกิาไดเ้กบ็ขอ้มลูเวลาครัง้
ลา่สดุทีก่ารปรับเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเองท�าส�าเร็จไว ้และจะเริม่การปรับเปลีย่นเวลาโดยอตัโนมตั ิเป็นเวลาเดยีวกบัเวลาเมือ่ครัง้ลา่สดุทีน่าฬกิาไดรั้บการปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตัสิ�าเร็จ
 การตรวจหาแสงจะเปิดอตัโนมตัิ

เข็มวนิาทจีะหยดุเดนิทีต่�าแหน่ง 8 วนิาที
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เมือ่มปีญัหา สาเหตทุีเ่ป็นไปได้ อธบิาย
หนา้ขอ้มลู

อา้งองิ

การเดนิของ
เข็มนาฬกิา

เข็มวนิาทจีะเดนิทีร่ะยะเวลา  
2 วนิาที

ฟังกช์นัเตอืนการสิน้เปลอืงพลงังานลว่งหนา้เปิดใชง้านอยู ่ 

(หนา้ 32)
หากเข็มวนิาทเีดนิทีร่ะยะเวลา 2 หรอื 5 วนิาทขีณะทีท่า่นใสน่าฬกิา
ทกุวนั หมายความวา่นาฬกิาอยูใ่นสภาวะทีไ่มส่ามารถรับแสงได ้
เพยีงพอ ตวัอยา่งเชน่ นาฬกิาถกูซอ่นอยูใ่ตเ้สือ้แขนยาว

ชารจ์นาฬกิาใหเ้พยีงพอจนกวา่เข็มวนิาทจีะเดนิทีร่ะยะเวลา 1 วนิาท ี
และเข็มจับเวลาชีไ้ปทีต่�าแหน่งปานกลาง หรอืต�าแหน่งเต็ม

ขณะใสน่าฬกิา โปรดระวงัแขนเสือ้ปิดหนา้นาฬกิา
เวลาถอดนาฬกิาออก โปรดวางนาฬกิาไวใ้นต�าแหน่งทีม่แีสงสวา่ง

หนา้ 13

หนา้ 14
เข็มวนิาทจีะเดนิทีร่ะยะเวลา  
5 วนิาที

เข็มวนิาททีีห่ยดุเดนิโดยชีไ้ปที่
ต�าแหน่ง 15 วนิาทเีริม่ท�างาน

ฟังกช์นัประหยดัพลงังาน 1 มกีารเปิดใชง้าน (หนา้ 33)
เมือ่นาฬกิาไมไ่ดส้มัผัสกบัแสงทีเ่พยีงพออยา่งตอ่เนือ่ง  

ฟังกช์นัประหยดัพลงังาน 1 จะเปิดใชง้านโดยอตัโนมตัเิพือ่จ�ากดั
การใชพ้ลงังาน

เมือ่นาฬกิาสมัผัสกบัแสง เข็มนาฬกิาจะเดนิหนา้อยา่งรวดเร็วและกลบัไปทีเ่วลาปัจจบุนั
เมือ่นาฬกิากลบัไปทีเ่วลาปัจจบุนั ใหใ้ชน้าฬกิาตามปกต ิ(การเดนิในลกัษณะนีไ้มผ่ดิปกต)ิ

—

เข็มวนิาททีีห่ยดุเดนิโดยชีไ้ปที่
ต�าแหน่ง 45 วนิาทเีริม่ท�างาน

ฟังกช์นัประหยดัพลงังาน 2 มกีารเปิดใชง้าน (หนา้ 33)
เมือ่นาฬกิาไมไ่ดรั้บการชารจ์อยา่งเพยีงพอเป็นระยะเวลาหนึง่ 
ฟังกช์นัประหยดัพลงังาน 2 จะเปิดใชง้านโดยอตัโนมตัิ

① ชารจ์นาฬกิาจนกวา่เข็มจับเวลาจะชีไ้ปทีต่�าแหน่งปานกลาง หรอืต�าแหน่งเต็ม
② หลงัจากนัน้ หากเวลาไมถ่กูตอ้ง ใหป้รับเปลีย่นไทมโ์ซนตามความจ�าเป็น

หนา้ 13

หนา้ 14

หนา้  
17 ~ 18

เข็มนาฬกิาเดนิหนา้เร็วหากไม่
ไดก้ดปุ่ ม เมือ่การเดนิหนา้อยา่ง
รวดเร็วเสร็จสมบรูณ ์นาฬกิาจะ
เดนิทีร่ะยะเวลา 1 วนิาทตีาม
ปกติ

ฟังกช์นัประหยดัพลงังานมกีารเปิดใชง้าน (หนา้ 33)
ฟังกช์นัการเรยีงแนวต�าแหน่งเข็มนาฬกิาอตัโนมตัมิกีารเปิดใชง้าน
เมือ่ต�าแหน่งเข็มนาฬกิาคลาดเคลือ่นและแสดงเวลาทีไ่มถ่กูตอ้ง 
ซึง่เป็นผลมาจากอทิธพิลภายนอก เป็นตน้ นาฬกิาจะแกไ้ขการเรยีง
ไมต่รงแนวของเข็มนาฬกิาดว้ยฟังกช์นัการเรยีงแนวต�าแหน่งเข็ม
นาฬกิาอตัโนมตัิ

ไมจ่�าเป็นตอ้งด�าเนนิการใดๆ (การเดนิในลกัษณะนีไ้มผ่ดิปกต)ิ —

เข็มบง่ชีร้ะบตุ�าแหน่งระหวา่ง 
“1” และ “โหมดบนเครือ่งบนิ”

ฟังกช์นัการรับอธกิวนิาทอีตัโนมตัทิ�างาน (หนา้ 29)
การรับขอ้มลูอธกิวนิาทใีชเ้วลาถงึ 18 นาที
ตรวจดสูถานทีก่ารรับสญัญาณ (สถานทีท่ีส่ามารถรับสญัญาณ GPS ไดง้า่ย หนา้ 16)

หนา้ 29

ต�าแหน่ง
ปานกลาง

7

การแกป้ญัหา
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การแกป้ญัหา

เมือ่มปีญัหา สาเหตทุีเ่ป็นไปได้ อธบิาย
หนา้ขอ้มลู

อา้งองิ

การรบั
สญัญาณ 

GPS

การรับสญัญาณจะไมเ่ริม่ตน้ขึน้
แมม้กีารใชง้านการปรับเปลีย่น
ไทมโ์ซน/การปรับเปลีย่นเวลา
ดว้ยตวัเอง

สถานะการชารจ์แสดงเป็นต�าแหน่ง “ต�า่”  
(หนา้ 11)

ชารจ์นาฬกิาใหเ้พยีงพอจนกวา่สถานะการชารจ์จะแสดงเป็นต�าแหน่ง
ปานกลาง หรอืต�าแหน่งเต็ม

หนา้ 13

มกีารตัง้โหมดบนเครือ่งบนิ ( )   
(หนา้ 22)

หลงัจากยา้ยออกจากสถานทีท่ีจ่�ากดัการใชส้ญัญาณ GPS (เชน่ บนเครือ่งบนิ)  
ใหร้เีซต็โหมดบนเครือ่งบนิ  ( )

หนา้ 22

การรับสญัญาณลม้เหลวแมจ้ะ
ไดรั้บสญัญาณ GPS (ผลการรับ
สญัญาณเป็น “N”)

ทา่นอยูใ่นสถานทีท่ีไ่มส่ามารถรับสญัญาณ GPS (หนา้ 16) รับสญัญาณ GPS จากสถานทีท่ีรั่บสญัญาณไดง้า่ย หนา้ 16

จะไมม่กีารรับสญัญาณ GPS 
แมม้กีารด�าเนนิการรับสญัญาณ 
GPS (ผลการรับสญัญาณจะ
แสดงเป็น “N”)

ทา่นอยูใ่นสถานทีท่ีไ่มส่ามารถรับสญัญาณ GPS (หนา้ 16) รับสญัญาณ GPS ในสถานทีท่ีส่ามารถรับสญัญาณ GPS ไดง้า่ย หนา้ 16

รับสญัญาณ GPS ไดส้�าเร็จ 
(ผลการรับสญัญาณแสดงเป็น 
“Y”) แตเ่วลาและวนัทีจ่ะเร็ว
ขึน้หรอืชา้ลง (เมือ่มกีารแสดง
ผลการรับสญัญาณของการปรับ
เปลีย่นเวลา)

มกีารตัง้ไทมโ์ซนทีไ่มส่อดคลอ้งกบัภมูภิาคทีท่า่นอยู่

ตรวจสอบการตัง้คา่ไทมโ์ซน
หากไทมโ์ซนไมส่อดคลอ้งกบัภมูภิาคทีท่า่นอยู ่ใหป้รับเปลีย่นไทมโ์ซน
• เมือ่ทา่นอยูใ่นสถานทีท่ีส่ามารถรับสญัญาณ GPS ไดง้า่ย 
 วธิปีรับเปลีย่นไทมโ์ซน

• เมือ่ทา่นอยูใ่นสถานทีท่ีไ่มส่ามารถรับสญัญาณ GPS

 วธิตีัง้ไทมโ์ซนดว้ยตวัเอง

หนา้ 21

 

หนา้ 18 

หนา้ 23 

การตัง้คา่ DST (Daylight Saving Time) ไมส่อดคลอ้งกบัสภาวะการ
เพิม่ DST (Daylight Saving Time)

ตรวจสอบการตัง้คา่ DST (Daylight Saving Time) หนา้ 21

7
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การแกป้ญัหา

เมือ่มปีญัหา สาเหตทุีเ่ป็นไปได้ อธบิาย
หนา้ขอ้มลู

อา้งองิ

การรบั
สญัญาณ 

GPS

ผลการรับสญัญาณแสดงเป็น 
“Y” แตเ่วลาและวนัทีจ่ะเร็วขึน้
หรอืชา้ลง (เมือ่มกีารแสดงผล
การรับสญัญาณของการปรับ
เปลีย่นไทมโ์ซน)

การตัง้คา่ DST (Daylight Saving Time) ไมส่อดคลอ้งกบัสภาวะการ
เพิม่ DST (Daylight Saving Time)

ตรวจสอบการตัง้คา่ DST (Daylight Saving Time) หนา้ 21

ต�าแหน่งเข็มนาฬกิาเรยีงไมต่รงแนวเนือ่งจากปัจจัยภายนอก
ต�าแหน่งเริม่ตน้ของเข็มนาฬกิาเรยีงไมต่รงแนว
 ต�าแหน่งเริม่ตน้  หนา้ 44

① <เข็มชัว่โมง/เข็มนาทเีรยีงไมต่รงแนว> ฟังกช์นัการปรับเปลีย่นต�าแหน่งเข็มนาฬกิาอตัโนมตัิ
เปิดใชง้านใหป้รับต�าแหน่งอตัโนมตั ิโปรดใชน้าฬกิาตามทีเ่ป็นอยู ่ฟังกช์นัการเรยีงแนว
ต�าแหน่งเข็มนาฬกิาอตัโนมตัจิะเปิดใชง้านทกุหนึง่นาทสี�าหรับเข็มวนิาท ีและทีเ่วลา  

12.00 กอ่นเทีย่งและหลงัเทีย่งส�าหรับเข็มชัว่โมงและเข็มนาที
 <วนัทีเ่รยีงไมต่รงแนว> เนือ่งจากไมม่กีารปรับต�าแหน่งเริม่ตน้อตัโนมตั ิใหป้รับ 

ต�าแหน่งดว้ยตวัเอง
② เมือ่ไมม่กีารปรับการเรยีงไมต่รงแนวของเข็มนาฬกิา โปรดด ู“ปรับเปลีย่นต�าแหน่งเริม่ตน้ของ

หนา้ปัดยอ่ย วนัที ่เข็มจับเวลา และเข็มชัว่โมง/เข็มนาท”ี เพือ่ด�าเนนิการแกไ้ข
③ เมือ่ไมม่กีารปรับการเรยีงไมต่รงแนวของเข็มนาฬกิา แมไ้ดด้�าเนนิการ ② แลว้ โปรดปรกึษา

รา้นคา้ทีจ่�าหน่ายนาฬกิาเรอืนนีใ้หก้บัทา่น

หนา้ 44

หนา้ 45

ผลการรับสญัญาณแสดงเป็น 
“Y” แตเ่วลาจะเร็วขึน้หรอืชา้ลง
หนึง่ถงึสองวนิาที

ไมไ่ดเ้ปิดใชง้านฟังกช์นัการปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตัเิป็นเวลา
หลายวนั

หากพลงังานทีจั่ดเกบ็ไวใ้นนาฬกิาไมเ่พยีงพอ ฟังกช์นัการปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตัอิาจเปิด 

ใชง้านทกุ 3 วนั
หนา้ 27

ฟังกช์นัการปรับเปลีย่นเวลา
อตัโนมตัไิมเ่ปิดใชง้านทกุวนั

ไมม่กีารเตรยีมสภาวะทีจ่ะเปิดใชง้านฟังกช์นัการปรับเปลีย่นเวลา
อตัโนมตัิ

จ�าเป็นตอ้งมพีลงังานทีเ่พยีงพอเพือ่เปิดใชง้านฟังกช์นัการปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตั ิ 
ฟังกช์นัการปรับเปลีย่นเวลาจะเปิดใชง้านโดยอตัโนมตัจิากการสมัผัสกบัแสงจา้

หนา้ 27

การรับสญัญาณอตัโนมตัไิมเ่ปิด
ใชง้าน

นาฬาิกาไมไ่ดอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีส่ามารถรับสญัญาณ GPS  
ในขณะทีส่มัผัสกบัแสง

ยกเลกิฟังกช์นัทีเ่ร ิม่รับสญัญาณอตัโนมตัดิว้ยแสง เพือ่ใหน้าฬกิาด�าเนนิการรับสญัญาณเวลา
แบบคงทีเ่ทา่นัน้ เวลาแบบคงทีใ่นกรณีนีห้มายถงึเวลาครัง้สดุทา้ยเมือ่สามารถปรับเปลีย่น 
เวลาดว้ยตวัเองส�าเร็จ

<วธิเีปิดหรอืปิดฟังกช์นัการรับแสงอตัโนมตั>ิ
1. กดปุ่ ม A และ B คา้งไวพ้รอ้มกนั (3 วนิาท)ี
 เข็มวนิาทขีนาดเล็กจะระบวุา่ฟังกช์นัเปิดหรอืปิดอยู ่Y (ต�าแหน่ง 8 วนิาท:ี เปิด)  

และ N (ต�าแหน่ง 22 วนิาท:ี ปิด)
2. กดปุ่ ม A คา้งไว ้(3 วนิาท)ี เพือ่ปิดฟังกช์นั

หนา้ 49

7
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การแกป้ญัหา

เมือ่มปีญัหา สาเหตทุีเ่ป็นไปได้ อธบิาย
หนา้ขอ้มลู

อา้งองิ

เวลาและเข็ม
นาฬกิาเรยีง
ไมต่รงแนว

ต�าแหน่งของเข็มวนิาที
ขนาดเล็กทีแ่สดง “ผลการ
รับสญัญาณ” และ “จ�านวน
ดาวเทยีมทีน่าฬกิาไดรั้บ
สญัญาณ GPS” เรยีง 
ไมต่รงแนว

ต�าแหน่งเริม่ตน้ของเข็มวนิาทขีนาดเล็กเรยีงไมต่รงแนว  
(กรณีจะเกดิขึน้เมือ่ต�าแหน่งของเข็มวนิาทขีนาดเล็กเรยีง 
ไมต่รงแนวเนือ่งจากปัจจัยภายนอก)
 ต�าแหน่งเริม่ตน้ หนา้ 45

① ฟังกช์นัการเรยีงแนวต�าแหน่งเข็มนาฬกิาอตัโนมตัเิปิดใชง้านใหป้รับต�าแหน่งอตัโนมตั ิ 

โปรดใชน้าฬกิาตามทีเ่ป็นอยู ่ฟังกช์นัการเรยีงแนวต�าแหน่งเข็มนาฬกิาอตัโนมตัเิปิดใชง้าน
ทกุหนึง่นาทสี�าหรับเข็มวนิาที

② เมือ่ไมม่กีารปรับการเรยีงไมต่รงแนวของเข็มนาฬกิา แมไ้ดด้�าเนนิการ ② แลว้  
โปรดปรกึษารา้นคา้ทีจ่�าหน่ายนาฬกิาเรอืนนีใ้หก้บัทา่น

หนา้ 44

นาฬกิาเดนิเร็วขึน้หรอืชา้ลง
ชัว่คราว

ไมไ่ดเ้ปิดใชง้านฟังกช์นัการปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตัเิป็นเวลา
หลายวนั

หากพลงังานทีจั่ดเกบ็ไงใ้นนาฬกิาไมเ่พยีงพอ ฟังกช์นัการปรับเปลีย่นเวลาอตัโนมตัอิาจ 

เปิดใชง้านทกุ 3 วนั
ด�าเนนิการ “ปรับเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเอง” เพือ่ปรับเปลีย่นเวลาทนัที

หนา้ 27

หนา้ 26

นาฬกิาไดรั้บเวลาทีไ่มถ่กูตอ้งเนือ่งจากปัจจัยภายนอก  

(การรับสญัญาณผดิพลาด)
① รับสญัญาณ GPS ในสถานทีท่ีส่ามารถรับสญัญาณ GPS ไดง้า่ยขึน้
② ปรับเปลีย่นไทมโ์ซนตามความจ�าเป็น

หนา้ 16

หนา้ 18

นาฬกิาถกูทิง้ไวใ้นสถานทีท่ีม่อีณุภมูสิงูหรอืต�า่มากเป็นเวลานาน

① หากนาฬกิากลบัไปอยูใ่นสถานทีท่ีม่อีณุหภมูปิกต ิความแมน่ย�าจะกลบัคนืมาเอง
② หากเวลาไมถ่กูตอ้งหลงัจากนัน้ ใหป้รับเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเองตามความจ�าเป็น
③ หากนาฬกิาไมก่ลบัมาท�างานเป็นปกต ิโปรดปรกึษารา้นคา้ทีจ่�าหน่ายนาฬกิา 

เรอืนนีใ้หก้บัทา่น

หนา้ 26

เวลาเร็วขึน้ (ชา้ลง) 1 ชัว่โมง DST (Daylight Saving Time) เปิด (หรอืปิด) อยู่ ตรวจสอบการตัง้คา่ Daylight Saving Time (DST) หนา้ 21
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เมือ่มปีญัหา สาเหตทุีเ่ป็นไปได้ อธบิาย
หนา้ขอ้มลู

อา้งองิ

การชารจ์
แบตเตอรี่

พลงังานโซ
ลาร์

นาฬกิาทีห่ยดุเดนิไดส้มัผัสกบั
แสงทีเ่พยีงพอนานกวา่เวลาที่
จ�าเป็นตอ่การชารจ์นาฬกิาจน
เต็มแลว้ แตน่าฬกิาไมก่ลบัมา
เดนิทีร่ะยะเวลา 1 วนิาทตีาม
ปกติ

แสงทีไ่ดส้มัผัสออ่นเกนิไป
เวลาในการชารจ์นาฬกิาไมเ่พยีงพอ

เวลาทีจ่�าเป็นตอ่การชารจ์นาฬกิาจะขึน้อยูก่บัปรมิาณของแสงทีน่าฬกิาไดรั้บเพยีงอยา่งเดยีว
โปรดด ู“เวลาในการชารจ์ตามมาตรฐาน” เพือ่ชารจ์นาฬกิา

หนา้ 14

เข็มวนิาทหียดุเดนิแมจ้ะมกีาร
ชารจ์นาฬกิานานกวา่เวลาที่
จ�าเป็นตอ่การชารจ์นาฬกิาจน
เต็ม (หนา้ 10)

นาฬกิาไมไ่ดรั้บการชารจ์เป็นเวลานานและหมดพลงังานไปเลย ตดิตอ่รา้นคา้ทีจ่�าหน่ายนาฬกิาเรอืนนีใ้หก้บัทา่น —

วนัทีเ่รยีงไม่
ตรงแนว

หลงัจากการรับสญัญาณประสบ
ความส�าเร็จ เวลาถกูตอ้งแตว่นั
ทีไ่มถ่กูตอ้ง

ต�าแหน่งเริม่ตน้ของวนัทีไ่มต่รงแนว
ปัญหานีเ้กดิขึน้เมือ่ต�าแหน่งเริม่ตน้ของวนัทีอ่ยูไ่มต่รงแนวเนือ่งจาก
ผลกระทบภายนอก เป็นตน้

ปรับต�าแหน่งเริม่ตน้ของวนัทีใ่หเ้ป็นต�าแหน่งทีถ่กูตอ้ง “1” (วนัที ่1 ของเดอืน)
หนา้  

46 ~ 49

ไมส่ามารถ
ปรบัหนา้ปดั

ยอ่ย

หลงัจากการรับสญัญาณประสบ
ความส�าเร็จ เวลาเริม่ตน้นัน้ถกู
ตอ้ง แตไ่ทมโ์ซนทีเ่ลอืกบน
หนา้ปัดยอ่ยไมแ่สดง

ต�าแหน่งเริม่ตน้ของหนา้ปัดยอ่ยไมต่รงแนว
ปัญหานีเ้กดิขึน้เมือ่ต�าแหน่งเริม่ตน้ของหนา้ปัดยอ่ยอยูไ่มต่รงแนว
เนือ่งจากผลกระทบภายนอก เป็นตน้

ปรับหนา้ปัดยอ่ยไปทีต่�าแหน่งทีถ่กูตอ้ง “00.00 น.”
หนา้  

45 ~ 48
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เมือ่มปีญัหา สาเหตทุีเ่ป็นไปได้ อธบิาย
หนา้ขอ้มลู

อา้งองิ

เข็มจบัเวลา
เรยีงไมต่รง

แนว

ต�าแหน่งของเข็มนาฬกิาที่
แสดงประเภทการรับสญัญาณ 
สถานะการชารจ์ โหมดบน
เครือ่งบนิ ( ) และ DST  
เรยีงไมต่รงแนว

ฟังกช์นัการรับอธกิวนิาทอีตัโนมตัมิกีารเปิดใชง้าน
(เข็มจับเวลาจะปรากฏตามทีแ่สดงทางดา้นขวา)

การรับขอ้มลูอธกิวนิาทจีนเสร็จสมบรูณใ์ชเ้วลาถงึ 18 นาที
ใชน้าฬกิาโดยอา้งองิที ่“สถานทีท่ีส่ามารถรับสญัญาณ GPS ไดง้า่ย  หนา้ 16” 

หนา้ 29

ต�าแหน่งเริม่ตน้ของเข็มจับเวลาเรยีงไมต่รงแนว
กรณีจะเกดิขึน้เมือ่ต�าแหน่งเริม่ตน้ของเข็มขบัเวลาเรยีงไมต่รงแนว
เนือ่งจากปัจจัยภายนอกหรอืการรเีซต็ระบบ

ปรับต�าแหน่งเริม่ตน้ของเข็มจับเวลาใหเ้ป็นต�าแหน่งทีถ่กูตอ้ง
หนา้  

45 ~ 48

การท�างาน

เม็ดมะยมหรอืปุ่ มไมท่�างาน

พลงังานไฟฟ้าทีจั่ดเกบ็ไวเ้ริม่เหลอืนอ้ย ชารจ์นาฬกิาใหเ้พยีงพอจนกวา่นาฬกิาจะเริม่เดนิทีร่ะยะเวลา 1 วนิาทขีนาดเล็ก หนา้ 14

วนัทีเ่ดนิทนัทหีลงัจากด�าเนนิการตัง้คา่โดยใชเ้ม็ดมะยมหรอืปุ่ ม
รอโดยไมต่อ้งด�าเนนิการใดๆ
เมือ่วนัทีห่ยดุเดนิ ปุ่ มและเม็ดมะยมจะสามารถใชง้านได ้

—

ทา่นไมส่ามารถด�าเนนิการจน
จบขัน้ตอน

———

เมือ่ดงึเม็ดมะยมออกมา
① ดนัเม็ดมะยมกลบัเขา้ไป
② เข็มวนิาทจีะเริม่เดนิภายใน 6 นาที
③ หลงัจากนัน้ใหด้�าเนนิการอกีครัง้

—

เมือ่ไมไ่ดด้งึเม็ดมะยมออกมา
① กดปุ่ ม B
② เข็มวนิาทจีะเริม่เดนิภายใน 2 นาที
③ หลงัจากนัน้ใหด้�าเนนิการอกีครัง้

—

ปญัหาอืน่ๆ กระจกหนา้ปัดขุน่มวัไมห่าย
มนี�้าปรมิาณเล็กนอ้ยเขา้ไปในนาฬกิาเนือ่งจากการเสือ่มสภาพของ
ยางกนัร่ัว เป็นตน้

ตดิตอ่รา้นคา้ทีจ่�าหน่ายนาฬกิาเรอืนนีใ้หก้บัทา่น —

7
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ดชันี

8

ฟงักช์นัในการปรบัเปลีย่นเวลา ฟงักช์นัในการชารจ์

การรบัสญัญาณ GPS  หนา้ 28

ฟงักช์นัการปรบัเปลีย่นไทมโ์ซน ……………
 หนา้ 17

สามารถต ัง้นาฬกิาใหต้รงตามเวลาในทอ้งถิน่ดว้ยการ
ท�างานเพยีงปุ่ มเดยีวไดท้กุทีท่ ัว้โลก  
 DST (Daylight Saving Time) สามารถตัง้ดว้ยตวัเองได ้

ใชฟ้งักช์นันีเ้ม ือ่ทา่นเดนิทางไปยงัภมูภิาคหนึง่ๆ  
ทีส่อดคลอ้งกบัไทมโ์ซนอืน่

ฟงักช์นัการปรบัเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเอง ……
 หนา้ 25

แสดงเวลาปจัจบุนัทีแ่มน่ย�าของไทมโ์ซนทีต่ ัง้ไวใ้น
ปจัจบุนัโดยการรบัสญัญาณ GPS จากดาวเทยีม GPS

ใชฟ้งักช์นันีเ้พือ่ปรบัเปลีย่นเวลาใหเ้ป็นเวลาทีแ่มน่ย�า
ระหวา่งการใชง้านท ัว่ไป

การปรบัเปลีย่นเวลาอตัโนมตั ิ ………………
 หนา้ 27

นาฬกิาจะค�านวนเวลาทีเ่หมาะส�าหรบัการรบัสญัญาณ 
GPS จากดาวเทยีม GPS และเร ิม่การรบัสญัญาณโดย
อตัโนมตั ิ

แสดงเวลาปจัจบุนัทีแ่มน่ย�าของไทมโ์ซนทีต่ ัง้ไวใ้น
ปจัจบุนั

การต ัง้คา่ไทมโ์ซนดว้ยตวัเอง ………………
 หนา้ 23

ไทมโ์ซนของหนา้ปดัหลกัสามารถเปลีย่นแปลงได้

นอกจากนี ้เวลาของหนา้ปดัยอ่ยจะปรบัโดยการเลอืก
ไทมโ์ซนดว้ยตวัเองกอ่นใชง้าน

การต ัง้คา่ DST (Daylight Saving Time) ……
 หนา้ 19

DST (Daylight Saving Time) ของหนา้ปดัหลกัและหนา้
ปดัยอ่ยสามารถต ัง้คา่ไดด้ว้ยตวัเอง

ฟงักช์นัการชารจ์ไฟจากพลงังานโซลาร ์ …
 หนา้ 14

แผงโซลารเ์ซลลใ์ตห้นา้ปดัจะแปลงแสงทกุรปูแบบเป็น
พลงังานไฟฟ้าเพือ่ขบัเคลือ่นนาฬกิาและจะมกีารกกั
เก็บพลงังานไวใ้นแบตเตอรีส่�ารอง เมือ่ชารจ์ไฟเต็มแลว้ 
นาฬกิาจะใชง้านตอ่ไปไดป้ระมาณ 6 เดอืน

ฟงักช์นัแสดงสถานะการชารจ์ ……………
 หนา้ 13

แสดงพลงังานทีช่ารจ์ไวใ้นนาฬกิาอยา่งครา่วๆ  

แสดงใหเ้ห็นวา่นาฬกิาสามารถรบัสญัญาณ GPS  
ไดห้รอืไมด่ว้ย

ฟงักป์ระหยดัพลงังาน ………………………
 หนา้ 33

สามารถเปิดใชง้านโหมดประหยดัพลงังานเพือ่ลดการ
ใชพ้ลงังานทีไ่มจ่�าเป็นเมือ่นาฬกิาถกูทิง้ไวโ้ดยไมม่ี
แหลง่ทีม่าของแสงทีเ่พยีงพอ
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ขอ้มลูจ�าเพาะฟงักช์นัส�าหรบัการรบัขอ้มลู

ฟงักช์นัอืน่ๆ

โหมดบนเครือ่งบนิ ( ) ……………………
 หนา้ 22

ฟงักช์นัทีป้่องกนัใหไ้มฟ่งักช์นัการรบัสญัญาณ  

GPS ท�างานได ้ต ัง้โหมดนีเ้วลาขึน้เครือ่งบนิ เป็นตน้

ฟงักช์นัแสดงสถานะการรบัสญัญาณ 
จากดาวเทยีม …………………………………
 หนา้ 18

แสดงจ�านวนดาวเทยีม GPS ทีน่าฬกิาไดร้บัสญัญาณ 
GPS ระหวา่งการรบัสญัญาณ GPS ดว้ยเข็มวนิาที

ฟงักช์นัแสดงผลการรบัสญัญาณ …………
 หนา้ 30

แสดงผลการรบัสญัญาณลา่สดุ (ส�าเร็จ/ไมส่�าเร็จ)

ฟงักช์นัตรวจสอบการต ัง้คา่ไทมโ์ซน ………
 หนา้ 21

แสดงไทมโ์ซนทีต่ ัง้ไวใ้นปจัจบุนั

1. ฟงักช์นัพืน้ฐาน ……………………… หนา้ปดัหลกั ; สามเข็ม ( เข็มช ัว่โมง / นาท ี/ วนิาท ี) ,  
วนัที,่ เข็มตวับง่ชี,้ กลไกหนา้จอแสดงเวลาสองแหง่ , หนา้จอ 
24 ช ัว่โมง , กลไกแสดงเวลาท ัว่โลก (39 พืน้ทีเ่ขตเวลา)

2. ความถีข่องครสิตลัออสซลิเลเตอร ์… 32,768 Hz (Hz = เฮริตซ ์... รอบตอ่วนิาท)ี

3. อตัราลด/เพิม่ (ตอ่เดอืน) …………… อตัราลด/เพิม่ ±15 วนิาทตีอ่เดอืน (เมือ่ใชน้าฬกิาโดยไมไ่ดต้ ัง้
คา่เวลาอตัโนมตัดิว้ยการรบัสญัญาณ GPS และเมือ่ใสน่าฬาิบน
ขอ้มอืทีม่ชีว่งอณุหภมูติามปกตริะหวา่ง 5°C และ 35°C)

4. ชว่งอณุหภมูใินการท�างาน ………… ระหวา่ง −10°C และ +60°C

5. ระบบขบัเคลือ่น ……………………… มอเตอรก์ารเดนิ (เข็มช ัว่โมง/เข็มนาท/ีเข็มวนิาทขีนาดเล็ก
ของหนา้ปดัหลกั) การแสดงผลปฏทินิบอกวนัทีข่นาดใหญ,่ 
เข็มจบัเวลา, หนา้ปดัยอ่ย (ช ัว่โมง, นาท)ี

6. แหลง่ทีม่าของพลงังาน …………… แบตเตอรีส่�ารอง 1 กอ้น

7. ระยะเวลาในการท�างาน …………… ประมาณ 6 เดอืน (ชารจ์เต็ม และไมไ่ดเ้ปิดใชง้านโหมด
ประหยดัพลงังาน)

 หากเปิดใชง้านโหมดประหยดัพลงังานหลงัจากชารจ์ไฟ
เต็มแลว้ นาฬกิาจะท�างานไดน้านสงูสดุ 2 ปีโดยประมาณ

8. ฟงักช์นัการรบัสญัญาณ GPS ……… การปรบัเปลีย่นไทมโ์ซน การปรบัเปลีย่นเวลาดว้ยตวัเอง  
การปรบัเปลีย่นเวลาอตัโนมตั ิ

9. IC (วงจรรวม) ………………………… ออสซลิเลเตอร ์ตวัแบง่ความถี ่และวงจรขบัเคลือ่น  
C-MOSIC, 4 ชิน้

ฟงักช์นัการแสดงเวลาแบบดอูลัไทม ์………
 หนา้ 24

เวลาของพืน้ทีซ่ ึง่แตกตา่งจากเวลาของหนา้ปดัหลกัจะ
แสดงดว้ยหนา้ปดัยอ่ยทีต่�าแหนง่ 6 นาฬกิา (ระบบ 12 

ช ัว่โมง) และเข็มชีแ้บบ 24 ช ัว่โมง

ฟงักช์นัการเรยีงแนวต�าแหนง่เข็มนาฬกิา
อตัโนมตั ิ ………………………………………
 หนา้ 44

แกไ้ขการเรยีงไมต่รงแนวเมือ่เข็มนาฬกิาเรยีงไมต่รง
แนวเนือ่งจากปจัจยัภายนอก เชน่ อทิธพิลของแมเ่หล็ก

ฟงักช์นัการรบัอธกิวนิาทอีตัโนมตั ิ ……………
 หนา้ 29

รบัขอ้มลูอธกิวนิาทอีตัโนมตัเิมือ่จ�าเป็นตอ้งรบัอธกิ
วนิาที
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