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Ü ทานสามารถรับบริการตัดสายโลหะนาฬกาขอมือ ไดที่รานคาตัวแทนจําหนายนาฬกาSeiko หากทาน
ไดรับนาฬกาเปนของกํานัล หรือทานไดเปลี่ยนแปลงที่อยู ไมสะดวกแกการเขารับบริการจากรานคา
ตัวแทนจําหนาย โปรดติดตอเครือขายบริการทั่วโลกของ SEIKO นอกจากนี้ ทานยังสามารถรับบริการ
ไดจากรานคาอื่นๆ ที่ไมไดเปนตัวแทนจําหนายนาฬกา Seiko โดยมีคาใชจายในดานบริการ และ
ขออภัยมา ณ ที่นี่หากในบางรานคา (ที่ไมไดเปนตัวแทน/ เปนตัวแทน) ไมมีบริการหลังการขาย

Ü หากนาฬกาของทานมีฟลมใสกันรอยขีดขวนนาฬกาติดอยู โปรดลอกแผนฟลมใสดังกลาวออกกอนการ
สวมใสนาฬกาเพื่อใชงาน หากมีแผนฟลมใสติดอยูบนนาฬกาเมื่อสวมใส ฟลมใสจะเปนสาเหตุของการ
จับเกาะของฝุนละออง คราบเหงื่อ สิ่งสกปรก หรือความชื้นเกาะติดอยูใตแผนฟลมและอาจเปนสาเหตุ
ของการเกิดสนิมได

โปรดอานคําแนะนําในคูมือการใชงานนี้อยางถี่ถวนกอน
การใชงานนาฬกา SEIKO เพื่อการใชงานที่

เหมาะสมและปลอดภัย
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โปรดอานกอนใชงาน1

ขอควรระวงัในการใชงาน

คําเตือน
ผูใชควรปฎิบัติตามกฎระเบียบรักษาความปลอดภัยดังตอไปนี้อยางเครงครัด 

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดการบาดเจ็บขั้นรุนแรง

• โปรดเก็บนาฬกา และอุปกรณเสริมใหหางจากมือเด็กเล็กและเด็กทารก

โปรดดแูลและปองกันเด็กทารกและเด็กเล็กจากการกลืนกินชิ้นสวนนาฬกา

หากเด็กทารกหรือเด็กเล็กกลืนกินแบตเตอรี่หรือชิ้นสวนของนาฬกาเขาไป
โปรดปรึกษาแพทยโดยทันที เนื่องจากอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของเด็กทารกหรือเดก็เลก็

• หยุดใสนาฬกาทันทีหากเกิดกรณีตอไปนี้

� หากตัวเรือนหรือสายนาฬกาเกิดความแหลมคมจากการสึกหรอ เปนตน

 � หากมีสลักสายยื่นออกมาจากสายนาฬกา

 Û โปรดแจงปญหาดังกลาวแก รานคาตัวแทนจําหนายนาฬกา Seiko
หรือเครือขายบริการทั่วโลกของ SEIKO

• หามถอดแบตเตอรี่สํารองออกจากนาฬกา

 Û เกี่ยวกับแบตเตอรี่สํารอง g แหลงที่มาของพลังงาน หนา 40

การเปลี่ยนแบตเตอรี่สํารองตองดําเนินการโดยผูที่มีความรูและทักษะแบบมืออาชีพ 
โปรดสอบถามรานคาที่จําหนายนาฬกาเรือนนี้สําหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่สํารอง

การใสแบตเตอรี่ซิลเวอรออกไซดทั่วไปอาจทําใหเกิดความรอนและกอใหเกดิการระเบดิ
และการจุดระเบิดได

ขอควรระวัง

• หากสังเกตเห็นอาการแพหรือการระคายเคืองบนผิวหนัง
โปรดหยุดใสนาฬกาทันที และปรึกษาผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เชน แพทยโรคผิวหนังหรอืแพทยผู
เชี่ยวชาญดานโรคภูมิแพ

• ขอควรระวังอื่นๆ
� การเปลี่ยนสายนาฬกาแบบสายโลหะตองดําเนินการโดยผูที่มีความรูและทักษะแบบมืออาชีพ 

โปรดสอบถามรานคาที่จําหนายนาฬกาเรือนนี้สําหรับการเปลี่ยนสายนาฬกาแบบสายโลหะ 
เนื่องจากมีความเสี่ยงตอการบาดเจ็บที่มือหรอืนิ้วมือ และชิ้นสวนอาจสูญหายได

� หามแกะหรอืแยกชิ้นสวนนาฬกา

� โปรดเก็บนาฬกาเรือนนี้ใหหางจากเด็กเล็กและเด็กทารก โปรดระมัดระวังเปนพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บหรือผื่นแพ หรอือาการคันที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเด็กสัมผัสกับนาฬกา

� เมื่อตองการกําจัดแบตเตอรี่ที่ใชแลว โปรดทําตามคําแนะนําของหนวยงานที่มีอํานาจในทองถิ่น

 � หากนาฬกาเปนแบบมสีายคลองหรือเปนแบบจี้คลองคอ สายหรือโซที่ติดอยูกับนาฬกาอาจสราง
ความเสียหายตอเสื้อผา หรอืทําใหมือ คอ หรอือวัยวะสวนอื่นๆ บาดเจ็บได

� โปรดทราบวาหากถอดนาฬกาออกแลววางไวเฉยๆ ดานหลังตัวเรือน สายนาฬกา และตะขอจะ
เสียดสีกัน และอาจกอใหเกิดรอยขีดขวนที่ดานหลังตัวเรือน ดังนั้นเมื่อถอดนาฬกาออกแลว
เราขอแนะนําใหใชผานิ่มๆ รองระหวางดานหลังตัวเรือน สายนาฬกา และตะขอ

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการบาดเจ็บ หรือความเสียหายตอวัตถุ ควรปฏิบัติตามคูมือการใชงาน
และขอบังคับดานความปลอดภัยตอไปนี้อยางเครงครัด

• โปรดหลีกเลี่ยงการใสนาฬกาและการจัดเก็บนาฬกาในสถานที่ตอไปนี้
 � สถานที่ที่มีสารระเหยตางๆ (เครื่องสําอาง
และสารเคมีตางๆ เชน นํ้ายาลางเล็บ ยาไลแมลง 
ทินเนอร เปนตน)

� สถานที่ที่อุณหภูมิลดลงตํ่ากวา 5 ºC หรือเพิ่มขึ้น
สูงกวา 35 ºC เปนเวลานาน (41 ºF และ 95 ºF)

� สถานที่ที่มีความชื้นสูง

 � สถานที่ที่ไดรับผลกระทบจากพลังแม
เหล็กหรือไฟฟาสถิตสูง

 � สถานที่ที่มีฝุนเยอะ

� สถานที่ที่ไดรับผลกระทบจากแรงสั่น
สะเทือน
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โปรดอานกอนใชงาน

ขอควรระวัง

หามหมุนหรอืดึงเม็ดมะยมออกมาขณะที่นาฬกา
เปยก

เนื่องจากนํ้าอาจเขาไปในนาฬกาได
Û หากพื้นผิวดานในกระจกขุนมวัเนื่องจากการควบแนน หรอืเกดินํ้าหยดเล็กๆ
เกาะอยูภายในตัวเรือนนาฬกาเปนเวลานาน ประสิทธิภาพในการกนันํ้าของนาฬกา
จะลดลง โปรดปรึกษารานคาที่ จําหนายนาฬกาเรือนนี้หรือเครือขายบริการทั่วโลก

ของ SEIKO ทันที

หามใสนาฬกาขณะอาบนํ้าหรืออบซาวนา

ไอนํ้า สบู หรือสวนประกอบอื่นๆ ของนํ้าพุรอนอาจเรงการเสื่อม
ประสิทธิภาพการกันนํ้าของนาฬกา

หามปลอยใหมีความชื้น เหงื่อ หรือฝุนเกาะบน
นาฬกาเปนเวลานาน

โปรดระวังความเสี่ยงตอประสิทธิภาพในการกันนํ้าของนาฬกากัน
นํ้าที่อาจลดลง เนื่องจากการเสื่อมสภาพของสารยึดติดบนกระจก
หรือยางกันรั่ว หรือการเกิดสนิมบนสเตนเลสสตีล

คําเตือน

หามใสนาฬกาเรือนนี้สําหรับการดํานํ้าลึกแบบสคูบา
หรือการดํานํ้าลึกแบบอิ่มตัว

นาฬกากันนํ้าที่มกีารแสดงผล BAR (ความกดดันของบรรยากาศ)
เรือนนี้ ไดรับผานการตรวจสอบความหนาแนนตางๆ ภายใตสภาพ
แวดลอมสมบุกสมบันแบบจําลอง ซึ่งโดยทั่วไปจะเปนการตรวจสอบ
ที่จําเปนสําหรับนาฬกาที่ออกแบบมาสําหรับการดํานํ้าลึกแบบสคูบา
หรือการดํานํ้าลึกแบบอิ่มตัว โปรดใชนาฬกาที่ออกแบบมาเปนพิเศษ
เฉพาะสําหรับการดํานํ้า

หามนํานาฬกาโดนนํ้าที่ไหลจากก็อกนํ้าโดยตรง

แรงดันนํ้าของนํ้าก็อกจากก็อกนํ้ามีมากพอที่จะลดประสิทธิภาพการ
กันนํ้าของนาฬกากันนํ้าทั่วไป

ขอควรระวงั

1



การรบัสญัญาณ GPS ฟงักช์นัการชารจ์ไฟจากพลงังานโซลาร์ ฟงักช์นัการปรบัเปลีย่นเวลาอตัโนมตั ิ
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โปรดอา่นกอ่นใชง้าน

 นาฬกิาเรอืนนีเ้ป็นนาฬกิา GPS โซลาร์
โดยมคีณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี้

คณุลกัษณะ

1

นาฬกิาเรอืนนีส้ามารถต ัง้คา่เวลาทอ้งถิน่ของทีไ่หน
ก็ตาม
ในโลกนีไ้ดอ้ยา่งแมน่ย�าเพยีงกดแคปุ่่ มเดยีว
	 DST (Daylight Saving Time) สามารถตัง้ไดด้ว้ยตวัเอง

นาฬกิาเรอืนนีจ้ะปรับเวลาอยา่งรวดเร็วโดยการรับสญัญาณ  

GPS จากดาวเทยีม GPS

 สถานทีท่ ีส่ามารถรบัสญัญาณ GPS ไดง้า่ย/ 
สถานทีท่ ีไ่มส่ามารถรบัสญัญาณได ้ หนา้ 16

นาฬกิาเรอืนนีต้อบสนองกบัไทมโ์ซนรวม 40 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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โปรดอานกอนใชงาน

กลไกที่นาฬกา GPS โซลารเรือนนี้ใชตั้งเวลาและวันที่

GPS คืออะไร
GPS ยอมาจาก Global Positioning System ซึ่งเปนระบบดาวเทียมเพื่อกําหนด
ตําแหนงปจจุบันบนพื้นผิวโลก
จากเดิมโลกเรา มีดาวเทียมอยู 24 ดวง แตปจุบัน มีเพิ่มขึ้นโดยประมาณเปน 
30 ดวง
ไมวาทานจะอยูที่ใดบนพื้นผิวโลกก็สามารถระบุตําแหนง (สถานที่ตั้ง) 
โดยการรบัขอมูลจากดาวเทียม GPS มากกวา 4 ดวง

กลไกที่นาฬกาเรือนนี้ใชตั้งเวลาและวันที่
นาฬกาเรือนนี้จะรับสัญญาณ GPS จากดาวเทียม GPS
เพื่อตั้งเวลาและวนัที่ตามขอมูลตอไปนี้

ดาวเทียม GPS

ดาวเทียมนี้ดําเนินการโดยกระทรวงกลาโหมแหง
สหรัฐอเมริกา (ชื่ออยางเปนทางการคือ NAVSTAR)
และโคจรรอบโลกในระดับความสูง 20,000 กม.
เดิมทีดาวเทียมดวงนี้เปนดาวเทียมเพื่อการทหาร 
แตในปจจบุันมีการเผยแพรขอมูลบางสวนสูสาธารณะ 
และใชในอุปกรณตางๆ เชน ระบบนําทางรถยนต
และโทรศัพทมือถือ
ดาวเทียม GPS มีการติดตั้งนาฬกาอะตอมมิกความ
แมนยําสูง โดยมีคาคลาดเคลื่อนของความแมนยํา 
1 วินาทีตอ 100,000 ป

• วันที่และเวลาที่แมนยําตามนาฬกาอะตอมมิก 
• ขอมูลเกี่ยวกับไทมโซนที่ทานอยู

(นาฬกาจะตองใชดาวเทียม 4 ดวง ในการรบัสัญญาณ GPS

เพื่อระบุตําแหนงสถานที่ตั้ง จาก 40 ไทมโซนทั่วโลก)

Üหากตองการรับขอมูลเกี่ยวกับไทมโซนท่ีทานอยู ทานจําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนไทมโซน
g วิธีปรับเปลี่ยนไทมโซน  หนา 18

Üนาฬกา GPS โซลารเรือนนี้ตางจากอุปกรณนําทางตรงที่ไมได
ออกแบบมาเพื่อรับสัญญาณ GPS จากดาวเทียม GPS

อยางสมํ่าเสมอโดยที่ไมมีการทํางาน
นาฬกาเรือนน้ีจะรับสัญญาณ GPS จากดาวเทียม เมื่ออยูในโหมด
การปรับเปลี่ยนไทมโซน โหมดการปรบัเปลี่ยนเวลาดวยตัวเองหรือ
แบบอัตโนมัติเทานั้น

1
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ไทมโซน

ไทมโซน
โดยทั่วไปประเทศและภูมภิาคตางๆ ทั่วโลกจะใชเวลามาตรฐานตามเวลามาตรฐานสากล (UTC) เวลามาตรฐานจะกําหนดตามแตละประเทศหรอืภูมิภาค 
และภูมิภาคที่ใชเวลามาตรฐานเดียวกันจะเรียกวาไทมโซน และในปจจุบันมีการแบงออกเปน 40 ไทมโซนตามขอมลูจากเดือนมีนาคม 2015

Daylight SavingTime (DST)

Daylight SavingTime (DST) จะมกีารตั้งคาแตกตางกันไปตามพื้นที่ตางๆ
Daylight SavingTime หมายถึงเวลาในชวงฤดูรอน ซึ่งเปนระบบที่ชวยยืดเวลาในชวงกลางวนั โดยการปรับเวลาใหเร็วขึ้น 1 ชั่วโมงในชวงที่ชวงกลางวันมีเวลา
ยาวในชวงฤดูรอน มีการใช
Daylight SavingTime ในประมาณ 80 ประเทศ โดยสวนมากจะเปนประเทศในยุโรปและอเมริกาเหนือ การใชและระยะเวลาของ Daylight SavingTime
จะแตกตางกันไปในแตละประเทศ
Ü Daylight Saving Time อาจมีการเปลี่ยนแปลง ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสถานการณของประเทศหรือภูมิภาคน้ันๆ

เวลามาตรฐานสากล (UTC)

UTC คือเวลามาตรฐานสากล ซึ่งเปนขอตกลงนานาชาติ เวลานี้ใชเปนเวลาทางการสําหรับบันทึกเวลาทั่วโลก UTC คือเวลาที่ไดมาจากการเพิ่มอธิกวินาทีใหกับ 
“เวลาอะตอมมิกสากล (TAI)” ซึ่งกําหนดจากนาฬกาอะตอมมิกทั่วโลก และตกลงรวมกันเพื่อชดเชยคาคลาดเคลื่อนจากเวลาสากล (UT) ที่ไดรับการกําหนดใน
เชิงดาราศาสตร
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นาฬกามฟีงกชันดังตอไปนี้รวมอยูดวย

7

ลอสแอนเจลสิ 19.00 น. วันที่ 6

ลอนดอน
3.00 น. วันที่ 7

1

เมื่อภูมิภาคหรือไทมโซนที่ใชนาฬกามีการเปลี่ยนแปลง

ปรับเปลี่ยนไทมโซน
นาฬกาแสดงเวลาทองถิ่นที่แมนยํา

g การปรับเปลี่ยนไทมโซน หนา 17

g ไทมโซน หนา 6

g การแสดงผลไทมโซนและรายชื่อไทมโซนทั่วโลก หนา 12

หากตองการตั้งเฉพาะเวลา

นาฬกาจะแสดงเวลาที่แมนยําของไทมโซนซึ่งตั้งโดยการใช 
“การปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเอง”

g วิธีปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเอง  หนา 26

g ตรวจสอบการตั้งคาไทมโซนและ DST (เวลาออมแสง)  หนา 21
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วิธีตรวจสอบเมื่อมกีารกําหนดคาไทมโซนใหกับนาฬกาของคุณ 

1

ดานหลังของเคสจะแสดงหมายเลขเครื่อง-เคสของนาฬกา
การอางอิงหมายเลขเครื่อง-เคสที่ดานหลังของเคส จะชวยใหคุณสามารถระบุไดเมื่อมีการกําหนดคาขอมูล
ไทมโซน

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู URL ดานลาง
http://www.seikowatches.com/gpstimezonedatainfo/

หากมีการเปลี่ยนแปลงไทมโซนในภูมิภาคหนึ่งๆโดยทางการ หลังจากที่ขอมูลไทมโซนของนาฬกา
ไดรับการกําหนดคาไวแลว เวลาที่ถูกตองจะไมแสดงแมจะไดรับสัญญาณ GPS โปรดดําเนินการตอ
ไปนี้เพื่อแสดงเวลาที่ถูกตอง:

＜วิธีตั้งเวลาของนาฬกาเรือนนี้ในภูมิภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงไทมโซนโดยทางการ＞
1. เลือกไทมโซนที่ถูกตองสําหรับเวลาปจจุบันในภูมิภาคนั้นๆโดยใชการตั้งคาไทมโซนดวยตัวเอง 

g สําหรับรายละเอียด โปรดดู “การตั้งคาไทมโซนดวยตัวเอง”  หนา 23

2. ตอไป ใหดําเนินการปรับเปลี่ยนเวลาโดยใชการปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเอง
g สําหรับรายละเอียด โปรดดู “การปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเอง”  หนา 25

3. เมื่อใชนาฬกาในไทมโซนเดียวกัน เวลาท่ีถูกตองจะแสดงข้ึนหลังจากการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติ (GPS) 
หรือการปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเอง

4. เมื่อยายออกจากภูมิภาคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไทมโซนโดยทางการเปนไทมโซนอื่น จากน้ันกลับไปยัง
ไทมโซนที่มีการเปลี่ยนแปลงไทมโซนโดยทางการ ใหดําเนินการเหมือนกับขอ 1-3 ตามที่ระบุไวขางตน 
เพื่อแสดงเวลาที่ถูกตองในภูมิภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงไทมโซนโดยทางการ 

หมายเลขเครื่อง-เคส
หมายเลขเพื่อระบุประ

เภทของนาฬกา

Ü การแสดงผลอาจแตกตางกันไปในแตละรุน
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1. โปรดอานกอนใชงาน ............................................................................. 2
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ชื่อชิ้นสวน .............................................................................................. 10
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ตรวจสอบการตั้งคาไทมโซนและ DST (Daylight SavingTime) ......................... 21
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หากตองการตั้งนาฬกาเปนเวลาทองถิ่นของจุดหมายปลายทางบนเครื่องบิน
เปนตน (การตั้งคาไทมโซนดวยตัวเอง) ......................................................... 23

หากตองการตั้งเฉพาะเวลา (การปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเอง) ............................. 25
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การดูแลรักษาทั่วไป .................................................................................. 34
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การกันนํ้า ............................................................................................... 35
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สายนาฬกา ............................................................................................. 37
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การแกปญหา ......................................................................................... 50
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ชื่อชิ้นสวน

3

Ü การแสดงช่ือเมืองอาจแตกตางกันไปตามรุน

เม็ดมะยม

เข็มนาที

วันที่

เข็มวัน (วันในสปัดาห)

เข็ม AM/PM หนาปดยอย

ปุม A

หนาปดยอย
(ระบบ 12 ชั่วโมง)

ปุม B

เข็มชั่วโมง

เข็มจับเวลา

เข็มวินาที

มีตอในหนาถัดไป
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ตรวจสอบสถานะการชารจ g หนา 13

วิธีชารจนาฬกา g หนา 14

ตําแหนง
เข็มนาฬกา

เต็ม ปานกลาง ตํ่า

การแสดง
ผล

ตําแหนง
เข็มนาฬกา

・(ปด) DST (เปด)

การแสดง
ผล

ตําแหนง
เข็มนาฬกา

สถานะโหมดบนเครือ่ง
บิน ( )

การแสดง
ผล

โหมดบนเครื่องบิน ( ) g หนา 22

การแสดงผลสถานะการชารจ

การแสดงผล DST
(เวลาออมแสง)

การแสดงผลกระบวนการรับสัญญาณ

การแสดงผลของโหมดบนเครื่องบิน ( )

กระบวนการ
รับสัญญาณ

1 (การปรับเปลี่ยน
เวลา)

4+ (การปรับเปลี่ยน
ไทมโซน)

การรับขอมูลอธิก
วินาที

การแสดง
ผล

Y ... รับสัญญาณสําเร็จ
(ตําแหนง 8 วินาที)

N ... รับสัญญาณไมสําเร็จ
(ตําแหนง 22 วินาที)

[การตรวจสอบผลการรับ
สัญญาณ] g หนา 30

การแสดงผลการ
รับสัญญาณ

การแสดงผลเข็มจับเวลาและการแสดงผลการรับสัญญาณ

Üตําแหนงของการแสดงผลแตละขออาจแตกตางกันไป
ในแตละรุน (การออกแบบ)

3

ตรวจสอบ DST (Daylight Saving Time) g หนา 21

ตัง้ DST (Daylight Saving Time)g หนา 19

ตรวจสอบผลการรับสัญญาณ g หนา 30

การปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเอง g หนา 25

การปรับเปลี่ยนไทมโซน g หนา 17

การปรับเปลี่ยนเวลาอตัโนมัติ g หนา 27

รับขอมูลอธิกวินาที g หนา 29

มีตอในหนาถัดไป
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การแสดงผลไทมโซนและรายชื่อไทมโซนทั่วโลก

รหัส
เมือง

การแสดง
ผลเวลา

(ความตาง)
ชื่อเมือง

UTC
± ชั่วโมง

BJS 8 ปกกิ่ง +8

— • ยูคลา +8.75

TYO 9 โตเกียว +9

ADL • «แอดิเลด +9.5

SYD 10 «ซิดนีย +10

— • ««เกาะลอรดฮาว +10.5

NOU 11 นูเมอา +11

— • เกาะนอรฟอลก +11.5

WLG 12 «เวลลิงตัน +12

— • «หมูเกาะแชทัม +12.75

TBU 13 นูกูอะโลฟา +13

CXI 14 เกาะคริสตมาส +14

— –12 เกาะเบเกอร –12

MDY –11 หมูเกาะมิดเวย –11

รหัส
เมือง

การแสดง
ผลเวลา

(ความตาง)
ชื่อเมือง

UTC
± ชั่วโมง

LON UTC «ลอนดอน 0

PAR 1 «ปารสี/«เบอรลนิ +1

CAI 2 «ไคโร +2

JED 3 เจดดาห +3

— • «เตหะราน +3.5

DXB 4 ดูไบ +4

— • คาบูล +4.5

KHI 5 การาจี +5

DEL • เดลี +5.5

— • กาฐมาณฑุ +5.75

DAC 6 ธากา +6

— • ยางกุง +6.5

BKK 7 กรงุเทพมหานคร +7

รหัส
เมือง

การแสดง
ผลเวลา 

(ความตาง)
ชื่อเมือง

UTC
± ชั่วโมง

HNL –10 โฮโนลูลู –10

— • หมูเกาะมารเคซัส –9.5

ANC –9 «อันคอราจ –9

LAX –8 «ลอสแอนเจลิส –8

DEN –7 «เดนเวอร –7

CHI –6 «ชิคาโก –6

NYC –5 «นิวยอรก –5

— • คารากัส –4.5

SDQ –4 ซานโตโดมิงโก –4

— • «เซนตจอหนส –3.5

RIO –3 «รีโอเดจาเนโร –3

FEN –2
เฟอรนันดูจีนอ
โรนยา

–2

PDL –1 «อะโซรส –1
Ü การแสดงผลรหัสเมืองและความตางของเวลาจาก UTC อาจเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยูกับรุนนาฬกา

Ü “·” ระหวางตัวเลขของการแสดงผลความตางของเวลาแสดงวามีไทมโซนอยูในสถานที่ดังกลาว

3

รายชื่อตอไปนี้แสดงความสัมพันธระหวางการแสดงผลของฐานนาฬกาและวงแหวนรอบหนาปด ตลอดจนความตางของเวลาจาก UTC
โปรดดูตําแหนงเข็มวินาทีดานลางเพื่อตั้งไทมโซนหรือตรวจสอบการตั้งคาไทมโซน

DST (Daylight SavingTime) ใชในไทมโซนที่มีเครื่องหมาย «
ในไทมโซนเกาะลอรดฮาว ในออสเตรเลียที่มีเครื่องหมาย «« เวลาจะเรว็กวา 30 นาทีขณะที่ใช DST (Daylight SavingTime)

นาฬกาเรือนนี้ตอบสนองกับ DST ในไทมโซนของเกาะลอรดฮาว

การแสดงผลไทมโซน
ชื่อเมืองตัวแทน…

28 เมืองใน 40 ไทมโซน
ทั้งหมดทั่วโลก

ความตางของเวลา…
+14 ชั่วโมง ~ –12 ชั่วโมง

[ตรวจสอบไทมโซน] g หนา 21

[การปรับเปลี่ยนไทมโซน] g หนา 17

การแสดงผลความตางของเวลา

Ü แตละไทมโซนอางอิงตามขอมูลจากเดือนมีนาคม 2015
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กอนใชงาน

การแสดงผล
เข็มจับเวลา สถานะการชารจ อธิบาย 

เต็ม
ไมสามารถรับสัญญาณ
g หนา 15

ปานกลาง

รับสัญญาณไดแตอยา
ลืมชารจนาฬกา
เกี่ยวกับการชารจ
g หนา 15

การแสดงผล
เข็มจับเวลา

การเดินของเข็มวินาที สถานะการชารจ อธิบาย

การเดนิที่ระ
ยะเวลา
1 วินาที

ตํ่า

นาฬกาไมสามารถ
รับสัญญาณ GPS

แตมีพลังงาน
สําหรับทํางานได

ชารจนาฬกาอยางนอยจนกวาเข็มบงชี้
ชี้ไปที่ตําแหนงการชารจในระดบัหนึ่ง
เพื่อใหนาฬกาสามารถรบัสัญญาณ GPS

เกี่ยวกับการชารจ g หนา 14

การเดนิที่ระ
ยะเวลา
2 วินาที

นาฬกาไมสามารถ
รบัสัญญาณ GPS

และไมมพีลงังาน
สําหรบัทํางานได
(ฟงกชันเตอืนการ
สิน้เปลอืงพลงังาน
ลวงหนาเปดใชงาน
อยู gหนา 32)

ชารจนาฬกาตอจนกวาเข็มบงชี้
ชี้ไปในตําแหนงที่กําหนดเปนอยางนอย
เพื่อใหนาฬกาสามารถทํางานไดอยางตอ
เนื่องและรับสัญญาณ GPS ได
เกี่ยวกับการชารจ g หนา 14

การเดนิที่ระ
ยะเวลา
5 วินาที

สถานะการชารจไม
แสดงขึ้นสําหรับโหมด
บนเครื่องบิน ( )

รีเซ็ตโหมดบนเครื่องบิน ( )
ใหบอยที่สุดเทาที่จะทําได
g รีเซ็ตโหมดบนเครื่องบิน 
 ( ) หนา 22

เมื่อเข็มบงชี้ ชี้ไปที่ “E” ใหชารจนาฬกา
ตามคําแนะนําดานบน
เกี่ยวกับการชารจ g หนา 14

ตรวจสอบสถานะการชารจ

ตําแหนงเข็มจับเวลาแสดงวานาฬกาเรือนนี้สามารถหรือไมสามารถรับสัญญาณ GPS
เมื่อพลงังานเหลือนอย การเดินของเข็มวินาทีจะแสดงสถานะการสิ้นเปลืองพลังงานในรายละเอียดเพิ่มเติม

Üการรับสัญญาณ GPS จําเปนตองใชพลังงานมาก โปรดอยาลืมชารจนาฬกาโดยใหหนาปดนาฬกาสัมผัสกับแสง g เกี่ยวกับการชารจ หนา 14

รับสัญญาณ
ได

รับสัญญาณ
ไมได

3
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กอนใชงาน

การสอง
สวาง lx
(LUX)

แหลงที่มาของ
แสง

สภาวะ
(ตัวอยาง)

จากสถานะที่นาฬกาหยุดเดิน 
(ไมไดชารจ)

ในสถานะที่เข็ม
นาฬกาเดิน

(ชารจนาฬกาแลว)

ถึงชารจจนเต็ม
ถึงการเดินที่ระยะเวลา

1 วินาที
ถึงการเดนิเปนเวลา

หนึ่งวัน

700 แสงจากหลอดนอีอน สํานกังานทั่วไป － － 3.5 ชั่วโมง

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

10,000
แสงจากหลอดนอีอน

แสงแดด
วันที่มีเมฆมาก
30 W 5 ซม.

115 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 15 นาที

100,000 แสงแดด
วันที่แดดออกมาก

(ใตแสงแดดโดยตรง
ในชวงฤดูรอน)

50 ชั่วโมง 1.5 ชั่วโมง 10 นาที

เกี่ยวกับการชารจ

3

วิธีชารจนาฬกา
เปดใหหนาปดสัมผัสกับแสงเพื่อชารจนาฬกา

ในสถานการณตอไปนี้ อาจมีแนวโนมการใชพลังงานสูง
ซึ่งทําใหนาฬกาหยุดเดิน

• นาฬกาซอนอยูใตแขนเส้ือ

• มีการใชหรือจัดเก็บนาฬกาในสภาวะท่ีไมไดสัมผัสกับ
แสงเปนเวลานาน

โปรดตรวจสอบวานาฬกามกีารชารจ
ไฟเพียงพออยูเสมอ เพื่อใหสามารถ
ทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ

Ü เวลาชารจนาฬกา โปรดตรวจสอบวานาฬกาไมรอนจนมีอุณหภูมิสูง (ชวงอุณหภูมิในการทํางาน
ปกติอยูระหวาง –10 °C และ +60 °C (14 °F และ 140 °F))

Ü เวลาใชนาฬกาเปนครั้งแรกหรือเริ่มใชนาฬกาหลังจากท่ีนาฬกาหยุดเดินเน่ืองจากพลังงานหมด
โปรดชารจนาฬกาใหมีไฟเพียงพอตามตารางทางดานขวาของหนา

เวลาในการชารจตามมาตรฐาน
การรับสัญญาณ GPS ใชพลังงานมาก โปรดอยาลืมชารจนาฬกาโดยเปดใหนาฬกาสัมผัส
กับแสงเพื่อใหเข็มบงชี้ ชี้ไปที่ “ตําแหนงระดับ (ปานกลาง)” หรือ “F (เต็ม)” (หากสถานะการ
ชารจแสดงเปน “E (ตํ่า)” การรับสัญญาณจะไมเริ่มขึ้นแมมีการใชการรับสัญญาณ GPS)

g ตรวจสอบสถานะการชารจ หนา 13

Ü เวลาในการชารจท่ีจําเปนจะแตกตางกันไปเล็กนอยตามการออกแบบและสีหนาปดของนาฬกา

ตัวเลขของ “เวลาที่จําเปนตอการชารจนาฬกาเพื่อใหนาฬกาเริ่มเดินที่ระยะเวลาหนึ่งวินาที”
เปนการประมาณเวลาที่จําเปนตองชารจนาฬกาที่หยุดเดินโดยการเปดใหสัมผัสกับแสงจนกวานาฬกา
จะเดินอยางเสถียรที่ระยะเวลาหนึ่งวินาที แมวานาฬกาจะชารจเพียงสวนหนึ่งเปนระยะเวลาสั้นๆ
แตนาฬกาจะเดินตอที่ระยะเวลาหนึ่งวินาที อยางไรก็ตาม นาฬกาจะกลับไปเดินที่ระยะเวลาสองวินาที
ในไมชา ใชเวลาในการชารจในคอลัมนนี้เปนแนวทางคราวๆ สําหรับเวลาในการชารจที่เพียงพอ
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การทํางานพื้นฐาน (วธิีตั้งเวลา/วิธรีับสัญญาณ GPS เปนตน)

• เมื่อภูมิภาคหรือ
ไทมโซนที่ใช
นาฬกามีการ
เปลี่ยนแปลง

• หากตองการตั้ง
เฉพาะเวลา การตั้งคาไทมโซนไมถูกตอง

การตั้งคาไทมโซนถูกตอง g วธิีตั้งเวลาดวยตัวเอง  หนา 43

g วธิีตั้งไทมโซนดวยตัวเอง  
หนา 23

2. ต้ังไทมโซนและต้ังเวลาและวันที่

กระบวนการทาํงานพื้นฐาน
1. ตรวจสอบสถานที่ที่สามารถรับ
สัญญาณ GPS ไดงาย

g สถานท่ีท่ีสามารถรับสัญญาณ GPS ไดงาย/
สถานที่ที่ไมสามารถรับสัญญาณ GPS หนา 16

4

• รับสัญญาณ GPS ตั้ง
ไทมโซนและตั้งเวลา
และวนัที่

• ตั้ง DST (Daylight

SavingTime)

ตามความจําเปน

g วิธีปรบัเปลี่ยนไทม
โซน หนา 18

g ตั้ง DST (Daylight

Saving Time) หนา 19

ตั้งเฉพาะเวลา
g วิธีปรบัเปลี่ยนเวลา
ดวยตัวเอง
หนา 26

< การตั้งคาตามการรับสัญญาณ GPS >

< การตั้งคาดวยตัวเอง >

g ตรวจสอบการตั้งคา
ไทมโซนและ DST
(Daylight Saving

Time) หนา 21

สถานท่ีท่ีไมสามารถรบัสัญญาณ GPS

ตัวอยาง: ภายในสถานีรถไฟใตดิน

สถานที่ที่สามารถรับสัญญาณ
GPS ไดงาย

กลางแจงใตทองฟาโปรงที่ไมมีสิ่งบดบัง
ทัศนวิสัย
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การทํางานพื้นฐาน (วธิีตั้งเวลา/วิธรีับสัญญาณ GPS เปนตน)

• กลางแจงใตทองฟาโปรงที่ไมมีสิ่งบดบังทัศนวิสัย • มองไมเห็นทองฟาหรือมองเห็นเปนบางสวนเทานั้น

• มีสิ่งที่เปนอุปสรรคตอการรับสัญญาณ

• ทองฟาที่มีสิ่งบดบังทัศนวิสัยมากจะรับสัญญาณ 
GPS ไดยากขึ้น นอกจากนี้อาจไดรับสัญญาณ 
GPS ยากในชวงที่มีอุปสรรคตอสัญญาณ GPS

ระหวางการรับสัญญาณ (โดยเฉพาะระหวางการปรับ
เปลี่ยนไทมโซน)

รับสัญญาณไดงาย ไมสามารถรับสัญญาณรับสัญญาณไดยาก

4

สถานที่ที่สามารถรับสัญญาณ GPS ไดงาย/สถานที่ที่ไมสามารถรับสัญญาณ GPS
มีสถานที่ที่สามารถรับสัญญาณ GPS ไดงาย และสถานที่ที่ไมสามารถรับสัญญาณ GPS

ตัวอยาง: • ระหวางอาคารสูง
• ใกลๆ บริเวณที่เปนปา
• สถานี/สนามบิน
• ภายในอาคารที่มีหนาตาง
Üกระจกหนาตางบางประเภทอาจทําใหไม

สามารถรับสัญญาณ GPS ได โปรดดู 
“× ไมสามารถรับสัญญาณ”

ตัวอยาง: • ภายในอาคารท่ีไมมีหนาตาง
• ใตดิน
• ระหวางการเขาอุโมงค
• ผานกระจกชนิดพิเศษท่ีมีคุณลักษณะปองกันการ

ปลอยความรอน เปนตน
• ใกลกับเครื่องมือท่ีสรางเสียงหรือดําเนินการส่ือสาร

แบบไรสาย
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การทํางานพื้นฐาน (วธิีตั้งเวลา/วิธรีับสัญญาณ GPS เปนตน)

ไทมโซนที่ทานอยูจะไดรับการแปลงเปนเวลาทองถิ่นใหปรับนาฬกา
เปนเวลาปจจุบันที่เที่ยงตรงดวยการทํางานเพียงปุมเดียวÞ

ไดทุกที่ทั่วโลก
Ü DST (Daylight SavingTime) สามารถตั้งดวยตัวเองได

g วิธีปรับเปลี่ยนไทมโซน หนา 18

การปรับเปลี่ยนไทมโซน

เมื่อภูมิภาคหรอืไทมโซนที่ใชนาฬกามีการเปลี่ยนแปลง (การปรับเปลี่ยนไทมโซน)

มีตอในหนาถัดไป

4

ขอควรระวังเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนไทมโซน

หากปรับเปลี่ยนไทมโซนใกลกับแนวแบงเขตไทมโซน อาจมีการแสดง
เวลาของไทมโซนใกลเคียง
ในบางพื้นที่ แนวแบงเขตที่นาฬกาพบอาจไมสัมพันธกับเครื่องหมาย
ไทมโซนตามจริงบนพื้นดินทุกประการ
ซึ่งไมนับวาเปนการทํางานผิดปกติ ในกรณีนี้ ใหตั้งไทมโซนในโหมด
การตั้งคาไทมโซนดวยตัวเอง
g วิธีตั้งไทมโซนดวยตัวเอง หนา 23

เมื่อมีการปรับเปลี่ยนไทมโซนขณะเดินทางภาคพื้นดิน โปรดหลีกเลี่ยง
แนวแบงเขตของไทมโซน และดําเนินการปรับเปลี่ยนไทมโซนในเมือง
ตัวแทนของไทมโซนเมื่อสามารถทําได นอกจากนี้ เมื่อใชงานนาฬกา
ใกลกับแนวแบงเขตของไทมโซน โปรดตรวจสอบการตั้งคาไทมโซน
และตั้งไทมโซนดวยตัวเองตามความจาํเปน

Üการรับสัญญาณจะสําเร็จหรือไม ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมในการรับสัญญาณ
g สถานที่ที่สามารถรับสัญญาณ GPS ไดงาย/สถานที่ที่ไมสามารถรับสัญญาณ

GPS หนา 16

Ü เมื่อการตั้ง DST อัตโนมัติไมสามารถทาํได แมจะรับสัญญาณได โปรดตั้ง DST ดวยตนเอง

g ตั้ง DST (Daylight Saving Time) หนา 19

Üการรับสัญญาณ GPS ใชพลังงานมาก
โปรดอยาลืมชารจนาฬกาเปนประจําโดยเปดใหนาฬกาสัมผัสกับแสงเพื่อใหเข็มบงชี่ ชี้ไปที่ 
“ตําแหนงระดับ (ปานกลาง)” หรือ “F (เต็ม)”
g วิธีชารจนาฬกา หนา 14

หากสถานะการชารจแสดงเปน “E (ตํ่า)” การรับสัญญาณจะไมเริ่มขึ้นแมมีการใชการรับ
สัญญาณ GPS

g ตรวจสอบสถานะการชารจ หนา 13
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การทํางานพื้นฐาน (วธิีตั้งเวลา/วิธรีับสัญญาณ GPS เปนตน)

กดปุม A คางไว (6 วินาที) จากนั้นปลอยเมื่อ
เข็มวินาทีเดินมาที่ตําแหนง 30 วินาที

ไปสถานที่ที่สามารถรับ
สัญญาณ GPS ไดงาย1

ออกไปที่กลางแจงใตทองฟา
โปรงที่ไมมีสิ่งบดบังทัศนวิสัย

g สถานที่ที่สามารถรับสัญญาณ
GPS ไดงาย/สถานที่ที่ไม
สามารถรับสญัญาณ GPS

หนา 16

2 3
เมื่อเข็มวินาทีชี้ไปที่ “Y” หรือ “N” 
หมายความวาการรับสัญญาณเสร็จ
สมบูรณแลว

หันหนาปดนาฬกาขึ้นแลวรอ 4

วิธีปรับเปลี่ยนไทมโซน

4

Ü โปรดกดปุม A คางไวแมวาเข็มวินาทีจะเดินไปที่
ตําแหนง 0 หลังจากกดปุมไปแลว 3 วินาที

ตรวจสอบวาการรับสัญญาณสําเร็จหลังจากที่
นาฬกากลับไปที่โหมดการแสดงผลเวลา

g ตรวจสอบวาการรับสัญญาณสําเร็จ หนา 30

g ตรวจสอบการต้ังคาไทมโซน หนา 17

Ü ระหวางการเลื่อนวันท่ี ปุมและเม็ดมะยมจะ
ใชงานไมได

Ü ตั้ง DST (Daylight SavingTime) ดวยตัวเอง
g ต้ัง DST (Daylight Saving Time) หนา 19

ผลการรับสัญญาณจะแสดงเปนเวลา 5 วินาที

จากนั้นเข็มชั่วโมงและเข็มนาทีจะเดิน และเวลา
กับวันที่จะไดรับการปรับเปลี่ยน (ไทมโซนจะได
รับการปรับเปลี่ยนเปนไทมโซนในทองถิ่นดวย)

การแสดง
ผลการรับ
สัญญาณ

Y: สําเร็จ
(ตําแหนง
8 วินาที)

N: ไมสําเรจ็
(ตําแหนง
22 วินาที)

การแสดง
ผล

สถานะ
ใชนาฬกาตามที่

เปนอยู

g เมื่อผลการรับ
สัญญาณแสดงเปน “N”

หนา 16

เมื่อเข็มวนิาทีเดินมาถึงตําแหนง
30 วินาที การรับสัญญาณจะเริ่มตนขึ้น 
เข็มจับเวลาจะชี้ไปที่ “4+”

Ü การรับสัญญาณจะไมเริ่มตนข้ึนขณะท่ีเข็มบงช้ี
ชี้ไปที่ “E” หรือ แมมีการใชการรับสัญญาณ

เมื่อเข็มบงช้ี ช้ีไปท่ี “E” ใหชารจนาฬกาโดยเปดให
สัมผัสกับแสง
g วิธีชารจนาฬกา หนา 14

ตรวจสอบวานาฬกาสามารถ/ไมสามารถรบัสัญญาณ GPS

g ตรวจสอบสถานะการชารจ หนา 13

เมื่อเข็มช้ีไปท่ี ใหรีเซ็ตโหมดบนเครื่องบนิ ( )
g วิธีรีเซ็ตโหมดบนเครื่องบิน ( ) หนา 22

การรับสัญญาณใชเวลา
สูงสุด 2 นาที

Ü ข้ึนอยูกับสภาวะในการรับ
สัญญาณ

ตําแหนง 25
วินาทีของเข็ม

วินาที

จาํนวน
ดาวเทียม

5 ดวง

< การแสดงผลระหวางการรับสัญญาณ 
(= สถานะการรับสัญญาณดาวเทียม) >
เข็มวินาทีระบุถึงความสามารถในการรับสัญญาณ 
(= จํานวนดาวเทยีม GPS ที่นาฬการับสัญญาณ GPSได)

Ü เมื่อจํานวนดาวเทียม
ที่ไดรับสัญญาณมีมาก 
นาฬกาจะรับสัญญาณ 
GPS ไดงายขึ้น

Ü โปรดทราบวานาฬกาอาจรับสัญญาณ GPS

ไดยากเมื่อทานกําลังเคลื่อนไหว

Ü ไมสามารถรับสัญญาณไดแม
เข็มจะชี้ไปที่ดาวเทียม 
4 ดวงหรือมากกวา

Ü หากตองการยกเลิกการรับ
สัญญาณ ใหกดปุม B

BP
C
JJY

・・

・・・

・0 ดวง

6 ดวง
5 ดวง

4 ดวง

อาจรับ
สญัญาณได

3 ดวง

2 ดวง
ไมสามารถรบัสญัญาณ

รับ
สัญ

ญ
าณ

ไดงาย

กดปุม B

กดคางไว
6 วินาที



กดปุม A คางไว2ดึงเม็ดมะยมออกมาหนึ่งคลิก ดันเม็ดมะยมกลับเขาไป1 3
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การทํางานพื้นฐาน (วธิีตั้งเวลา/วิธรีับสัญญาณ GPS เปนตน)

DST (Daylight SavingTime) สามารถตั้งไดดวยตัวเอง

ดําเนินการตาม① ถึง③ ในสถานะที่การตั้งคา DST (เวลาออมแสง) เปดอยู ในการดําเนินการ
② ใหปรับเข็มจับเวลาไปที่ตําแหนง “OFF” (ปด) ตามรูปทางดานขวา เข็มชั่วโมงและเข็มนาทีจะ
ยอนกลับหนึ่งชั่วโมง

เข็มวินาทีจะกลับไปเปนโหมดแสดงผลเวลา

เข็มบงชี้จะกลับไปแสดงสถานะการชารจ

เขม็บงชี้จะเดินไปชี้ที่ “DST (เปด)” และเข็มชั่วโมงกับเข็มนาทีจะเร็วขึ้น
หนึ่งชั่วโมง

เปด DST (Daylight SavingTime)

ปด DST (เวลาออมแสง)

ตั้ง DST (Daylight Saving Time)

เข็มบงชี้ จะเดินเพื่อระบุการตั้งคา Daylight Saving 

Time (DST) ปจจุบัน

< เมื่อการตั้งคา Daylight Saving Time (DST) ปดอยู >

Ü ไทมโซนเกาะลอรดฮาวในออสเตรเลีย เวลาจะเร็วกวา 30 นาทีขณะที่ใช 
DST (Daylight SavingTime) นาฬกาเรือนนี้ตอบสนองกับ DST ในไทม
โซนเกาะลอรดฮาว

4

0 1 2 ดันเม็ด
มะยมกลับ

เขาไป

0 1 2

กดคางไว 
3 วินาที

0 1 2

ดึงเม็ด
มะยมออก
มาหนึ่ง
คลิก

Ü DST (Daylight SavingTime) จะไมเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ
Ü การเปด/ปด DST จะไมเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ แมมกีารใชการตั้งคาการปรบัเปลี่ยนไทมโซน/

การปรบัเปลี่ยนไทมโซนดวยตัวเอง
เมื่อเดินทางไปยังภูมิภาคท่ีไมมีการใช DST (Daylight SavingTime) จากภูมิภาคที่เคยใชงาน 
ใหปดการตั้งคา DST
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การทํางานพื้นฐาน (วธิีตั้งเวลา/วิธรีับสัญญาณ GPS เปนตน)

ดึงเม็ดมะยมออกมาหนึ่งคลิก1

ตั้ง DST (Daylight SavingTime) ของหนาปดยอย
DST (Daylight SavingTime) สามารถตั้งไดดวยตัวเอง
Ü การตั้งคา DST (Daylight SavingTime) ของหนาปดยอยไมเปลี่ยนแปลงโดยอตัโนมัติ
Ü การเปด/ปด DST (Daylight SavingTime) จะไมเปลี่ยนแปลงโดยอตัโนมัติจากการดําเนินการเลือกไทมโซนดวยตัวเอง

เมื่อ DST (Daylight SavingTime) สิ้นสุดลงในไทมโซนของหนาปดยอย ใหรีเซ็ต DST (Daylight SavingTime)

ดําเนินการตาม ① ถึง ④ ในสถานะที่การตั้งคา DST (เวลาออมแสง)
เปดอยู ในการดําเนินการ ③ ใหปรับเข็มจับเวลาไปที่ตําแหนง “OFF” (ปด)
ตามรูปทางดานขวา เข็มชั่วโมงและเข็มนาทีจะยอนกลับหนึ่งชั่วโมง

ปด DST (เวลาออมแสง)

เข็มจบัเวลาจะเดินเพื่อระบุการตั้งคา DST

(Daylight Saving Time) ปจจุบัน

เข็มวินาทีจะเดินเพื่อระบุไทมโซนปจจุบัน

< เมื่อการตั้งคา DST (Daylight SavingTime)

ปดอยู >

กดปุม B2
เขม็วินาทีจะเดินเพื่อแสดงไทมโซนของ
หนาปดยอยที่ตั้งคาไวในปจจุบัน
เขม็วันที่จะชี้ไปที่ ∆

กดปุม A คางไว (3 วนิาที) ภายใน
5 วินาทหีลังการดําเนินการ ①3

เขม็จับเวลาจะเดินไปชี้ที่ “DST (ON)” 

(DST (เปด)) และเข็มชั่วโมงกับเข็มนาที
จะเร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมง

Ü ในไทมโซนเกาะลอรดฮาวในออสเตรเลีย
เวลาจะเร็วกวา 30 นาทีขณะที่ใช DST
(Daylight Saving Time)

ดันเม็ดมะยมกลับเขาไป4
เขม็วินาทีจะกลับไปเปนโหมดแสดงผลเวลา

เขม็จับเวลาจะกลับไปแสดงสถานะการชารจ

Ü เข็มจับเวลาจะระบุการตั้งคา DST (Daylight

SavingTime) ของหนาปดยอย

0 1 2 ดันเม็ด
มะยมกลับ
เขาไป

0 1 2

กดคางไว 
3 วินาที

0 1 2

กดปุม B
0 1 2

ดึงเม็ด
มะยมออก
มาหนึ่ง
คลกิ

4
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การทํางานพื้นฐาน (วธิีตั้งเวลา/วิธรีับสัญญาณ GPS เปนตน)

ดันเม็ดมะยมกลับเขาไปดึงเม็ดมะยมออกมาหนึ่งคลิก1
เข็มบงชี้จะระบุการตั้งคา DST (Daylight SavingTime)

3

ตรวจสอบการตั้งคาไทมโซนและ DST (Daylight SavingTime)

< การแสดงผลเขม็จับเวลา >
แสดงการตั้งคาเปด/ปดของ Daylight
SavingTime (DST)

DST ・(ปด) DST (เปด)

การ
แสดง
ผล

Ü วิธีเปลี่ยนการตั้งคาไทมโซน
• เมื่อทานอยูในสถานที่ที่สามารถรับ
สัญญาณ GPS ไดงาย
g วิธีปรับเปลี่ยนไทมโซน หนา 18

• เมื่อทานอยูในสถานที่ที่ไมสามารถรับ
สัญญาณ GPS

g วิธีต้ังไทมโซนดวยตัวเอง หนา 23

กดปุม B2
เขม็วินาทีจะเดินเพื่อแสดงไทมโซนของหนาปดยอย
ที่ตั้งคาไวในปจจุบัน
เข็มบงชี้จะระบุสถานะการตั้งคา DST (Daylight

SavingTime) ของหนาปดยอย

เขม็วันที่จะชี้ไปที่ ∆

เข็มวินาทีจะกลับไปยังโหมดแสดงเวลา

เข็มบงชี้จะกลับไปแสดงสถานะการชารจ

0 1 2 ดึงเม็ด
มะยมออก
มา 1 คลิก

0 1 2

กดปุม B

0 1 2 ดันเม็ด
มะยมกลับ
เขาไป

4

Ü ไทมโซนปจจุบันของหนาปดหลักและ DST (เวลาออมแสง) สามารถตรวจสอบไดโดยกดและปลอยปุม B



กดปุม B คางไว (3 วินาที)1
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การทํางานพื้นฐาน (วธิีตั้งเวลา/วิธรีับสัญญาณ GPS เปนตน)

ตั้งเปนโหมดบนเครื่องบิน ( )

รีเซ็ตโหมดบนเครื่อบิน ( )
ดําเนินการ①
เมื่อเข็มบงชี้ชี้ไปที่ “สถานะการชารจ” ในภาพทางดานขวา 
จะสามารถรีเซ็ตโหมดบนเครื่องบินได ( )

ขณะขึ้นเครื่องบิน (โหมดบนเครื่องบิน ( ))

⇨

เมื่อตั้งโหมดบนเครื่องบิน ( ) เข็มบงชี้จะ
ไมระบุสถานะการชารจ

g หากตองการต้ังนาฬกาเปนเวลาทองถิ่นของ
จุดหมายปลายทางบนเครื่องบิน เปนตน 
(การตั้งคาไทมโซนดวยตัวเอง)  หนา 23

Ü การแสดงผลเมื่อสถานะกาชารจเปน “full” (เต็ม)

เขม็บงชี้จะระบุสถานะการชารจ เขม็บงชี้จะชี้ไปที่

4

โหมดบนเครื่องบิน ( )
ตั้งเปนโหมดบนเครื่องบิน ( ) เวลา
ที่การรับสัญญาณอาจสงผลตอการ
ทํางานของอปุกรณอิเล็กทรอนิกส
อื่นๆ บนเครื่องบิน เปนตน
ในโหมดบนเครื่องบนิ ( ) การรับ
สัญญาณ GPS (การปรับเปลี่ยนไทม
โซน การปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเอง
และการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติ)
จะไมทํางาน

< โหมดบนเครื่องบิน ( ) >
เข็มจับเวลาจะชี้ไปที่

Ü เมื่อรีเซ็ตโหมดบนเครื่องบิน ( )
เข็มบงชี้จะระบุสถานะการชารจ

กดคางไว
3 วินาที



ดึงเม็ดมะยมออกมา
หนึ่งคลิก1 หมุนเม็ดมะยมและตั้งเข็มวินาทีเปนไทมโซนของจุดหมายปลายทาง ดันเม็ดมะยมกลับเขาไป2 3
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การทํางานพื้นฐาน (วธิีตั้งเวลา/วิธรีับสัญญาณ GPS เปนตน)

เขม็วินาทีจะกลับไปเปนโหมดแสดง
ผลเวลา

เขม็บงชี้จะกลับไปแสดงสถานะการ
ชารจ
Ü ระหวางการเดินของเข็มช่ัวโมง/นาที วัน

วันที่ และปุมจะใชงานไมได

< การแสดงผลเข็มจับเวลา >
แสดงการตั้งคาเปด/ปดของ 
DST (Daylight SavingTime)

Ü หาก DST (Daylight SavingTime) ไมถูกตอง 
ใหเปลี่ยนการตั้งคาเปด/ปดโดยอางอิงจาก
“ตั้ง DST (Daylight SavingTime) หนา 19”
หลังการดําเนินการ ②

วิธีตั้งไทมโซนดวยตัวเอง

เข็มวินาทจีะเดินเพื่อแสดงไทม
โซนที่ตั้งไวในปจจุบัน

เมื่อหมุนเม็ดมะยม เข็มวินาทีจะเดินไปยัง
โซนถัดไป

หากตองการตั้งนาฬกาเปนเวลาทองถิ่นของจุดหมายปลายทางบนเครื่องบิน เปนตน (การตั้งคาไทมโซนดวยตัวเอง)

การตั้งคาไทมโซนดวยตัวเอง
สามารถตั้งไทมโซนดวยตัวเองไดในสถานที่ที่ไมสามารถปรับเปลี่ยนไทมโซน
g สถานที่ที่สามารถรบัสัญญาณ GPS ไดงาย/สถานที่ที่ไมสามารถรับสัญญาณ GPS หนา 16

ตั้งไทมโซนโดยอางอิงขอมูลจาก “การแสดงผลไทมโซนและรายชื่อไทมโซนทั่วโลก หนา 12”
เพื่อตั้งนาฬกาเปนเวลาและวันที่ในทองถิ่น

Ü โปรดดูวิธีตั้ง Daylight Saving Time (DST)

ที่ “ตั้ง Daylight Saving Time (DST) หนา 19”

4

0 1 2 ดันเม็ด
มะยมกลับ
เขาไป

0 1 2

ดึงเม็ด
มะยมออก
มา 1 คลิก

DST ปด เปด

การแสดง
ผล

ตําแหนง
เข็มนาฬกา

• DST

หมุนเม็ดมะยมตามเข็มนาฬกา
เพื่อตั้งเวลาใหเร็วขึ้น 1 ไทมโซน

หมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬกา
เพื่อตั้งเวลาใหชาลง 1 ไทมโซน
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การทํางานพื้นฐาน (วธิีตั้งเวลา/วิธรีับสัญญาณ GPS เปนตน)

กดปุม B1 2
เข็มวินาทีจะเดินเพื่อแสดงไทมโซนที่ตั้ง
ไวในปจจุบัน

เขม็วินาทีจะเดนิเพื่อแสดงไทมโซนของ
หนาปดยอยที่ตั้งคาไวในปจจุบัน
เขม็วันที่จะชี้ไปที่ ∆

ดันเม็ดมะยมกลับเขาไป4หมุนเม็ดมะยมและตั้งเข็มวินาทีเปน
ไทมโซนของจดุหมายปลายทาง3

เมือ่หมนุเมด็มะยม เข็มวินาทีจะเดนิไปยงั
โซนถัดไป

เข็มวินาทีจะกลับไปเปนโหมดแสดง
ผลเวลา

เข็มจับเวลาจะกลับไปแสดงสถานะ
การชารจ

< การแสดงผลเข็มจับเวลา >
แสดงการตั้งคาเปด/ปดของ
DST (Daylight SavingTime)

DST ปด เปด

การแสดง
ผล

ตําแหนง
เข็มนาฬกา ・ DST

ดึงเม็ดมะยมออกมาหนึ่งคลิก

วิธีตั้งไทมโซนของหนาปดยอยดวยตัวเอง

Ü หาก DST (Daylight SavingTime) ของหนาปดยอย
ไมถูกตอง ใหเปลี่ยนการตั้งคาเปด (ตั้งคา)/ปด (รีเซ็ต)
โดยอางองิจาก “ตั้ง DST (Daylight SavingTime)
ของหนาปดยอย หนา 20” ในการดาํเนินการ ③

การตั้งคาไทมโซนของหนาปดยอยดวยตัวเอง
ปรับเปลี่ยนหนาปดยอยโดยเลือกเวลาของไทมโซน 
Ü หนาปดยอยไมสามารถปรับเปลี่ยนเปนเวลานอกไทมโซนดังกลาว

Ü ระหวางการเดินของเข็มช่ัวโมง/นาที วัน
วันที่ ปุมตางๆจะใชงานไมได

0 1 2 ดันเม็ด
มะยมกลับ
เขาไป

0 1 2

กดปุม B

0 1 2

ดึงเม็ด
มะยมออก
มา 1 คลิก

4

หมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬกา
เพือ่ตัง้เวลาใหชาลง 1 ไทมโซน

หมุนเม็ดมะยมตามเข็มนาฬกา
เพือ่ตัง้เวลาใหเรว็ข้ึน 1 ไทมโซน
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การทํางานพื้นฐาน (วธิีตั้งเวลา/วิธรีับสัญญาณ GPS เปนตน)

หากตองการตั้งเฉพาะเวลา (การปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเอง)

4

สามารถตั้งนาฬกาเปนเวลาปจจุบันที่แมนยําตามไทมโซนที่ตั้งไวในปจจุบัน
(ไทมโซนไมเปลี่ยนแปลง)
g วิธีปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเอง  หนา 26

g ตรวจสอบการตั้งคาไทมโซน  หนา 21

การปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเอง

Ü ในการปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเองจะมีการแสดงเวลาท่ีแมนยําตามไทมโซนท่ีตั้งไวในปจจุบัน
เมื่อภูมิภาคหรือไทมโซนท่ีใชนาฬกามีการเปลี่ยนแปลง ใหปรับเปลี่ยนไทมโซน g วิธีปรับเปลี่ยนไทมโซน  หนา 18

(หากปรับเปลี่ยนไทมโซนแลว การตั้งคาไทมโซน เวลาและวันท่ีจะมีการปรับเปลี่ยนดวย จึงไมจําเปนตองปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเองในทันทีที่ปรับเปลี่ยน
ไทมโซนเสร็จ)

Ü DST (Daylight SavingTime) จะไมตั้งโดยอัตโนมตัิ โปรด ดําเนินการตั้งคาดวยตัวเอง g ตั้ง DST (Daylight SavingTime) หนา 19

Ü การรับสัญญาณจะสําเร็จหรือไม ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมในการรับสัญญาณ g สถานที่ที่สามารถรับสัญญาณ GPS ไดงาย/สถานที่ที่ไมสามารถรับ
สัญญาณ GPS หนา 16

Ü เมื่อการรับสัญญาณสําเร็จโดยการปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเองแลว สามารถดําเนินการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติ โปรดดูรายละเอียดท่ี “การปรับเปลี่ยนเวลา
อัตโนมัติ หนา 27”

Ü การรับสัญญาณ GPS ใชพลังงานมาก
โปรดอยาลืมชารจนาฬกาเปนประจําโดยเปดใหนาฬกาสัมผัสกับแสงเพื่อใหเข็มบงชี้ชี้ไปที่ “ตําแหนงระดับ (ปานกลาง)” หรอื “F (เต็ม)”
g วิธีชารจนาฬกา หนา 14

(เมื่อสถานะการชารจกลายเปน “E (ตํ่า)” การรับสัญญาณจะไมเริ่มขึ้นแมมีการใชการรับสัญญาณ GPS)
g ตรวจสอบสถานะการชารจ หนา 13

มีตอในหนาถัดไป
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การทํางานพื้นฐาน (วธิีตั้งเวลา/วิธรีับสัญญาณ GPS เปนตน)

วิธีปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเอง

กดปุม A คางไว (3 วินาที) จากนั้นปลอยเมื่อ
เข็มวินาทีเดินมาที่ตําแหนง 0 วินาที

ไปที่สถานที่ที่สามารถรับ
สัญญาณ GPS ไดงาย1 2 3

เมื่อเข็มวินาทีชี้ไปที่ “Y” หรือ “N”
หมายความวาการรบัสัญญาณ
เสร็จสมบูรณแลว

หันหนาปดนาฬกาขึ้นแลวรอ 4

Ü การรับสัญญาณจะไมเริ่มตนข้ึนขณะท่ีเข็มบงช้ีช้ีไปท่ี
“E” หรือ แมมีการใชการรับสัญญาณ
เมื่อเข็มจับเวลาช้ีไปท่ี “E” ใหชารจนาฬกาโดยเปดให
สัมผัสกับแสง
g วิธีชารจนาฬกา หนา 14

g ตรวจสอบสถานะการชารจ หนา 13

เมื่อเข็มช้ีไปท่ี ใหรีเซ็ตโหมดบนเครื่องบนิ ( )
g วิธีรีเซ็ตโหมดบนเคร่ืองบิน ( ) หนา 22

4

การรับสัญญาณใชเวลา
ถึงหนึ่งนาที
Ü เวลาในการรับสัญญาณจะ

ขึ้นอยูกับสภาวะในการรับ
สัญญาณ

ยายออกไปที่กลางแจงใต
ทองฟาโปรงที่ไมมีสิ่งบดบัง
ทัศนวิสัย

เมื่อเข็มวินาทีเดินมาถึงตําแหนง 0 วินาที การรับ
สัญญาณจะเริ่มตนขึ้น เข็มจับเวลาจะชี้ไปที่ “1”

g สถานที่ที่สามารถรับสัญญาณ
GPS ไดงาย/สถานที่ที่ไม
สามารถรบัสัญญาณ GPS

หนา 16

< การแสดงผลระหวางการรับสัญญาณ
(= สถานะการรับสัญญาณดาวเทยีม) >
เข็มวินาทรีะบุถึงความงายในการรับสัญญาณ
(= จํานวนดาวเทียม GPS ที่นาฬกาไดรับ
สัญญาณ GPS)
Ü หากตองการเฉพาะขอมูลเวลา ใชดาวเทียมเพียงหน่ึง

ดวงในการรบัสัญญาณ

จํานวนของ
ดาวเทียมที่ได
รับสัญญาณ

1 0

การแสดงผล

สถานะ รับสัญญาณ
ไดงาย

ไมสามารถรับ
สัญญาณ

การแสดง
ผลการรับ
สัญญาณ

Y: สําเรจ็
(ตาํแหนง
8 วินาที)

N: ไมสําเร็จ
(ตาํแหนง
22 วินาที)

การแสดง
ผล

สถานะ
ใชนาฬกาตามที่

เปนอยู

g เม่ือผลการรับ
สัญญาณแสดง
เปน “N” หนา 16

Ü หากตองการยกเลิก
การรับสัญญาณ 
ใหกดปุม B

ผลการรับสัญญาณจะแสดงเปนเวลา 5 วินาที
จากนั้นเข็มชั่วโมงและเข็มนาทีจะเดิน และ
เวลากับวันที่จะไดรับการปรับเปลี่ยน

ตรวจสอบวาการรับสัญญาณสําเร็จหลังจากที่
นาฬกากลับไปที่โหมดการแสดงผลเวลา

g ตรวจสอบวาการรับสัญญาณสําเร็จ  หนา 30

เมื่อเวลาไมถูกตองแม “Y” จะปรากฏขึ้น 
ไทมโซนอาจไมสอดคลองกับภูมิภาคที่ทานอยู 
ตรวจสอบการตั้งคาไทมโซน

g ตรวจสอบการต้ังคาไทมโซนและ DST

(Daylight Saving Time) หนา 21

Ü ระหวางการเลื่อนวันท่ี ปุมและเม็ดมะยมจะ
ใชงานไมได

Ü ตั้ง DST (Daylight SavingTime) ดวยตัวเอง

g ต้ัง DST (Daylight Saving Time) หนา 19

กดคางไว
3 วินาที

กดปุม B
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การทํางานพื้นฐาน (วธิีตั้งเวลา/วิธรีับสัญญาณ GPS เปนตน)

การปรบัเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติ

4

นาฬกาเรอืนนี้สามารถตั้งเวลาปจจุบันไดอยางแมนยาํผานการรับสัญญาณ GPS อัตโนมัติ โดยเปดนาฬกาใหสัมผัสกับแสงจากลาง
แจงใตทองฟาโปรงเพื่อปรับเปลี่ยนเวลา
นอกจากนี้ เมื่อนาฬกาถูกซอนอยูใตแขนเสื้อ และหนาปดไมสัมผัสกับแสงที่เพียงพอ แมอยูกลางแจงใตทองฟาโปรง นาฬกาจะจัด
เก็บขอมูลเวลาจากการปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเองกอนหนานี้ที่ดําเนินการสําเร็จ (หรือการปรับเปลี่ยนไทมโซน) และเริ่มการปรับ
เปลี่ยนเวลาอัตโนมัติพรอมกัน
Ü ไมสามารถรับสัญญาณ GPS ไดในสถานที่ที่มีสิ่งบดบังทัศนวสิัย g สถานที่ที่สามารถรับสัญญาณ GPS ไดงาย/สถานที่ที่ไมสามารถรับสัญญาณ GPS หนา 16

Ü หากมีการชารจพลังงานเพียงพอ การรับสัญญาณอัตโนมัติจะดําเนินการทุกวัน
Ü การปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติดําเนินการบอยท่ีสุดวันละหน่ึงครั้ง ดังน้ัน แมวาการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติจะลมเหลว แตการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติครั้งถัดไปจะดําเนินการในวันถัด

ไปหรือหลังจากนั้น
Ü ไทมโซนจะไมไดรับการปรับเปลี่ยนระหวางการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติ

เมื่อภูมิภาคท่ีใชนาฬกามีการเปลี่ยนแปลง โปรดดําเนินการปรับเปลี่ยนไทมโซน วิธีปรับเปลี่ยนไทมโซน หนา 18

< เมื่อเปดนาฬกาใหสัมผัสกับแสงที่เพียงพอไดยาก >
แมอยูกลางแจงใตทองฟาโปรง เมื่อนาฬกาถูกซอนอยูใตแขนเสื้อในชวงฤดูหนาว หรือ ในพื้นที่ ที่ชวงระยะเวลากลางวันสั้นหรือ
เมื่อนาฬกามีแนวโนมที่จะไมสัมผัสกับแสงที่เพียงพอเปนเวลานานเนื่องจากสภาพอากาศที่ไมดี เปนตน นาฬกาเรือนนี้ไดรับการ
ออกแบบใหสามารถรับสัญญาณเวลาอัตโนมัติได เมื่อการปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเองครั้งลาสุดทําไดสําเร็จ
เมื่อนาฬกาสัมผัสกับสภาพแวดลอมในการดําเนินการขางตน การปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติมีแนวโนมวาจะสําเร็จโดยการปรับเปลี่ยน
เวลาดวยตัวเองใหสําเร็จในชวงเวลาที่มีการใชงานนาฬกาบอยในสถานที่ที่สามารถรับสัญญาณ GPS ไดงายๆ ใตทองฟาโปรง
g วิธีปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเอง หนา 26

อยางไรก็ตาม เนื่องจากนาฬกาจะเริ่มการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติโดยพิจารณาจากสภาวะตอไปนี้ นาฬกาไมจําเปนตองเริ่มการ
ปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติดวยการสัมผัสกับแสงจา
•สถานะการชารจ
•สถานะการรับสัญญาณในอดีต

Ü เมื่อเข็มจับเวลาชี้ไปท่ี “E (ตํ่า)” หรือในโหมดบนเครื่องบนิ ( ) การปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติจะไมทํางาน
เมื่อเข็มชี้ไปท่ี “E” ใหชารจนาฬกาโดยเปดใหสัมผัสกับแสง g วิธีชารจนาฬกา หนา 14

g ตรวจสอบสถานะการชารจ หนา 13

Ü เมื่อพลังงานลดลง ระยะเวลาท่ีนาฬกาจะไมดําเนินการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติจะยาวนานข้ึน โปรดอยาลืมชารจนาฬกาเปนประจํา
Ü หากมีการดําเนินการปรับเปลี่ยนไทมโซน หรือการปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเองกอนเริ่มการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติ จะไมมีการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติในวันดังกลาว



วิธีการรับ
สัญญาณ

การปรับเปลี่ยนเวลา การปรบัเปลี่ยนไทมโซน การรบัขอมูลอธิกวินาที

การแสดงผล

วิธีปรับเปลี่ยนเวลาดวย
ตัวเอง
g หนา 25

การปรับเปลี่ยนเวลา
อัตโนมัติ g หนา 27

วิธีการปรับ
เปลี่ยนไทมโซน
g หนา 17

คุณลักษณะ
การปรับเปลี่ยนเวลา
จะมีการแสดงเวลาปจจุบันที่แมนยําของ
ไทมโซนที่ตั้งไว

การระบุไทมโซนและการปรับ
เปลี่ยนเวลา
การระบุไทมโซนที่ทานอยู และแสดง
เวลาปจจุบันที่แมนยํา

การรับอธิกวินาที
พรอมรับขอมูลอธิกวินาทีและ
การรับขอมูลอธิกวินาที 
g หนา 29

จํานวนของ
ดาวเทียมที่

จําเปนตองใชรับ
สัญญาณ

หนึ่งดวง (เพื่อรับเฉพาะขอมูลเวลา)
โดยทั่วไปจะใชมากกวา 4 ดวง (เพื่อรับ
ขอมูลเวลาและขอมูลไทมโซน)

เวลาที่ใชในการ
รับสัญญาณ

6 วินาทีถึง 1 นาที 30 วินาที ถึง 2 นาที 30 วินาที ถึง 18 นาที

ประเภทของ
สถานการณ

วิธีตั้งนาฬกาเปนเวลาที่แมนยําขณะ
กําลังใชงานในไทมโซนเดียวกัน

เมื่อใชนาฬกาในไทมโซนที่ตางกัน

เวลาจะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติ
หลังจากดําเนินการปรับเปลี่ยน
เวลาอัตโนมัติหรือการปรับ
เปลี่ยนเวลาดวยตัวเองหลังวันที่ 
1 มิถุนายน และ 1 ธันวาคม
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การทํางานพื้นฐาน (วธิีตั้งเวลา/วิธรีับสัญญาณ GPS เปนตน)

การรบัสัญญาณ GPS มีสามประเภทดวยกัน โดยแตละประเภทมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ ถาม-ตอบเกี่ยวกับการรับสัญญาณ GPS

การรบัสัญญาณ GPS

ถาม: เมื่อนาฬกายายเขาไปยังไทมโซนท่ีตางกัน นาฬกาจะแสดงเวลาใน
ทองถิ่นโดยอัตโนมัติหรือไม

ตอบ: นาฬกาจะไมแสดงเวลาในทองถ่ินโดยอัตโนมัติเพียงเพราะการเคลื่อน
ยาย หากทานอยูในสถานที่ที่สามารถรับสัญญาณ GPS ไดงาย
ใหปรับเปลี่ยนไทมโซน นาฬกาแสดงเวลาในทองถิ่นโดยอัตโนมัติ
หากทานอยูในสถานที่ที่ไมสามารถรับสัญญาณ GPS ใหตั้งไทมโซน
ดวยตัวเอง
g การตั้งคาไทมโซนดวยตัวเอง  หนา 23

สามารถตั้งคานาฬกาเปนไทมโซนทั้งหมดทั่วโลกได

ถาม: การรับสัญญาณ GPS จะทําให DST (Daylight SavingTime)

เปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติหรือไม
ตอบ: ตั้ง DST (Daylight SavingTime) ดวยตัวเอง
 g ตั้ง Daylight SavingTime (DST) หนา 19

(สัญญาณ GPS จากดาวเทียม GPS ไมมีขอมูลเกี่ยวกับเวลาออมแสง 
DST (Daylight SavingTime))

บางประเทศและภูมิภาคไมใช DST (Daylight SavingTime)

แมจะอยูในไทมโซนเดียวกัน
g DST (Daylight SavingTime) หนา 12

ถาม: จําเปนตองดําเนินการพเิศษในปที่มีการเพิ่มอธิกวินาทีหรือไม
ตอบ: ไมจําเปนตองดําเนินการใดเปนพิเศษ เน่ืองจากนาฬกาไดรับขอมูล

อธิกวินาทีในเวลาเดียวกับการรบัสัญญาณ GPS ในวันที่หรือหลังจาก
วันที่ 1 มิถุนายน และ 1 ธันวาคม อธิกวินาทีจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ
จากการรับสัญญาณ GPS เปนระยะๆ โปรดดูรายละเอียดที่
“อธิกวินาที (ฟงกชันการรบัอธิกวินาทีอัตโนมัติ) g หนา 29”

4



ASTRON 8X53 GPS โซลาร

ส
าร
บ
ัญ

29

การทํางานพื้นฐาน (วธิีตั้งเวลา/วิธรีับสัญญาณ GPS เปนตน)

อธิกวินาที (ฟงกชันการรับอธิกวินาทีอัตโนมัติ)

4

การรับขอมูลอธิกวินาที
เมื่อดาํเนินการรับสัญญาณ GPS ในวันที่หรือหลงัจากวันที่ 
1 ธันวาคม และ 1 มิถุนายน เข็มบงชี้จะแสดงตามที่ปรากฏ
ทางดานขวา

เมื่อการรับขอมูลอธกิวินาทีเสรจ็สมบูรณ เข็มบงชี้จะกลับ
ไปแสดงสถานะการชารจ ใชนาฬกาไดตามปรกติ

Ü จะมีการดําเนินการรับขอมูลอธิกวินาทีทุกๆ ครึ่งป โดยไมคํานึงถึงการเพิ่มอธิกวินาที

การรับขอมูลอธิกวินาทีใชเวลาถึง 18 นาที

อธิกวินาที
อธิกวินาทีเปนการชดเชยคาคลาดเคลื่อนจากเวลาสากล (UT)
ที่ไดรับการกําหนดในเชิงดาราศาสตร และ “เวลาอะตอมมิกสากล (TAI)
อาจมกีารเพิ่ม (หรือลด) “1 วินาที” ปละหนึ่งครั้งหรือทุกๆ 2-3 ป

ฟงกชันการรับอธิกวินาทีอัตโนมัติ
อธิกวินาทีจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติโดยการรับ “ขอมูลอธิกวินาที” 
จากสญัญาณ GPS เมื่อมีการเพิ่มอธิกวินาที (ลบ)

Ü “ขอมูลอธิกวินาที” ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการเพิ่มอธิกวินาทีในอนาคต และขอมูลอธิกวินาทีในปจจุบัน

เมื่อไดรับสัญญาณ GPS ภายใตสภาวะดังตอไปนี้ การรับขอมูลอธิกวินาทีจะเริ่มตนขึ้นเชนกัน
• ไดรับสัญญาณ GPS หลังจากการรีเซ็ตระบบ

• ไมไดรับสัญญาณ GPS มาเปนเวลานาน

• การรับขอมูลอธิกวินาทีลมเหลว
(จะมีการดําเนินการรับขอมูลอธิกวินาทีอีกครั้งระหวางการรับสัญญาณ GPS ครั้งถัดไป และจะมีการดําเนินการซํ้า
จนกวาการรับขอมูลอธิกวินาทีจะสําเร็จ)

การรับขอมูลอธิกวินาที
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การทํางานพื้นฐาน (วธิีตั้งเวลา/วิธรีับสัญญาณ GPS เปนตน)

2กดปุม A หนึ่งครั้งแลวปลอย1

ผล สําเร็จ ไมสําเร็จ

การแสดง
ผล

ตําแหนง
Y ตําแหนง 

8 วินาที
N ตําแหนง 

22 วินาที

ประเภท
1 (การปรับเปลี่ยน
เวลาดวยตัวเอง)

4+ (การปรับเปลี่ยน
ไทมโซน)

การแสดง
ผล

4

กดแลว
ปลอย

ตรวจสอบวารับสัญญาณไดสําเร็จ (การแสดงผลการรับสัญญาณ)
ประเภทของการรับสัญญาณและผลการรับสัญญาณ (สําเร็จหรือไมสําเร็จ) ของการรับสัญญาณ GPS ลาสดุจะแสดงขึ้นเปนเวลา 5 วินาที

เข็มวินาทีและเข็มบงชี้จะแสดงผลการรับ
สัญญาณ

เขม็วินาทีจะแสดงผลการรับสัญญาณ 
(สําเร็จ/ไมสําเร็จ)

เขม็บงชี้จะแสดงการรับสัญญาณ GPS ลาสุดที่
ดําเนินการสําหรับการปรับเปลี่ยนเวลาหรือการ
ปรับเปลี่ยนไทมโซน

เข็มวินาที: ผลการรับสัญญาณ 
(สําเร็จ/ไมสําเร็จ)

เข็มบงชี้: วิธีการรับสัญญาณ (การปรับเปลี่ยนเวลา
ดวยตัวเองหรือการปรับเปลี่ยนไทมโซน)

Ü เมื่อกดปุม A คางไว นาฬกาจะเขาสูการทํางาน
การปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเอง

Ü เมื่อผานไปแลว 5 วินาที หรือเมื่อกดปุม B

นาฬกาจะกลับไปที่โหมดการแสดงผลเวลา

เม่ือผลการรับสญัญาณเปน Y
• รับสัญญาณไดสาํเร็จ ใชนาฬกา
ไดตามปรกติ

เม่ือผลการรับสญัญาณเปน N
• ยายออกไปในที่กลางแจงที่
สามารถรับสัญญาณ GPS ไดงาย
หากจําเปนตองรบัสัญญาณ GPS

g สถานที่ที่สามารถรับสัญญาณ GPS ไดงาย/
สถานที่ที่ไมสามารถรับสัญญาณ GPS

หนา 16

Ü เมื่อผานไปประมาณหาวันหลังจากท่ีรับสัญญาณ
ไดสําเร็จ การแสดงผลการรับสัญญาณจะกลาย
เปน “N”

Ü แมในสถานะท่ีไมสามารถรับสัญญาณ GPS

นาฬกาจะทํางานดวยระบบควอตซอยางแมนยํา
(ที่อัตราลด/เพิ่ม ±15 วินาทีตอเดือน)

เมื่อการรับสญัญาณลมเหลวไมวาดวย
วิธีใด ใหตั้งเวลาและวันที่ดวยตัวเอง
g วิธีตั้งเวลาดวยตัวเอง  หนา 43

ตรวจสอบวารับสัญญาณไดสําเร็จ (ภายใน 5 วินาที)
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การทํางานพื้นฐาน (วธิีตั้งเวลา/วิธรีับสัญญาณ GPS เปนตน)

กดปุม A หนึ่งครั้งแลวปลอยขณะที่ผลของการรับแสดงขึ้น 
(เปนเวลา 5 วนิาที) ในขั้นตอนที่ 23

เข็มวินาที: ผลการรับสัญญาณ 
(สําเร็จ/ไมสําเร็จ)

เข็มวินาทีและเข็มจะแสดงผลการรับ
สัญญาณ

เข็มวินาทีจะแสดงผลการรับสัญญาณ GPS (การปรับเปลี่ยนเวลา
หรือการปรับเปลี่ยนไทมโซน)

เข็มบงชี้จะชี้ไปที่ “1” หรือ “4+” ซึ่งจะแสดง “การปรับเปลี่ยนเวลา”
หรือ “การปรับเปลี่ยนไทมโซน”

เข็มวินาทีจะแสดงผลการรับขอมูลอธิก
วินาที (สําเร็จ/ไมสําเร็จ)

เข็มจับเวลาจะแสดง “0” ของการรับ
ขอมูลอธิกวินาที

กดปุม A หนึ่งครั้งแลวปลอย ผลของการรบัจะแสดงขึ้น1 2

ตรวจสอบวารับขอมูลอธิกวินาทีสําเร็จ
ผลการรบั (สําเรจ็หรือไมสําเร็จ) ขอมูลอธิกวินาทีปกติจะแสดงขึ้นเปนเวลา 5 วินาที

ผล สําเรจ็ ไมสําเร็จ

การแสดง
ผล

ตําแหนง
Y ตําแหนง

8 วินาที
N ตําแหนง

22 วินาที

เมื่อผลการรับขอมูลอธิกวินาทีเปน 
Y (สําเร็จ)
• การรับขอมูลอธิกวินาทีประสบความสําเร็จ
ใชนาฬกาไดตามปรกติ

เมื่อผลการรับขอมูลอธิกวินาทีเปน 
N (ไมสําเร็จ)
• การรับขอมูลอธิกวินาทีซ่ึงดําเนินการเปนระยะๆ
ยังไมสําเร็จ
จะมีการดําเนินการรับขอมูลอธิกวินาทีอัตโนมัติ
พรอมกับการรับสัญญาณ GPS ครั้งถัดไป
(การปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติ/การปรับเปลี่ยน
เวลาดวยตัวเอง)

 ใชนาฬกาไดตามปรกติ

Üไดรับขอมูลอธิกวินาทีในวันท่ีหรือหลังจากวันท่ี
1 ธันวาคม และ 1 มิถุนายน

Üในขณะท่ีการรับขอมูลอธิกวินาทียังไมสําเร็จ เวลาจะ
ไมถูกตองจนกวาจะมีการเพิ่ม (ลบ) ขอมูลอธิกวินาที 

Ü เข็มจับเวลาจะช้ีไปท่ี “4+” เนื่องจากการปรบัเปลี่ยนไทมโซน

เขม็วินาที: ผลการรับสัญญาณ (สําเร็จ/ไมสําเร็จ)

ผล สําเร็จ ไมสําเร็จ

การแสดง
ผล

ตําแหนง
Y ตําแหนง

8 วินาที
N ตําแหนง

22 วินาที

Ü เมื่อผานไปแลว 5 วินาที หรือเมื่อกดปุม B นาฬกาจะกลับไปที่
โหมดการแสดงผลเวลา

กดแลว
ปลอย

4

กดแลว
ปลอย

Ü เมื่อกดปุม A คางไว นาฬกาจะเขาสูการปรับ
เปลี่ยนเวลาดวยตัวเอง

Ü เมื่อผานไปแลว 5 วินาที หรือเมื่อกดปุม B
นาฬกาจะกลับไปที่โหมดการแสดงผลเวลา 

Ü เมื่อกดปุม A คางไว นาฬกาจะเขาสูการ
ปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเอง
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ในกรณีที่เข็มวินาทีเดินผิดปกติ

การเดินของเข็มวินาทีและสถานะของนาฬกา (ฟงกชันเตอืนการสิ้นเปลืองพลังงานลวงหนา)

5

การเดิน ทีละ 2 วินาที การเดิน ทีละ 5 วินาที

สถานะ

เข็มวินาทจีะเดินทีละ 2 วินาที เข็มวินาทีจะเดินทีละ 5 วินาที

ขอจํากัดของฟงกชัน/
การแสดงผล

• การรับสัญญาณจะไมเริ่มตนขึ้นแมมีการใชงานการรับสัญญาณ GPS

• การปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติจะไมทํางาน

• เข็มชั่วโมง เข็มนาท ีวันที่ และหนาปดยอยจะหยุดเดิน
• การรับสัญญาณจะไมเริ่มตนขึ้นแมมีการใชงานการรับสัญญาณ GPS

• การปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติจะไมทํางาน

อธิบาย

(1) อันดับแรก ใหชารจนาฬกาโดยเปดใหสัมผัสกับแสงจนกวาเข็มวินาทีจะ
เดิน ทีละ 1 วินาที
g วิธีชารจนาฬกา หนา 14

(2) โปรดอยาลืมชารจนาฬกาจนกวาเข็มบงชี้จะชี้ไปที่ ตําแหนง “ปานกลาง”
หรือ “เต็ม” (หากเข็มบงชี้ไปที่ “ตํ่า” นาฬกาจะไมสามารถรับสัญญาณ 
GPS ได)
g ตรวจสอบสถานะการชารจ หนา 13

(1) ชารจนาฬกาจนกวาเข็มบงชี้จะชี้ไปที่ตําแหนงปานกลาง หรือตําแหนงเต็ม 
 g ตรวจสอบสถานะการชารจ  หนา 13

(2) ดําเนินการปรับเปลี่ยนไทมโซนเพื่อตั้งเวลา
g วิธีปรับเปลี่ยนไทมโซน  หนา 18

การเดนิของเข็มวินาทีขนาดเล็กจะแสดงสถานะของนาฬกา (ฟงกชันการทํางาน)

ทําใหเกิดการเดิน ทีละ 2 วินาที/การเดิน ทีละ 5 วินาที
เมื่อพลังงานที่จัดเก็บไวในนาฬกาเหลือนอย ฟงกชันเตือนการสิ้นเปลืองพลังงานลวงหนาจะทํางาน
เมื่อพลงังานที่จัดเก็บไวในนาฬกาเหลือนอย ใหชารจนาฬกาโดยการเปดใหสัมผัสกบัแสง g วิธีชารจนาฬกา หนา 14

Ü เมื่อฟงกชันเตือนการส้ินเปลืองพลังงานลวงหนาทํางาน นาฬกาจะไมทํางานแมมีการใชงานปุมและเม็ดมะยม (โปรดวางใจไดวาลักษณะดังกลาวไมใชนาฬกาเสีย)

มีตอในหนาถัดไป
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ในกรณีที่เข็มวินาทีเดินผิดปกติ

ประหยัดพลังงาน 1 ประหยดัพลังงาน 2

สถานะ

เข็มวนิาทีขนาดเล็กจะหยุดเดินโดยชี้ไปที่ตําแหนง
15 วินาที

เข็มวินาทีขนาดเล็กจะหยุดเดินโดยชี้ไปที่ตําแหนง 
45 วินาที

ขอจํากัดของ
ฟงกชัน/

การแสดงผล

• เข็มชั่วโมง เข็มนาที และวันที่จะหยุดเดิน
• จะไมมีการดําเนินการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติ

• เข็มชั่วโมง เข็มนาที และวันที่จะหยุดเดิน 
(วันที่จะแสดงเปน “1”)

• การรับสัญญาณจะไมเริ่มตนขึ้นแมมีการใช
งานการรับสัญญาณ GPS

• จะไมมีการดําเนินการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติ
• เข็มจับเวลาจะชี้ไปที่ตําแหนง “ตํ่า”

สาเหตุ
เมื่อนาฬกาเขา สูสถานะหนึ่งโดยไมไดรับแหลงที่มา
ของแสงที่เพียงพอเปนเวลา 72 ชั่วโมงขึ้นไป

เมื่อนาฬกาอยูในสถานะการชารจที่ไมเพียงพอ
เปนเวลานาน

อธิบาย
เมื่อนาฬกาสัมผัสกับแหลงที่มาของแสงที่เพียงพอ
เปนเวลา 5 วินาที หรือเมื่อกดปุม นาฬกาจะแสดงเวลา
ปจจุบันอีกครั้งหลังจากเข็มวินาทีเดินไปอยางรวดเร็ว

(1) ชารจนาฬกาใหเพียงพอจนกวาสถานะการชารจจะ
แสดงเปนตําแหนงปานกลาง หรือตําแหนงเต็ม 
g หนา 13 ~ 14

(2) ดําเนินการปรับเปลี่ยนไทมโซนเพื่อตั้งเวลา
g หนา 17 ~ 18

ประหยัดพลังงาน 2

Ü ขณะชารจนาฬกา เข็มวินาทีจะเดินท่ี “ทีละ 5 วินาท”ี ซึ่งในระหวางนี้ จะไมสามารถใชงานปุมตางๆ ได
Ü หากมีการขยายเวลาโหมด “ประหยัดพลังงาน 2” ปริมาณพลังงานที่จัดเกบ็ไวจะลดลงและขอมูลเวลาปจจุบันภายในที่จัดเก็บไวจะสูญหายไป

5

เข็มวินาทีจะหยุดที่ตําแหนง 15 วินาที/
ตําแหนง 45 วินาที (ฟงกชันประหยัดพลังงาน)

เมื่อนาฬกาไมไดสัมผัสกับแสงเปนเวลานาน ฟงกชันประหยัดพลังงานจะทํางาน
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การรักษาคุณภาพของนาฬกา

Ü หมายเลขดานบนเปนเพียงตัวอยาง หมายเลขดังกลาวอาจตาง
ไปจากหมายเลขที่ดานหลังตัวเรือนนาฬกาของทาน

ดานหลังของตัวเรือน จะแสดงสมรรถภาพและความ
สามารถ/หมายเลขตัวเรือน ของนาฬกา

การดูแลรักษาทั่วไป ประสิทธิภาพและความสามารถ/หมายเลขตัวเรือน

l นาฬกาตองไดรับการดูแลรักษาเปนอยางดีเสมอ
• หามลางนาฬกาขณะที่เม็ดมะยมยื่นออกมา
• เช็ดความชื้น เหงื่อ หรือฝุนผงออกดวยผานิ่มๆ
• หลังจากที่นาฬกาโดนนํ้าทะเลมา โปรดอยาลืมลางนาฬกาในนํ้าสะอาดบริสุทธิ์

และคอยๆ เช็ดนาฬกาใหแหง

Ü หามลางนาฬกา หากนาฬกาของทาน “ไมกันน้ํา” หรือ “กันน้ําสําหรับการใชงานท่ัวไป”

ประสิทธิภาพและความสามารถ/หมายเลขตัวเรือน g หนา 34

การกันนํ้า g หนา 35

l หมุนเม็ดมะยมเปนครั้งคราว
• โปรดหมุนเม็ดมะยมเปนครั้งคราว เพื่อปองกันการสึกหรอของเม็ดมะยม

l กดปุมเปนระยะๆ
• กดปุมเปนระยะๆ เพื่อปองกันการสึกหรอของปุม

6

สมรรถภาพ/
หมายเลขตัวเรือน

หมายเลขที่ระบปุระเภท
ของนาฬกา

การกันนํ้า

ดหูนา 35

การปองกันคลื่นแมเหล็ก

ดูหนา 36
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ขอความระบุที่ดานหลังตัวเรือน ประสทิธิภาพในการกันนํ้า สภาวะในการใชงาน

กันนํ้า 10 (20) Bar การกันนํ้าสําหรับการใชทั่วไปที่ความกดดันของบรรยากาศ 10 (20) นาฬกาเรือนนี้เหมาะสําหรับการดํานํ้าที่ไมใชถังดํานํ้า

การกันนํ้า

โปรดดูคําอธิบายประสิทธิภาพในการกันนํ้าแตละระดับของนาฬกาในตารางดานลางกอนใชงาน

6
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การรักษาคุณภาพของนาฬกา

ตัวอยางผลิตภัณฑที่มีแมเหลก็ทั่วไปที่อาจสงผลกระทบตอนาฬกา

การปองกันคลื่นแมเหลก็ (อิทธิพลของแมเหล็ก)

6

โปรดดูแลใหนาฬกาอยูหางจากผลิตภัณฑแมเหล็กมากกวา 5 ซม

หากนาฬกาไดรับพลังแมเหล็ก ความแมนยําของนาฬกาจะลดลงเกินกวาอัตรา
ที่ระบุภายใตการใชงานปกติ การลบลางสภาพแมเหล็กและการปรับเปลี่ยนความ
แมนยําใหมจะมีคาใชจายแมยังอยูในระยะเวลารับประกัน

เหตุผลที่นาฬกาเรือนนี้ไดรับผลกระทบจากคลื่นแมเหล็ก

มอเตอรในตวัมีแมเหล็ก ซึ่งอาจไดรับอิทธิพลจากสนามแมเหล็กภายนอกที่รุนแรง

นาฬกาเรือนนี้อาจไดรับผลกระทบจากคลื่นแมเหล็กและเวลาอาจเดินเร็ว
ขึ้นหรือชาลง ชั่วคราว หรือจนหยุดเดินไปเลย
Ü แมวานาฬกาจะเดินเร็วข้ึนหรือชาลงเน่ืองจากอิทธิพลของแมเหล็ก แตตําแหนงของเข็มจะปรับเปลี่ยน

อัตโนมัติดวย “ฟงกชันการปรับเปลี่ยนตําแหนงเข็มนาฬกาอัตโนมัติ” (หนา 44)

นาฬกาเรือนนี้มีการปองกันคลื่นแมเหล็ก ซึ่งเปนไปตาม ISO “นาฬกากนัพลัง
แมเหล็ก”

ขอควรระวงั

สมารทโฟน โทรศัพทมือถือ 
แท็บเล็ต อุปกรณเชื่อมตอ (ลําโพง)

อะแดปเตอร AC กระเปา (ที่มีหัวปด
เปนแมเหล็ก)

เครื่องโกนหนวด
แบบใชไฟ AC

อุปกรณทําอาหาร
ที่มีแมเหล็ก

วิทยุพกพา 
(ลําโพง)

สรอยคอที่มีแม
เหล็ก

หมอนเพื่อสุขภาพ
ที่มีแมเหลก็
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การรักษาคุณภาพของนาฬกา

สายนาฬกา

6

หมายเหตุเกี่ยวกับความ
ยาวของสายนาฬกา

หมายเหตุเกี่ยวกับการ
ระคายเคืองหรืออาการ
แพบนผิวหนัง

การระคายเคืองผิวหนังจากสายนาฬกามีสาเหตุหลายประการ เชน 
การแพโลหะหรือหนัง หรือปฏิกิริยาของผิวหนังตอการเสียดสีกับฝุน
ผงหรือสายนาฬกาเอง

โปรดปรับสายใหหลวมจากขอมือเพื่อใหอากาศสามารถผาน
ได เวลาใสนาฬกา โปรดเหลือชองวางใหสามารถสอดนิ้วมือ
เขาไประหวางสายนาฬกาและขอมือของทานได

l สายโลหะ
• ความชื้น เหงื่อ หรือฝุนดินจะกอใหเกิดสนิมแมจะเปนสายแบบสเตนเลสสตีล
หากไมมีการทาํความสะอาดเปนเวลานาน

• การไมดูแลรักษาอาจกอใหเกิดคราบสีเหลืองหรือสีทองที่ปลายแขนเสื้อดานลาง
• เชด็ความชื้น เหงื่อ หรือฝุนดินออกดวยผานิ่มๆ ทันที
• หากตองการทําความสะอาดฝุนดินบริเวณชองวางของขอตอสายนาฬกา 
ใหเช็ดฝุนดินออกดวยนํ้าแลวใชแปรงสีฟนปดฝุนดินออก (ปองกันไมใหตัวเรือนโดนนํ้า
โดยใชฟลมพลาสติกหอหุมบริเวณตัวเรือนไว เปนตน)

• สนมิอาจเกิดขึ้นในชิ้นสวนที่เปนสเตนเลสสตีลเนื่องจากสายขนาดใหญบางรุน
ใชพินที่ทําจากสเตนเลสสตีล ซึ่งมีความแข็งแกรงมาก

• หากสนมิขึ้น พินอาจยื่นออกมาหรือหลุดออก ตัวเรือนนาฬกาอาจหลุดออกจากสาย
หรอืตะขออาจไมเปด

• หากพินยื่นออกมาอาจสงผลใหเกิดการบาดเจบ็ตอผูใส ในกรณีดังกลาว ใหหยุดใชนาฬกา
และสงซอม

l สายหนัง
• สายหนงัอาจเปลี่ยนสีและเสื่อมสภาพไดงายจากความชื้น เหงื่อ และการโดนแสงแดดโดยตรง 
• เชด็ความชื้นและเหงื่อออกทันทีโดยใชผาแหงคอยๆ ซับ
• หามเปดใหนาฬกาสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงเปนเวลานาน
• โปรดระมดัระวังเวลาใสนาฬกาที่มีสายสอีอน เนื่องจากจะเห็นสิ่งสกปรกไดงาย
• หลีกเลี่ยงการใสนาฬกาสายหนงัที่ไมใชสายแบบ Aqua Free (กันนํ้า) ขณะอาบนํ้า
วายนํ้า และทาํงานที่ตองสมัผัสกับนํ้า แมวาตัวนาฬกาจะสามารถกันนํ้าไดในการใชงานทั่วไป
(กันนํ้า 10-BAR/20-BAR)

l สายโพลียูรีเทน (ยาง)
• สายโพลียูรีเทนอาจเปลี่ยนสีไดงายเมื่อโดนแสง และอาจเสื่อมสภาพจากตัวทําละลาย 
หรือความชื้นในบรรยากาศ

• สายสีใส สีขาว หรือสีออนสามารถดูดซึมสีอื่นๆ ไดงาย ซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนสีหรือสีตก
• ลางฝุนผงออกดวยนํ้า และเช็ดดวยผาแหง (ปองกันไมใหตัวเรือนโดนนํ้าโดยใชฟลม
พลาสตกิหอหุมบริเวณตัวเรือนไว เปนตน)

• เมื่อสายมีความยืดหยุนนอยลง ใหเปลี่ยนสายใหม หากใชสายตอไปทั้งอยางนั้น 
สายอาจแตกหรือหักไดเมื่อเวลาผานไป

l สายซิลิโคน
• สายซิลิโคนจะสกปรกงายตามลักษณะของวัสดุประเภทนี้ และอาจเปนคราบตลอดจน
เปลี่ยนสีดวย เช็ดฝุนผงออกดวยผาเปยกหรือทิชชูเปยก

• หากสายซิลิโคนแตกอาจทําใหสายขาด ตางจากสายที่ทําจากวัสดุประเภทอื่นๆ 
โปรดระมัดระวังอยาทําใหสายเสียหายดวยเครื่องมือที่แหลมคม

สายนาฬกาสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงและอาจเปอนเหงื่อหรือฝุนละอองได ดังนั้น การไมดูแลรักษา
อาจทําใหสายนาฬกาเสื่อมสภาพเรว็ขึ้น หรือกอใหเกิดการระคายเคอืงผิวหนัง ตลอดจนทิ้งคราบ
ไวบนปลายแขนเสื้อ นาฬกาตองไดรับการดูแลเอาใจใสอยางมากเพื่อการใชงานที่ยาวนาน
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1 2

วิธีใชตะขอสามตอนแบบปรับได

1

3

2

4

6

กดปุมทั้งสองขางของขาตะขอ และดึง
สวนหวัตะขอขึ้น
สายนาฬกาจะลอดออกมาจากหวงโดย
อัตโนมัติ

กดปุมทั้งสองขางของขาตะขอไว แลวดึง
สายหนังออกจากหวงที่เลื่อนไดและหวง
ที่เลื่อนไมได จากนั้นเปดตะขอ

ดึงพินออกจากรูปรับความยาวของสาย
นาฬกา
เลื่อนสายนาฬกาเพื่อปรับความยาว 
และหารูที่เหมาะสม ใสพินลงในรู

สอดปลายนาฬกาเขาไปในหวงที่เลื่อน
ไดและหวงที่เลื่อนไมได จากนั้นติดตะขอ
โดยการกดกรอบของหัวตะขอ

กดปุมอีกครั้งเพื่อปลดขาตะขอ

ติดขาตะขอ

สายนาฬกาบางประเภทมตีะขอสามตอนแบบ
ปรับไดมาใหดวย
หากตะขอของนาฬกาที่ทานซื้อมามีลักษณะ
ตามดานลางนี้ โปรดดูคําแนะนําตอไปนี้

l วิธีใสและถอดนาฬกา

l วิธีปรับความยาวของสายหนัง

Ü ภาพประกอบดานบนเปนเพียงตัวอยางเทาน้ัน รายละเอียด
บางสวนอาจแตกตางกันไปในแตละรุน

หวงที่เลื่อนไมได

หวงที่เลื่อนไมได

ปุมกด

ปุมกด

ขาตะขอ

ขาตะขอ

หัวตะขอ

หัวตะขอ

หวงที่เลื่อนได

หวงที่เลื่อนได

พิน รปูรับความยาว
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แสง Lumibrite

6

สภาวะ การสองสวาง

แสงแดด
อากาศดี 100,000 lux

มีเมฆมาก 10,000 lux

ในอาคาร (ดานหนาตาง
ระหวางชวงกลางวัน)

อากาศดี มากกวา 3,000 lux

มีเมฆมาก 1,000 ถึง 3,000 lux

ฝนตก นอยกวา 1,000 lux

อุปกรณสองสวาง
(ระยะหางจากไฟนีออน
40 วัตตในชวงกลางวัน)

1 ม. 1,000 lux

3 ม. 500 lux (การสองสวางเฉลี่ยในหอง)

4 ม. 250 lux

หากนาฬกามีแสง Lumibrite
แสง Lumibrite เปนสีเรืองแสงที่ไมเปนอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอม ซึ่งไมมีสารที่เปนอนัตรายอยางเชน สารกัมมันตรังสี
เปนสวนประกอบ แสง Lumibrite เปนสีเรืองแสงที่พัฒนาขึ้นมาใหม ซึ่งสามารถดูดซับพลังงานแสงจากแสงแดดและอปุกรณสอง
สวางในระยะเวลาสั้นๆ และเก็บพลังงานดังกลาวไวเพื่อปลอยแสงในความมืด ตัวอยางเชน หากสัมผัสกบัแสงกําลังสูงกวา 
500 lux เปนเวลาประมาณ 10 นาที แสง Lumibrite สามารถปลอยแสงออกมาไดนาน 3 ถึง 5 ชั่วโมง
อยางไรก็ตาม โปรดทราบวาขณะที่แสง Lumibrite ปลอยแสงที่กักเก็บไวออกมา ระดับการสองสวางของแสงจะคอยๆ ลดลงเมื่อเวลา
ผานไป ระยะเวลาของแสงที่ปลอยออกมายังอาจแตกตางกันเล็กนอยขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน ความสวางของสถานที่ที่นาฬกา
สัมผัสกับแสง และระยะหางระหวางแหลงที่มาของแสงกับนาฬกา

Ü โดยท่ัวไป เมื่อทานเขาสูท่ีมืดจากสภาพแวดลอมท่ีสวาง สายตาของทานจะไมสามารถปรับเขากับระดับแสงท่ีเปลี่ยนแปลงไดทันที ในชวงแรกทานอาจมองไมคอยเห็นอะไร 
แตเมื่อเวลาผานไปทานจะคอยๆ มองเหน็ชัดขึ้น (การปรับตัวเขากับความมืดของดวงตามนุษย)

< ขอมูลอางอิงเกี่ยวกับการสองสวาง >
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แหลงที่มาของพลังงาน

6

แบตเตอรี่ที่ใชในนาฬกาเรือนนี้เปนแบตเตอรี่สํารองพิเศษ ซึ่งตางจาก
แบตเตอรี่ทั่วไป แบตเตอรี่สํารองไมจําเปนตองเปลี่ยนเปนระยะๆ ตางจาก
แบตเตอรี่ซิลเวอรออกไซดทั่วไป

ความจุพลังงานหรือประสิทธิภาพในการชารจอาจคอยๆ ลดลงเนื่องจาก
การใชงานในระยะยาว หรือสภาพแวดลอมในการใชงาน นอกจากนี้
การใชงานในระยะยาวอาจทําใหระยะเวลาในการชารจลดลง เนื่องจาก
ชิ้นสวนกลไกที่สึกหรอ ปนเปอน สารลอลื่นเสื่อมสภาพ โปรดสงนาฬกา
ไปซอมเมื่อประสิทธิภาพตํ่าลง

Üฟงกชันปองกันการชารจเกิน

เมื่อแบตเตอรี่สํารองชารจเต็มแลว ฟงกชันปองกันการชารจเกินจะเปด
ใชงานโดยอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการชารจตอ ทานไมตองกังวลเกี่ยว
กับความเสียหายที่เกิดจากการชารจเกิน ไมวาจะมีการชารจแบตเตอรี่
สํารองนานเกิน “เวลาที่จําเปนตอการชารจนาฬกาใหเต็ม”
Ü โปรดดู “เวลาในการชารจตามมาตรฐาน” ท่ีหนา 14 เพื่อตรวจสอบเวลาที่จําเปนตอการชารจ

นาฬกาใหเต็ม

Üเวลาที่ไมไดชารจนาฬกามาเปนเวลานาน

หากไมไดชารจนาฬกามาเปนเวลานาน นาฬกาจะหมดพลังงานและ
ไมสามารถชารจไดอีกตอไป
ในกรณีนี้ โปรดปรึกษารานคาที่จําหนายนาฬกาเรือนนี้ใหกับทาน

คําเตอืน

หมายเหตุเกี่ยวกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่สํารอง
• หามถอดแบตเตอรี่สํารองออกจากนาฬกา การเปลี่ยนแบตเตอรี่สํารองตอง

ดําเนินการโดยผูที่มีความรูและทักษะแบบมืออาชีพ โปรดสอบถามรานคา
ที่จําหนายนาฬกาเรือนนี้สําหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่สํารอง

• การใสแบตเตอรี่ซิลเวอรออกไซดทั่วไปอาจสรางความรอนและกอใหเกิด
การระเบิดและการจุดระเบิดได

หมายเหตุเกี่ยวกับการชารจนาฬกา
• เวลาชารจนาฬกา หามวางนาฬกาไวใกลกับแหลงที่มาของแสง เชน 

อุปกรณสองสวางสําหรับการถายภาพ สปอตไลต หรือไฟที่มีความรอนมาก
เกินไป เนื่องจากนาฬกาอาจมีความรอนเกินซึ่งจะสงผลใหชิ้นสวนภายใน
เสียหาย

• เวลาชารจนาฬกาโดยเปดใหสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง โปรดหลีกเลี่ยง
สถานที่ที่ทําใหนาฬกามีอุณหภูมิสูงไดงาย เชน คอนโซลหนารถยนต

• รักษาอุณหภูมิของนาฬกาใหตํ่ากวา 60°C (140°F) เสมอ

คําเตือน
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บริการหลงัการขาย

l หมายเหตเุกี่ยวกับการรับประกันและการซอม
• ติดตอรานคาที่จําหนายนาฬกาเรือนนี้หรือเครือขายบริการทั่วโลกของ SEIKO 

สําหรบัการซอมหรือการยกเครื่อง
• หากอยูภายในระยะเวลารับประกัน โปรดแสดงใบรับรองการรับประกันเพื่อรับ

บริการซอมแซม
• ขอบเขตของการรับประกันจะระบุไวในใบรับรองการรับประกัน โปรดอานใบรับ

รองดังกลาวอยางละเอยีดและเก็บไวใหดี
• สําหรับบริการซอมแซมหลังจากระยะเวลารบัประกันหมดอายุ หากสามารถคืน

คาฟงกชันของนาฬกาไดดวยการซอมแซม เราจะดาํเนินการซอมแซมใหเมื่อ
ไดรับคําขอและการชําระเงินแลว

l อะไหล
• โปรดทราบวาหากชิ้นสวนเดิมไมมีแลว จะมีการแทนที่ดวยชิ้นสวนอื่นที่อาจมี

รูปลักษณภายนอกตางจากของเดิม

l การตรวจสอบและการปรับเปลี่ยนโดยการแยกชิ้นสวน
และทําความสะอาด (การยกเครื่อง)
• ขอแนะนําใหมีการตรวจสอบและการปรับเปลี่ยนโดยการแยกชิ้นสวนและ

ทําความสะอาด (การยกเครื่อง) เปนระยะๆ ทุก 3 ถึง 4 ปโดยประมาณเพื่อรักษา
ประสิทธิภาพสูงสุดของนาฬกาไวในระยะยาว ตามสภาวะการใชงาน นํ้ามันที่รักษา
สภาพของชิ้นสวนกลไกของนาฬกาอาจเสื่อมสภาพ ชิ้นสวนอาจเกิดการขีดขวน
เนื่องจากนํ้ามันปนเปอน ซึ่งอาจสงผลใหนาฬกาหยุดเดินในที่สุด เนื่องจากชิ้นสวน
ตางๆ เชน ยางกันรั่ว อาจเสื่อมสภาพ ประสิทธิภาพในการกันนํ้าอาจลดลงเนื่องจาก
การแทรกซึมของเหงื่อและความชื้น โปรดติดตอรานคาที่จําหนายนาฬกาเรือนนี้
สําหรับการตรวจสอบและการปรับเปลี่ยนโดยการแยกชิ้นสวนและทําความสะอาด 
(การยกเครื่อง) สําหรับการเปลี่ยนชิ้นสวน โปรดระบุ “อะไหลแทของ SEIKO”
เวลาขอการตรวจสอบและการปรับเปลี่ยนโดยการแยกชิ้นสวนและทําความสะอาด 
(การยกเครื่อง) โปรดตรวจสอบวามีการเปลี่ยนยางกันรั่วและพินกดใหมดวย

• เมื่อนาฬกาไดรับการตรวจสอบและการปรับเปลี่ยนโดยการแยกชิ้นสวนและ
ทําความสะอาด (การยกเครื่อง) แลว นาฬกาอาจไดรับการเปลี่ยนกลไก
การเดินใหม

6
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เมื่อนาฬกาไมสามารถรับสัญญาณ GPS

7

ปรับเปลี่ยนเวลาภายใตสภาวะที่นาฬกาไมสามารถรับ
สัญญาณ GPS (การตั้งคาเวลาดวยตัวเอง)

l เข็มวินาทีจะหยุดที่ตําแหนง 45 วินาทีกอนการรับสัญญาณจะเสร็จสมบูรณ 
(นาฬกาจะเขาสูสถานะประหยัดพลังงาน 2)

• หากดําเนินการรับสัญญาณ GPS ภายใตอณุหภูมิที่ตํ่า (0°C หรือตํ่ากวา) ในสถานะที่
ความจุในการชารจและ/หรือประสิทธิภาพในการชารจลดลง การรับสัญญาณจะหยุด 
และนาฬกาจะเขาสูสถานะประหยัดพลังงาน 2 หากเกดิกรณีนี้ขึ้นบอยๆ

 การรับสัญญาณ GPS ใชพลังงานมาก โปรดอยาลืมชารจนาฬกาโดยการเปดให
สัมผสักับแสง

g วิธีชารจนาฬกา  หนา 14

โปรดปรึกษารานคาท่ีจําหนายนาฬกาเรือนน้ีใหกับทาน

การตั้งคาเวลาดวยตัวเอง
เมื่อไมสามารถแกไขปญหาไดแมดําเนนิการ “ จุดที่ตองตรวจสอบ” แลว หรือ
เวลาเดนิเร็วขึ้นหรือชาลงภายใตสภาวะที่นาฬกาไมสามารถรับสัญญาณ GPS
และนาฬกาไมสามารถรับสัญญาณ GPS ไดอยางตอเนื่อง ใหตั้งเวลาดวยตัวเอง

จุดที่ตองตรวจสอบ
เมื่อนาฬกาไมเริ่มรับสัญญาณ หรือไมสามารถรับสัญญาณ GPS แมมีการ
ใชงานการรับสัญญาณ GPS ตองพิจารณาสิ่งตางๆ ตอไปนี้

lการรับสัญญาณจะไมเร่ิมตนขึ้นแมมีการใชงานการรับสัญญาณ
GPS (การปรับเปลี่ยนไทมโซน/การปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเอง)

• ตรวจสอบตําแหนงเข็มจับเวลา

lการรับสัญญาณจะดําเนินการไมไดแมมีการใชงานการรับสัญญาณ
GPS (การปรับเปลี่ยนไทมโซน/การปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเอง) 
(ผลการรับสญัญาณแสดงเปน “N”)

• ยายไปที่สถานที่ที่สามารถรับสัญญาณ GPS ไดงาย

g สถานที่ที่สามารถรับสัญญาณ GPS ไดงาย/สถานที่ที่ไมสามารถรับ
สัญญาณ GPS หนา 16

การแสดงผล
เข็มจับเวลา

สถานะการชารจ
โหมดบนเครื่องบิน ( )

ตํ่า

การแสดงผล

อธิบาย

ชารจนาฬกาโดยการเปดใหสัมผัส
กับแสงจนกวาเข็มจับเวลาจะ
ชี้ไปที่ตําแหนงปานกลาง
หรือตําแหนงเต็ม (หนา 14)

รีเซ็ตโหมดบนเครื่อง
บิน ( ) g หนา 22

รับสัญญาณ
ไมได

มีตอในหนาถัดไป



ดึงเม็ดมะยมออกมาสองคลิก กดปุม B แลวปลอย
ดันเม็ดมะยมกลับเขาไป 
(พรอมกับสัญญาณของเวลา)1 2 3 4
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การดําเนินการถือวาเสร็จสมบูรณ

นาฬกาจะทํางานตอในสภาพ
แวดลอมปกติ

เข็มวินาทีจะหยุดเดินทันที เข็มวินาทีจะเดินไปหยุดที่ตําแหนง
0 วินาที

นาฬกาจะเขาสูโหมดการตั้งคาเวลา
ดวยตัวเอง

หมุนเม็ดมะยมเพื่อตั้งเวลา

หมุนเมด็มะยมตามเข็มนาฬกาเพื่อ
ตั้งเวลาใหเรว็ขึ้น

หมุนเมด็มะยมทวนเข็มนาฬกา
เพื่อตั้งเวลาใหชาลง

หมุนเร็วๆ เพื่อใหนาฬกา
เดินอยางตอเนื่อง
หมุนอกีครั้งเพื่อใหหยุด
เดิน

7

Ü เมื่อนาฬกาเดินตอเน่ือง 12 ชั่วโมง 
นาฬกาจะหยุดเดิน
หมุนเมด็มะยมเพื่อดําเนินการตั้งคาตอ

Ü จุดท่ีวันท่ีจะเปลี่ยนคือ 0.00 น. (12.00 น.)
ตั้งเวลาโดยพิจารณาถึงชวงกอนเที่ยงหรอืหลัง
เที่ยงดวย

Ü ในขณะท่ีนาฬกาไมสามารถเช่ือมตอกับสัญญาณ GPS นาฬกาจะสามารถใชงานไดตามปกติดวยความ
แมนยาํเดียวกับมาตรฐานของนาฬกาแบบควอทซ (ที่อัตราลด/เพิ่ม ±15 วินาทีตอเดือน)

Ü หากนาฬกาไดรับสัญญาณ GPS หลังจากการตั้งคาเวลาดวยตัวเอง นาฬกาจะแสดงเวลาที่ไดรับ

วิธีตั้งเวลาดวยตัวเอง
• เมื่อใชนาฬกาอีกครั้งภายใตสภาวะที่นาฬกาสามารถรับสัญญาณ GPS ได ใหรับสัญญาณ GPS เพื่อตั้งเวลา
• เมื่อปรับเปลี่ยนเวลา วันที่จะปรับเปลี่ยนไปเชนกัน

Ü เมื่อนาฬกาเขาสูโหมดการตั้งคาเวลาดวยตัวเอง
ผลการรับสัญญาณจะแสดงเปน “N” เนื่องจาก
ขอมูลผลการรับสัญญาณจะสูญหายไป

Ü หนาปดยอยจะถูกตองตามเวลาท่ีถูก
ตองในขณะนี้ดวยเชนกัน

0 1 2 ดันเม็ด
มะยมกลับ
เขาไป

กดแลว
ปลอย

0 1 2

ดึงเม็ด
มะยมออก
มาสอง
คลิก
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เมื่อหนาปดยอย เข็มวัน เข็มจบัเวลา หรือตําแหนงเข็มชั่วโมง/นาที/วนิาทีเรียงไมตรงแนว

จุดที่ตองตรวจสอบ
l รับสัญญาณไดสําเร็จ (ผลการรับสัญญาณแสดงเปน “Y”) แตเวลาเดินเร็วขึ้น
หรือชาลง

•ตรวจสอบการตั้งคาไทมโซน
gตรวจสอบการต้ังคาไทมโซนและการต้ังคา DST (Daylight SavingTime)
หนา 21

หากไทมโซนที่ตั้งไวในปจจุบันไมสอดคลองกับภูมิภาคที่ทานอยู ใหตั้งไทมโซนโดยใชการดําเนินการ
ขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
สถานที่ที่สามารถรับสัญญาณ GPS ไดงาย g วิธีปรับเปลี่ยนไทมโซน หนา 18

สถานที่ที่ไมสามารถรับสัญญาณ GPS g วิธีตั้งไทมโซนดวยตัวเอง  หนา 23

•ตรวจสอบการตั้งคา DST (Daylight SavingTime)

gตรวจสอบการต้ังคาไทมโซนและการต้ังคา DST (Daylight SavingTime)
หนา 21

หากการตั้งคา DST (Daylight Saving Time) ไมสอดคลองกับสภาวะการเพิ่ม DST (Daylight Saving Time)
ในภูมิภาคที่ทานอยู ใหตั้ง DST (Daylight Saving Time) โดยอางอิงจาก “ตั้ง DST (Daylight Saving
Time) หนา 19”

•อาจไมไดเปดใชงานฟงกชันการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติเปนเวลาหลายวัน
gการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติ หนา 27
ฟงกชันการปรบัเปลีย่นเวลาอตัโนมตัจิะไมคอยเปดใชงานเน่ืองจากพลงังานท่ีจดัเกบ็ไวในนาฬกาอยูในระดบัตํา่
หรือขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม
หากตองการปรับเปลี่ยนเวลาทันที โปรดดู “วิธีปรับเปลี่ยนไทมโซน หนา 18”

ตําแหนงเร่ิมตน
เมื่อนาฬกาไมสามารถแสดงผลเวลาหรือวันที่ที่แมนยํา หรือหนาปดยอย
เข็มวัน หรือเข็มจับเวลาไมชี้ไปยังตําแหนงที่ถูกตองแมสามารถรับสัญญาณ
GPS ไดสําเร็จ ตําแหนงเริ่มตนอาจเรียงไมตรงแนว

ตําแหนงเริ่มตนเรียงไมตรงแนวเนื่องจากเหตุผลดังตอไปนี้

การกระทบกระเทือนรุนแรง เชน การตก
หรือการกระแทก

เมื่อเปรียบเทยีบสถานะ “ตําแหนงเริ่มตนที่เรียงไมตรงแนวของเขม็นาฬกา” กับตราชั่งนํ้าหนักจะเหมือนกับ
“ตราชั่งที่ไมสามารถแสดงนํ้าหนักที่ถูกตองได เนื่องจากไมไดตั้งเข็มไวที่ตําแหนงศูนยกอนการชั่ง”

การปรับเปลี่ยนตําแหนงเร่ิมตนของเข็มชั่วโมง เข็มนาที
และเขม็วินาทีขนาดเล็ก (ฟงกชันการปรับเปลี่ยนตํา
แหนงเข็มนาฬกาอัตโนมัติ)

เข็มชั่วโมง เข็มนาที และเข็มวินาทีขนาดเล็กมี “ฟงกชันการปรับเปลี่ยนตําแหนงเข็มนาฬกาอัตโนมัติ”
ซึ่งจะแกไขตําแหนงเริ่มตนที่ไมถูกตองโดยอัตโนมัติ
ฟงกชันการปรบัเปลี่ยนตําแหนงเข็มนาฬกาอัตโนมัติจะเปดใชงานทุกหนึ่งนาทีสําหรับเข็มวินาทีขนาดเล็ก 
และที่เวลา 12.00 ทั้งกอนเที่ยงและหลังเที่ยงสําหรับเข็มชั่วโมงและเข็มนาที
Ü ฟงกชันน้ีทํางานเมื่อตําแหนงเริ่มตนของเข็มนาฬกาเรียงไมตรงแนวเน่ืองจากปจจัยภายนอกตางๆ

เชน การกระทบกระเทือนรุนแรง หรอือิทธิพลของแมเหล็ก การปรับเปลี่ยนความแมนยําของนาฬกาหรือการ
เรียงไมตรงแนวเพียงเล็กนอยซึ่งอาจเกิดขึ้นระหวางกระบวนการผลิตจะไมเปนผล

Ü ตําแหนงเริ่มตนของเข็มช่ัวโมงและเข็มนาทีสามารถปรับเปลี่ยนไดดวยตัวเอง
g ปรับเปลี่ยนตําแหนงเริ่มตนของหนาปดยอย เข็มวัน วันที่ เข็มจับเวลา และเข็มชั่วโมง/
เข็มนาที หนา 45

การปรับเปลี่ยนตําแหนงเร่ิมตนของหนาปดยอย เข็มวัน
วันที่ เข็มจับเวลา

ตองตั้งตําแหนงเริ่มตนของหนาปดยอย เข็มวัน วันที่ และเข็มจับเวลาดวยตัวเอง
เนื่องจากไมมีการปรบัเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ
g ปรับเปลี่ยนตําแหนงเริ่มตนของหนาปดยอย เข็มวัน วันที่ เข็มจับเวลา และเข็มชั่วโมง/เข็มนาที  หนา 45

สิ่งของรอบตัวที่สรางพลังแมเหล็ก
g ตัวอยางผลิตภัณฑที่มีแมเหล็กทั่วไปที่อาจสงผลกระทบตอ
นาฬกา หนา 36

7
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ปรับเปลี่ยนตําแหนงเริ่มตนของหนาปดยอย เข็มวัน วันที่ เข็มจับเวลา และเข็มชั่วโมง/เข็มนาที

เขม็วินาทีจะหยุดเดิน นาฬกาจะเขาสูโหมดเพื่อปรับเปลี่ยน
ตาํแหนงเริ่มตนของหนาปดยอย

ตําแหนงเร่ิมตนของ
นาฬกาเรือนนี้

หมุนเมด็มะยมตามเข็ม
นาฬกาเพื่อตั้งเวลาให
เร็วขึ้น 1 ขั้น

หมุนเม็ดมะยมเร็วๆ
เพื่อใหนาฬกาเดิน
อยางตอเนื่อง
หมุนเม็ดมะยมอีก
ครั้งเพื่อหยุด

หมุนเมด็มะยมทวนเขม็
นาฬกาเพื่อตั้งเวลาให
ชาลง 1 ขั้น

ตําแหนงเริ่มตนของวันที่คือ “1” (วันที่ 1)

ตําแหนงเริ่มตนของเข็มจับเวลาคือ “low” (ตํ่า)

ตําแหนงเริ่มตนของเข็มชั่วโมง/เข็มนาทีคือ
“00.00 น.”

ตําแหนงเริ่มตนของเข็มวินาทีคือ “0 วินาท”ี

ตําแหนงเริ่มตนของเข็มบอกเวลา เชา-บาย
(AM/PM)คือ “00.00 น.”

หมุนเม็ดมะยมเพื่อปรับหนาปดยอยเปน 
“00.00 น.”

Ü เมื่อ “00.00 น.” แสดง ไปที่ ④

เข็มวินาทีจะหยุดเดินที่ตําแหนง 36 วินาที

หนาปดยอยและเข็ม AM/PM จะหมุนและ
หยุดเพื่อระบุตําแหนงเริ่มตน

หนาปดยอยจะปรับเปน “00.00 น.”
อยางถูกตอง เนื่องจากในขณะนี้หมุน
ตามเข็ม AM/PM

7

มีตอในหนาถัดไป

กดคางไว 
3 วินาที

0 1 2

ดึงเม็ด
มะยมออก
มาสองคลิก



กดปุม A แลวปลอย4 5 หมุนเมด็มะยมเพื่อปรับเข็มวัน (วันใน
สัปดาห) เปน ”S (วันอาทิตย)”

เข็มวินาทีจะหยุดเดินที่ตําแหนง
7 วินาที

เข็มวัน (วันในสัปดาห) จะหมุน
และหยดุเพื่อระบุตําแหนงเริ่มตน

Ü เข็มวันจะหมุน 1 รอบ (ปรกติ)  
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หมุนเม็ดมะยมตามเข็ม
นาฬกาเพื่อตั้งเวลาใหเร็ว
ขึ้น 1 ขั้น

หมุนเม็ดมะยมเร็วๆ
เพื่อใหนาฬกาเดิน
อยางตอเนื่อง
หมุนเม็ดมะยมอีกครั้ง
เพื่อหยุด

หมุนเม็ดมะยมทวนเข็ม
นาฬกาเพื่อตั้งเวลาให
ชาลง 1 ขั้น

นาฬกาจะเขาสูโหมดเพื่อปรับเปลี่ยน
ตําแหนงเริ่มตนของเข็มวัน

7

มีตอในหนาถัดไป

กดแลว
ปลอย
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กดปุม A แลวปลอย หมุนเม็ดมะยมเพื่อตั้งวันที่เปน “1” กดปุม A แลวปลอย6 7 8
ปรับเปลี่ยนวันที่เพื่อใหตําแหนงของเลข “1” 
อยูที่กึ่งกลางของชอง
Ü หาก “1” ปรากฏขึ้น ใหไปที่การดําเนินการ ⑧

นาฬกาจะเขาสูโหมดเพื่อปรับเปลี่ยน
ตําแหนงเริ่มตนของเข็มจับเวลา

Ü ระหวางการเลื่อนวันท่ี ปุมจะใชงานไมได

นาฬกาจะเขาสูโหมดเพื่อปรับเปลี่ยนตําแหนง
เริ่มตนของวันที่

เข็มวินาทีจะหยุดเดินที่ตําแหนง 53 วินาที

หมุนเม็ดมะยมเรว็ๆ เพื่อให
นาฬกาเดินอยางตอเนื่อง
หมุนเม็ดมะยมอีกครั้งเพื่อหยุด

หมุนเม็ดมะยมตามเข็มนาฬกาเพื่อ
ตั้งเวลาใหเร็วขึ้น 1 ขั้น

หมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬกาเพื่อ
ตั้งเวลาใหชาลง 1 ขั้น

7

มีตอในหนาถัดไป

กดแลว
ปลอย

กดแลว
ปลอย



หมุนเม็ดมะยมเพื่อปรับเข็มจับเวลาตามรูป
ตั้งเวลาโดยการรับ
สัญญาณ GPS9 กดปุม A แลวปลอย10 13
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กดปุม B คางไว
(สามวนิาที)11

เข็มชั่วโมง/เข็มนาทีจะเดิน
แลวหยุดที่ “00.00 น.”

เขม็วินาทีจะหยุดเดินที่
ตําแหนง 0 วินาที

เมื่อดําเนินการ ① ถึง ⑫
เสร็จสมบูรณ โปรดอยาลืม
ตั้งเวลา

เมื่อทานอยูในสถานที่ที่ไม
สามารถรับสัญญาณ GPS
① ดําเนินการตั้งคาไทมโซนดวยตัวเอง
g วิธีต้ังไทมโซนดวยตัวเอง หนา 23

② ตั้งเวลาดวยตัวเอง
g วิธีต้ังเวลาดวยตัวเอง หนา 44

เมื่อตั้งเวลาแลว การดําเนิน
การถือวาเสร็จสมบูรณ

เมื่อทานอยูในสถานที่ที่สามารถ
รับสัญญาณ GPS ไดงาย ใหปรับ
เปลี่ยนไทมโซน
g วิธีปรับเปลี่ยนไทมโซน  หนา 18

ดันเม็ดมะยมกลับ
เขาไป12

นาฬกาจะออกจากโหมดเพื่อ
ปรับเปลี่ยนตําแหนงเริ่มตน และ
เข็มนาฬกาและเข็มชั่วโมง/เข็ม
นาทีจะเริ่มเดิน

7

ปรับเข็มจับเวลาไปยังตําแหนงตามรูป
Ü หากเข็มจับเวลาช้ีไปยังตําแหนงตามรูป ใหไปท่ีการ

ดําเนินการ ⑩

Ü เข็มจับเวลาจะหมุนครบหน่ึงรอบ แตไมถือวานาฬกาเสีย

หมุนเม็ดมะยมเร็วๆ 
เพื่อใหนาฬกาเดิน
อยางตอเนื่อง
หมุนเม็ดมะยมอีก
ครั้งเพื่อหยุด

หมุนเม็ดมะยมตาม
เข็มนาฬกาเพื่อตั้ง
เวลาใหเร็วขึ้น 1 ขั้น

หมุนเม็ดมะยมทวน
เข็มนาฬกาเพื่อตั้ง
เวลาใหชาลง 1 ขั้น

นาฬกาจะเขาสูโหมดการตั้งคา
ตําแหนงเริ่มตนของเข็มชั่วโมง
และนาที

0 1 2

ดนัเม็ด
มะยมกลับ
เขาไป

กดปุม 
B ไวสาม
วินาที

กดแลว
ปลอย



กดปุม A และ B คางไวพรอมกัน 
(สามวินาที)1 กดปุม A คางไว (สามวินาที) กดปุม B2 3
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สามารถเลือกสถานะ “ON” (เปด) หรือ “OFF” (ปด) ของการ
ตรวจหาแสงได

เขม็วินาทีที่ไดชี้ไปที่ Y (ตาํแหนง 8 วินาที: เปด) จะหมุนแลวชี้
ไปที่ N (ตาํแหนง 22 วินาที: ปด)

นาฬกาจะกลับไปเปนโหมดแสดงผลเวลา

ยกเลิกการตรวจหาแสง

ยกเลิกการต้ังคาการตรวจหาแสง

วิธีเปดการตรวจหาแสง
ดําเนินการ ① ถึง ③ เพื่อเปดการตรวจหาแสง

ปรับเข็มวินาทใีหชี้ไปที่ Y (ตําแหนง 8 วินาที: เปด) ในการดําเนินการ ②

กดปุม A
และปุม B

ไวพรอมกัน
เปนเวลาสาม

วินาที

กดปุม A

ไวสาม
วินาที

กดปุม B

7

การตรวจหาแสงสามารถยกเลกิได

ในขณะท่ีการตรวจรับแสงไมสามารถดําเนินการได การตั้งคาการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติจะเปลี่ยนเปนการตั้งคาการรับสัญญาณเวลาแบบคงท่ี ในกรณีนี้ นาฬกาไดเก็บขอมูลเวลาครั้ง
ลาสุดท่ีการปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเองทําสําเร็จไว และจะเริ่มการปรับเปลี่ยนเวลาโดยอัตโนมัติ เปนเวลาเดียวกับเวลาเมื่อครั้งลาสุดที่นาฬกาไดรับการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติสําเร็จ
Ü การตรวจหาแสงจะเปดอัตโนมัติ

เข็มวินาทีจะหยุดเดินที่ตําแหนง 8 วินาที
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เมื่อมีปญหา สาเหตทุี่เปนไปได อธิบาย
หนาขอมูล
อางองิ

การเดนิของ
เขม็นาฬกา

เข็มวินาทีจะเดนิที่ระยะเวลา
2 วินาที

ฟงกชันเตือนการสิ้นเปลืองพลงังานลวงหนาเปดใชงานอยู
(หนา 32)
หากเข็มวินาทีเดินที่ระยะเวลา 2 หรือ 5 วินาทีขณะที่ทานใสนาฬกา
ทุกวัน หมายความวานาฬกาอยูในสภาวะที่ไมสามารถรับแสงได
เพยีงพอ ตัวอยางเชน นาฬกาถูกซอนอยูใตเสื้อแขนยาว

ชารจนาฬกาใหเพียงพอจนกวาเข็มวินาทีจะเดินที่ระยะเวลา 1 วินาที 
และเข็มจับเวลาชี้ไปที่ตําแหนงปานกลาง หรือตําแหนงเต็ม

ขณะใสนาฬกา โปรดระวังแขนเสื้อปดหนานาฬกา
เวลาถอดนาฬกาออก โปรดวางนาฬกาไวในตําแหนงที่มีแสงสวาง

หนา 13

หนา 14
เข็มวินาทีจะเดนิที่ระยะเวลา
5 วินาที

เข็มวินาทีที่หยุดเดินโดยชี้ไปที่
ตําแหนง 15 วินาทีเริ่มทํางาน

ฟงกชันประหยัดพลังงาน 1 มีการเปดใชงาน (หนา 33)
เมื่อนาฬกาไมไดสัมผัสกับแสงที่เพียงพออยางตอเนื่อง
ฟงกชันประหยัดพลังงาน 1 จะเปดใชงานโดยอตัโนมัติเพื่อจํากัด
การใชพลังงาน

เมื่อนาฬกาสัมผัสกับแสง เข็มนาฬกาจะเดินหนาอยางรวดเร็วและกลับไปที่เวลาปจจุบัน
เมื่อนาฬกากลับไปที่เวลาปจจุบัน ใหใชนาฬกาตามปกติ (การเดินในลักษณะนี้ไมผิดปกติ)

—

เข็มวินาทีที่หยุดเดินโดยชี้ไปที่
ตําแหนง 45 วินาทีเริ่มทํางาน

ฟงกชันประหยัดพลังงาน 2 มีการเปดใชงาน (หนา 33)
เมื่อนาฬกาไมไดรับการชารจอยางเพียงพอเปนระยะเวลาหนึ่ง
ฟงกชันประหยัดพลังงาน 2 จะเปดใชงานโดยอตัโนมัติ

① ชารจนาฬกาจนกวาเข็มจับเวลาจะช้ีไปท่ีตําแหนงปานกลาง หรือตําแหนงเต็ม
② หลังจากน้ัน หากเวลาไมถูกตอง ใหปรับเปลี่ยนไทมโซนตามความจําเปน

หนา 13

หนา 14

หนา
17 ~ 18

เข็มนาฬกาเดินหนาเร็วหากไม
ไดกดปุม เมื่อการเดินหนาอยาง
รวดเร็วเสร็จสมบูรณ นาฬกาจะ
เดินที่ระยะเวลา 1 วินาทีตาม
ปกติ

ฟงกชันประหยัดพลังงานมีการเปดใชงาน (หนา 33)
ฟงกชันการเรียงแนวตําแหนงเข็มนาฬกาอัตโนมัติมีการเปดใชงาน
เมื่อตําแหนงเขม็นาฬกาคลาดเคลื่อนและแสดงเวลาที่ไมถูกตอง
ซึ่งเปนผลมาจากอิทธิพลภายนอก เปนตน นาฬกาจะแกไขการเรียง
ไมตรงแนวของเข็มนาฬกาดวยฟงกชันการเรียงแนวตาํแหนงเข็ม
นาฬกาอัตโนมัติ

ไมจําเปนตองดําเนินการใดๆ (การเดินในลักษณะนี้ไมผิดปกติ) —

เข็มบงชี้ระบุตําแหนงระหวาง
“1” และ “โหมดบนเครื่องบิน”

ฟงกชันการรับอธิกวินาทีอัตโนมัติทํางาน (หนา 29)
การรับขอมูลอธิกวินาทีใชเวลาถึง 18 นาที
ตรวจดูสถานที่การรับสัญญาณ (สถานที่ที่สามารถรับสัญญาณ GPS ไดงาย หนา 16)

หนา 29

ตําแหนง
ปานกลาง

7

การแกปญหา
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เมื่อมีปญหา สาเหตทุี่เปนไปได อธิบาย
หนาขอมูล
อางองิ

การรบั
สัญญาณ
GPS

การรับสัญญาณจะไมเริ่มตนขึ้น
แมมีการใชงานการปรับเปลี่ยน
ไทมโซน/การปรับเปลี่ยนเวลา
ดวยตัวเอง

สถานะการชารจแสดงเปนตําแหนง “ตํ่า”
(หนา 11)

ชารจนาฬกาใหเพียงพอจนกวาสถานะการชารจจะแสดงเปนตําแหนง
ปานกลาง หรอืตําแหนงเต็ม

หนา 13

มีการตั้งโหมดบนเครื่องบนิ ( )
(หนา 22)

หลังจากยายออกจากสถานที่ที่จํากัดการใชสัญญาณ GPS (เชน บนเครื่องบิน)
ใหรีเซ็ตโหมดบนเครื่องบิน ( )

หนา 22

การรับสัญญาณลมเหลวแมจะ
ไดรับสัญญาณ GPS (ผลการรับ
สัญญาณเปน “N”)

ทานอยูในสถานที่ที่ไมสามารถรับสัญญาณ GPS (หนา 16) รับสัญญาณ GPS จากสถานที่ที่รับสัญญาณไดงาย หนา 16

จะไมมีการรับสัญญาณ GPS

แมมีการดําเนินการรับสัญญาณ 
GPS (ผลการรับสัญญาณจะ
แสดงเปน “N”)

ทานอยูในสถานที่ที่ไมสามารถรับสัญญาณ GPS (หนา 16) รับสัญญาณ GPS ในสถานที่ที่สามารถรับสัญญาณ GPS ไดงาย หนา 16

รับสัญญาณ GPS ไดสําเร็จ
(ผลการรับสัญญาณแสดงเปน
“Y”) แตเวลาและวนัที่จะเร็ว
ขึ้นหรือชาลง (เมื่อมีการแสดง
ผลการรับสัญญาณของการปรับ
เปลี่ยนเวลา)

มีการตั้งไทมโซนที่ไมสอดคลองกบัภูมิภาคที่ทานอยู

ตรวจสอบการตั้งคาไทมโซน
หากไทมโซนไมสอดคลองกับภูมิภาคที่ทานอยู ใหปรับเปลี่ยนไทมโซน
• เมื่อทานอยูในสถานท่ีท่ีสามารถรับสัญญาณ GPS ไดงาย
g วิธีปรับเปลี่ยนไทมโซน
• เมื่อทานอยูในสถานท่ีท่ีไมสามารถรับสัญญาณ GPS

g วิธีตั้งไทมโซนดวยตัวเอง

หนา 21

หนา 18

หนา 23

การตั้งคา DST (Daylight SavingTime) ไมสอดคลองกับสภาวะการ
เพิ่ม DST (Daylight SavingTime)

ตรวจสอบการตั้งคา DST (Daylight SavingTime) หนา 21

ตําแหนง
ปานกลาง

7
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เมื่อมีปญหา สาเหตทุี่เปนไปได อธิบาย
หนาขอมูล
อางองิ

การรบั
สัญญาณ
GPS

ผลการรับสัญญาณแสดงเปน
“Y” แตเวลาและวนัที่จะเร็วขึ้น
หรือชาลง (เมื่อมีการแสดงผล
การรับสัญญาณของการปรับ
เปลี่ยนไทมโซน)

การตั้งคา DST (Daylight SavingTime) ไมสอดคลองกับสภาวะการ
เพิ่ม DST (Daylight SavingTime)

ตรวจสอบการตั้งคา DST (Daylight SavingTime) หนา 21

ตําแหนงเข็มนาฬกาเรียงไมตรงแนวเนื่องจากปจจัยภายนอก
ตําแหนงเริ่มตนของเข็มนาฬกาเรียงไมตรงแนว
g ตําแหนงเริ่มตน หนา 44

① <เข็มช่ัวโมง/เข็มนาทีเรียงไมตรงแนว> ฟงกชันการปรับเปลี่ยนตําแหนงเข็มนาฬกาอัตโนมัติ
เปดใชงานใหปรับตําแหนงอัตโนมัติ โปรดใชนาฬกาตามที่เปนอยู ฟงกชันการเรียงแนว
ตําแหนงเข็มนาฬกาอัตโนมัติจะเปดใชงานทุกหนึ่งนาทีสําหรับเข็มวินาที และที่เวลา
12.00 กอนเที่ยงและหลังเที่ยงสําหรับเข็มชั่วโมงและเข็มนาที
<วันท่ีเรียงไมตรงแนว> เน่ืองจากไมมีการปรับตําแหนงเริ่มตนอัตโนมัติ ใหปรับ
ตําแหนงดวยตัวเอง

② เมื่อไมมีการปรับการเรียงไมตรงแนวของเข็มนาฬกา โปรดดู “ปรับเปลี่ยนตําแหนงเริ่มตนของ
หนาปดยอย เข็มวัน วันที่ เข็มจับเวลา และเข็มชั่วโมง/เข็มนาที” เพื่อดําเนินการแกไข

③ เมื่อไมมีการปรับการเรียงไมตรงแนวของเข็มนาฬกา แมไดดําเนินการ ② แลว โปรดปรกึษา
รานคาที่จําหนายนาฬกาเรอืนนี้ใหกับทาน

หนา 44

หนา 45

ผลการรับสัญญาณแสดงเปน
“Y” แตเวลาจะเร็วขึ้นหรือชาลง
หนึ่งถึงสองวินาที

ไมไดเปดใชงานฟงกชันการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติเปนเวลา
หลายวัน

หากพลังงานที่จัดเก็บไวในนาฬกาไมเพียงพอ ฟงกชันการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติอาจเปด
ใชงานทุก 3 วัน

หนา 27

ฟงกชันการปรับเปลี่ยนเวลา
อัตโนมัติไมเปดใชงานทุกวัน

ไมมีการเตรียมสภาวะที่จะเปดใชงานฟงกชันการปรับเปลี่ยนเวลา
อัตโนมัติ

จําเปนตองมีพลังงานที่เพียงพอเพื่อเปดใชงานฟงกชันการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติ
ฟงกชันการปรับเปลี่ยนเวลาจะเปดใชงานโดยอัตโนมัติจากการสัมผัสกับแสงจา

หนา 27

การรับสัญญาณอัตโนมัติไมเปด
ใชงาน

นาฬากาไมไดอยูในสภาพแวดลอมที่สามารถรับสัญญาณ GPS

ในขณะที่สัมผัสกับแสง

ยกเลิกฟงกชันที่เริ่มรับสัญญาณอัตโนมัติดวยแสง เพื่อใหนาฬกาดําเนินการรับสัญญาณเวลา
แบบคงที่เทานั้น เวลาแบบคงที่ในกรณีนี้หมายถึงเวลาครั้งสุดทายเมื่อสามารถปรบัเปลี่ยน
เวลาดวยตัวเองสําเร็จ

<วิธีเปดหรือปดฟงกชันการรับแสงอัตโนมัติ>
1. กดปุม A และ B คางไวพรอมกัน (3 วินาที)
 เข็มวินาทีขนาดเล็กจะระบุวาฟงกชันเปดหรือปดอยู Y (ตําแหนง 8 วินาที: เปด)
และ N (ตําแหนง 22 วินาที: ปด)

2. กดปุม A คางไว (3 วินาที) เพื่อปดฟงกชัน

หนา 49

7
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เมื่อมีปญหา สาเหตทุี่เปนไปได อธิบาย
หนาขอมูล
อางองิ

เวลาและเขม็
นาฬกาเรยีง
ไมตรงแนว

ตําแหนงของเข็มวินาที
ขนาดเล็กที่แสดง “ผลการ
รับสัญญาณ” และ “จํานวน
ดาวเทยีมที่นาฬกาไดรับ
สัญญาณ GPS” เรียง
ไมตรงแนว

ตําแหนงเริ่มตนของเข็มวินาทีขนาดเล็กเรียงไมตรงแนว
(กรณีจะเกิดขึ้นเมื่อตําแหนงของเข็มวินาทีขนาดเล็กเรียง
ไมตรงแนวเนื่องจากปจจัยภายนอก)
g ตําแหนงเริ่มตน หนา 45

① ฟงกชันการเรียงแนวตําแหนงเข็มนาฬกาอัตโนมัติเปดใชงานใหปรับตําแหนงอัตโนมัติ
โปรดใชนาฬกาตามที่เปนอยู ฟงกชันการเรียงแนวตําแหนงเข็มนาฬกาอัตโนมัติเปดใชงาน
ทุกหนึ่งนาทีสําหรับเข็มวินาที

② เมื่อไมมีการปรับการเรียงไมตรงแนวของเข็มนาฬกา แมไดดําเนินการ ② แลว
โปรดปรกึษารานคาที่จําหนายนาฬกาเรือนนี้ใหกับทาน

หนา 44

นาฬกาเดินเร็วขึ้นหรือชาลง
ชั่วคราว

ไมไดเปดใชงานฟงกชันการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติเปนเวลา
หลายวัน

หากพลังงานที่จัดเก็บไงในนาฬกาไมเพียงพอ ฟงกชันการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติอาจ
เปดใชงานทุก 3 วัน
ดําเนินการ “ปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเอง” เพื่อปรับเปลี่ยนเวลาทันที

หนา 27

หนา 26

นาฬกาไดรับเวลาที่ไมถูกตองเนื่องจากปจจัยภายนอก
(การรับสัญญาณผิดพลาด)

① รับสัญญาณ GPS ในสถานที่ที่สามารถรับสัญญาณ GPS ไดงายขึ้น
② ปรับเปลี่ยนไทมโซนตามความจําเปน

หนา 16

หนา 18

นาฬกาถูกทิ้งไวในสถานที่ที่มีอุณภูมิสูงหรือตํ่ามากเปนเวลานาน

① หากนาฬกากลับไปอยูในสถานท่ีท่ีมีอุณหภูมิปกติ ความแมนยําจะกลับคืนมาเอง
② หากเวลาไมถูกตองหลังจากน้ัน ใหปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเองตามความจําเปน
③ หากนาฬกาไมกลับมาทํางานเปนปกติ โปรดปรึกษารานคาท่ีจําหนายนาฬกา

เรือนนี้ใหกับทาน

หนา 26

เวลาเร็วขึ้น (ชาลง) 1 ชั่วโมง DST (Daylight SavingTime) เปด (หรือปด) อยู ตรวจสอบการตั้งคา Daylight Saving Time (DST) หนา 21
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การแกปญหา

เมื่อมีปญหา สาเหตทุี่เปนไปได อธิบาย
หนาขอมูล
อางองิ

การชารจ
แบตเตอรี่
พลังงานโซ

ลาร

นาฬกาที่หยุดเดินไดสัมผัสกับ
แสงที่เพียงพอนานกวาเวลาที่
จําเปนตอการชารจนาฬกาจน
เต็มแลว แตนาฬกาไมกลับมา
เดินที่ระยะเวลา 1 วินาทีตาม
ปกติ

แสงที่ไดสัมผัสออนเกินไป
เวลาในการชารจนาฬกาไมเพียงพอ

เวลาที่จําเปนตอการชารจนาฬกาจะขึ้นอยูกับปริมาณของแสงที่นาฬกาไดรับเพียงอยางเดียว
โปรดดู “เวลาในการชารจตามมาตรฐาน” เพื่อชารจนาฬกา

หนา 14

เข็มวินาทีหยุดเดินแมจะมีการ
ชารจนาฬกานานกวาเวลาที่
จําเปนตอการชารจนาฬกาจน
เต็ม (หนา 10)

นาฬกาไมไดรับการชารจเปนเวลานานและหมดพลงังานไปเลย ตดิตอรานคาที่จําหนายนาฬกาเรือนนี้ใหกบัทาน —

วันที่เรยีงไม
ตรงแนว

หลังจากการรับสัญญาณประสบ
ความสําเร็จ เวลาถกูตองแตวัน
ที่ไมถูกตอง

ตําแหนงเริ่มตนของวันที่ไมตรงแนว
ปญหานี้เกดิขึ้นเมื่อตําแหนงเริ่มตนของวันที่อยูไมตรงแนวเนื่องจาก
ผลกระทบภายนอก เปนตน

ปรับตําแหนงเริ่มตนของวันที่ใหเปนตําแหนงที่ถูกตอง “1” (วันที่ 1 ของเดือน)
หนา

46 ~ 49

วันเรยีงไม
ตรงแนว

หลังจากการรับสัญญาณประสบ
ความสําเร็จ เวลานั้นถูกตอง
แตวัน (วนัในสัปดาห)
ไมถูกตอง

ตําแหนงเริ่มตนของเข็มวัน (วันในสัปดาห) ไมตรงแนว
ปญหานี้เกดิขึ้นเมื่อตําแหนงเริ่มตนของเข็มวันอยูไมตรงแนว
เนื่องจากผลกระทบภายนอก เปนตน

ปรับตําแหนงเริ่มตนของวัน (วันในสัปดาห) ไปที่ตําแหนงที่ถูกตอง 
“S (วันอาทิตย)”

หนา
45 ~ 48

ไมสามารถ
ปรับหนาปด

ยอย

หลังจากการรับสัญญาณประสบ
ความสําเร็จ เวลาเริ่มตนนั้นถูก
ตอง แตไทมโซนที่เลือกบน
หนาปดยอยไมแสดง

ตําแหนงเริ่มตนของหนาปดยอยไมตรงแนว
ปญหานี้เกดิขึ้นเมื่อตําแหนงเริ่มตนของหนาปดยอยอยูไมตรงแนว
เนื่องจากผลกระทบภายนอก เปนตน

ปรับหนาปดยอยไปที่ตําแหนงที่ถูกตอง “00.00 น.”
หนา

45 ~ 48

7
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การแกป ญหา

เมื่อมีปญหา สาเหตทุี่เปนไปได อธิบาย
หนาขอมูล
อางองิ

เขม็จับเวลา
เรยีงไมตรง

แนว

ตําแหนงของเข็มนาฬกาที่
แสดงประเภทการรับสัญญาณ
สถานะการชารจ โหมดบน
เครื่องบิน ( ) และ DST

เรียงไมตรงแนว

ฟงกชันการรับอธิกวินาทีอัตโนมัติมีการเปดใชงาน
(เข็มจับเวลาจะปรากฏตามที่แสดงทางดานขวา)

การรับขอมูลอธิกวินาทีจนเสร็จสมบูรณใชเวลาถึง 18 นาที
ใชนาฬกาโดยอางอิงที่ “สถานที่ที่สามารถรับสัญญาณ GPS ไดงาย  หนา 16”

หนา 29

ตําแหนงเริ่มตนของเข็มจับเวลาเรียงไมตรงแนว
กรณีจะเกิดขึ้นเมื่อตําแหนงเริ่มตนของเข็มขับเวลาเรียงไมตรงแนว
เนื่องจากปจจยัภายนอกหรือการรีเซ็ตระบบ

ปรับตําแหนงเริ่มตนของเข็มจับเวลาใหเปนตําแหนงที่ถูกตอง
หนา

45 ~ 48

การทาํงาน

เม็ดมะยมหรือปุมไมทํางาน

พลังงานไฟฟาที่จัดเก็บไวเริ่มเหลอืนอย ชารจนาฬกาใหเพียงพอจนกวานาฬกาจะเริ่มเดินที่ระยะเวลา 1 วินาทีขนาดเล็ก หนา 14

วันที่เดินทันทีหลังจากดําเนินการตั้งคาโดยใชเม็ดมะยมหรือปุม
รอโดยไมตองดําเนินการใดๆ
เมื่อวันที่หยุดเดิน ปุมและเม็ดมะยมจะสามารถใชงานได

—

ทานไมสามารถดําเนินการจน
จบขั้นตอน

———

เมื่อดึงเม็ดมะยมออกมา
① ดันเม็ดมะยมกลับเขาไป
② เข็มวินาทีจะเริ่มเดินภายใน 6 นาที
③ หลังจากน้ันใหดําเนินการอีกครั้ง

—

เมื่อไมไดดึงเม็ดมะยมออกมา
① กดปุม B

② เข็มวินาทีจะเริ่มเดินภายใน 2 นาที
③ หลังจากน้ันใหดําเนินการอีกครั้ง

—

ปญหาอื่นๆ กระจกหนาปดขุนมัวไมหาย
มีนํ้าปริมาณเล็กนอยเขาไปในนาฬกาเนื่องจากการเสื่อมสภาพของ
ยางกันรั่ว เปนตน

ติดตอรานคาที่จําหนายนาฬกาเรือนนี้ใหกับทาน —

7
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รายการฟงกชัน/ขอมูลจําเพาะ

ดัชนี

8

ฟงกชันในการปรับเปลี่ยนเวลา ฟงกชันในการชารจ

การรับสัญญาณ GPS g หนา 28

ฟงกชันการปรับเปลี่ยนไทมโซน……………
g หนา 17

สามารถตั้งนาฬกาใหตรงตามเวลาในทองถิ่นดวยการ
ทํางานเพียงปุมเดียวÝไดทุกที่ทั้วโลก  
Ü DST (Daylight Saving Time) สามารถตั้งดวยตัวเองได

ใชฟงกชันนี้เมื่อทานเดินทางไปยังภูมิภาคหนึ่งๆ 
ที่สอดคลองกับไทมโซนอื่น

ฟงกชันการปรับเปลี่ยนเวลาดวยตวัเอง ……
g หนา 25

แสดงเวลาปจจุบันที่แมนยําของไทมโซนที่ตั้งไวใน
ปจจุบันโดยการรับสัญญาณ GPS จากดาวเทียม GPS

ใชฟงกชันนี้เพื่อปรับเปลี่ยนเวลาใหเปนเวลาที่แมนยํา
ระหวางการใชงานทั่วไป

การปรับเปลี่ยนเวลาอตัโนมัติ ………………
g หนา 27

นาฬกาจะคํานวนเวลาที่เหมาะสําหรับการรับสัญญาณ
GPS จากดาวเทียม GPS และเริ่มการรับสัญญาณโดย
อัตโนมัติ

แสดงเวลาปจจุบันที่แมนยําของไทมโซนที่ตั้งไวใน
ปจจุบัน

การตั้งคาไทมโซนดวยตัวเอง ………………
g หนา 23

ไทมโซนของหนาปดหลักสามารถเปลี่ยนแปลงได

นอกจากนี้ เวลาของหนาปดยอยจะปรับโดยการเลือก
ไทมโซนดวยตัวเองกอนใชงาน

การตั้งคา DST (Daylight Saving Time) ……
g หนา 19

DST (Daylight Saving Time) ของหนาปดหลักและหนา
ปดยอยสามารถตั้งคาไดดวยตัวเอง

ฟงกชนัการชารจไฟจากพลงังานโซลาร …
g หนา 14

แผงโซลารเซลลใตหนาปดจะแปลงแสงทุกรูปแบบเปน
พลังงานไฟฟาเพื่อขับเคลื่อนนาฬกาและจะมีการกัก
เก็บพลังงานไวในแบตเตอรี่สํารอง เมื่อชารจไฟเต็มแลว 
นาฬกาจะใชงานตอไปไดประมาณ 6 เดือน

ฟงกชันแสดงสถานะการชารจ ……………
g หนา 13

แสดงพลังงานที่ชารจไวในนาฬกาอยางคราวๆ 
แสดงใหเห็นวานาฬกาสามารถรับสัญญาณ GPS

ไดหรือไมดวย

ฟงกประหยัดพลังงาน ………………………
g หนา 33

สามารถเปดใชงานโหมดประหยัดพลังงานเพื่อลดการ
ใชพลังงานที่ไมจําเปนเมื่อนาฬกาถูกทิ้งไวโดยไมมี
แหลงที่มาของแสงที่เพียงพอ
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รายการฟงกชัน/ขอมูลจําเพาะ8

ขอมูลจําเพาะฟงกชันสาํหรับการรับขอมูล

ฟงกชันอื่นๆ

โหมดบนเครื่องบิน ( ) ……………………
g หนา 22

ฟงกชันที่ปองกันใหไมฟงกชันการรับสัญญาณ 
GPS ทํางานได ตั้งโหมดนี้เวลาขึ้นเครื่องบิน เปนตน

ฟงกชันแสดงสถานะการรับสัญญาณ
จากดาวเทียม …………………………………
g หนา 18

แสดงจํานวนดาวเทียม GPS ที่นาฬกาไดรับสัญญาณ
GPS ระหวางการรับสัญญาณ GPS ดวยเข็มวินาที

ฟงกชันแสดงผลการรบัสัญญาณ …………
g หนา 30

แสดงผลการรับสัญญาณลาสุด (สําเร็จ/ไมสําเร็จ)

ฟงกชันตรวจสอบการตั้งคาไทมโซน………
g หนา 21

แสดงไทมโซนที่ตั้งไวในปจจุบัน

1. ฟงกชันพื้นฐาน ……………………… หนาปดหลัก สามเข็ม (เข็มชั่วโมง/เข็มนาที/เข็มวินาทีขนาด
เล็ก)  การแสดงผลวัน วันที่ เข็มจับเวลา ฟงกชันการแสดง
เวลาแบบดูอัลไทม การแสดงผล AM/PM ฟงกชันเวลาโลก 
(40 ไทมโซน)

2. ความถี่ของคริสตัลออสซิลเลเตอร … 32,768 Hz (Hz = เฮิรตซ ... รอบตอวินาที)

3. อัตราลด/เพิ่ม (ตอเดือน) …………… อัตราลด/เพ่ิม ±15 วินาทตีอเดือน (เม่ือใชนาฬกาโดยไมไดต้ัง
คาเวลาอัตโนมัติดวยการรับสญัญาณ GPS และเม่ือใสนาฬาบน
ขอมือทีมี่ชวงอุณหภูมิตามปกติระหวาง 5°C และ 35°C)

4. ชวงอุณหภูมิในการทํางาน ………… ระหวาง −10°C และ +60°C

5. ระบบขับเคลื่อน ……………………… มอเตอรการเดิน (เข็มชั่วโมง/เข็มนาที/เข็มวินาทีขนาดเล็ก
ของหนาปดหลัก) การแสดงผลวัน วันที่ เข็มจับเวลา หนาปด
ยอย (ชั่วโมง, นาที)

6. แหลงที่มาของพลังงาน …………… แบตเตอรี่สํารอง 1 กอน

7. ระยะเวลาในการทํางาน …………… ประมาณ 6 เดือน (ชารจเต็ม และไมไดเปดใชงานโหมด
ประหยัดพลังงาน)

Ü หากเปดใชงานโหมดประหยัดพลังงานหลังจากชารจไฟ
เต็มแลว นาฬกาจะทํางานไดนานสูงสุด 2 ปโดยประมาณ

8. ฟงกชันการรับสัญญาณ GPS ……… การปรับเปลี่ยนไทมโซน การปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเอง 
การปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติ

9. IC (วงจรรวม)………………………… ออสซิลเลเตอร ตัวแบงความถี่ และวงจรขับเคลื่อน 
C-MOSIC, 4 ชิ้น

ฟงกชันการแสดงเวลาแบบดอูัลไทม ………
g หนา 24

เวลาของพื้นที่ซึ่งแตกตางจากเวลาของหนาปดหลักจะ
แสดงดวยหนาปดยอยที่ตําแหนง 6 นาฬกา (ระบบ 12

ชั่วโมง) และเข็ม AM/PM

ฟงกชันการเรียงแนวตําแหนงเข็มนาฬกา
อัตโนมัติ ………………………………………
g หนา 44

แกไขการเรียงไมตรงแนวเมื่อเข็มนาฬกาเรียงไมตรง
แนวเนื่องจากปจจัยภายนอก เชน อิทธิพลของแมเหล็ก

ฟงกชันการรับอธิกวินาทีอัตโนมัติ ……………
g หนา 29

รับขอมูลอธิกวินาทีอัตโนมัติเมื่อจําเปนตองรับอธิก
วินาที

ลิขสิทธิ์ ©2015 โดย SEIKO WATCH CORPORATION

คําประกาศเรื่องใบรับรอง
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