
นาฬกา 8X82 GPS โซลาร (โครโนกราฟ)

คูมือ การใชงาน

สารบัญโปรดอานกอนใชงาน
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Ü ทานสามารถรับบริการปรับความยาวสายนาฬกาแบบสายโลหะไดที่รานตัวแทนจําหนายนาฬกาเรือนนี้
หากทานไมสามารถสงนาฬกาไปซอมที่รานคาที่จําหนายนาฬกาเรือนนี้เนื่องจากทานไดรับนาฬกาเปน
ของขวัญ หรือทานยายที่อยูไปยังที่หางไกล โปรดติดตอเครือขายบริการทั่วโลกของ SEIKO นอกจากนี้
ทานยังสามารถรับบริการแบบมีคาใชจายไดที่รานคาอื่นๆ บางแหง แตบางแหงอาจไมมีบริการปรับความ
ยาวสาย

Ü หากนาฬกาของทานมีฟลมกันรอยขีดขวน โปรดลอกแผนฟลมดังกลาวออกกอนใชงานนาฬกา 
หากใชงานนาฬกาทั้งๆ ที่ไมไดลอกแผนฟลมออกอาจทําใหมีฝุน เหงื่อ สิ่งสกปรก หรือความชื้นติดอยู
ใตแผนฟลมและอาจกอใหเกิดสนิมได

โปรดอานคําแนะนําในคูมือการใชงานนี้อยางถี่ถวน
กอนการใชงานนาฬกา SEIKO เพื่อการใชงานที่

เหมาะสมและปลอดภัย
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ขอควรระวังในการใชงาน

1 โปรดอานกอนใชงาน

คําเตือน
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใชงานนาฬกา เชน การบาดเจบ็สาหัส เปนตน ผูใชงานควรปฏบิัติ

ตามระเบียบขอบังคับดานความปลอดภัยตไปนี้อยางเครงครัด

• โปรดเกบ็นาฬกาเรือนนีแ้ละอุปกรณเสริมใหหางจากเด็กเลก็และเด็กทารก

โปรดระมัดระวังไมใหเด็กทารกหรือเด็กเล็กกลืนกินชิ้นสวนอุปกรณเสริมเขาไปโดยไมไดตั้งใจ

หากเด็กทารกหรือเด็กเล็กกลืนกินแบตเตอรี่หรืออุปกรณเสริมของนาฬกาเขาไป 
โปรดปรึกษาแพทยโดยทันที เนื่องจากอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของเด็กทารกหรือเดก็เลก็

• หยุดใสนาฬกาทันทีหากเกิดกรณีตอไปนี้

� หากตัวเรือนหรือสายนาฬกาเกิดแหลมคมจากการสึกหรอ เปนตน

� หากมีพินโผลออกมาจากสายนาฬกา

Û โปรดปรึกษารานคาที่จําหนายนาฬกาเรือนนี้หรือเครือขายบริการทั่วโลกของ SEIKO ทันที

• หามถอดแบตเตอรี่สํารองออกจากนาฬกา

 Û เกี่ยวกับแบตเตอรี่สํารอง g แหลงที่มาของพลังงาน หนา 40

การเปลี่ยนแบตเตอรี่สํารองตองดําเนินการโดยผูที่มีความรูและทักษะแบบมืออาชีพ 
โปรดสอบถามรานคาที่จําหนายนาฬกาเรือนนี้สําหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่สํารอง

การใสแบตเตอรี่ซิลเวอรออกไซดทั่วไปอาจสรางความรอนและกอใหเกิดการระเบิดและการจดุ
ระเบิดได

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

� สถานที่ที่อุณหภูมิลดลงตํ่ากวา 5 ºC หรือเพิ่มขึ้นสูง
กวา 35 ºC เปนเวลานาน

� สถานที่ที่มีความชื้นสูง

 � สถานที่ที่ไดรับผลกระทบจาก พลังแมเหล็ก
หรอืไฟฟาสถิตสูง

� สถานที่ที่มีฝุนเยอะ

 � สถานที่ที่ไดรับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือน

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
และตะขอจะเสียดสีกัน และอาจกอใหเกิดรอยขีดขวนที่ดานหลังตัวเรือน ดังนั้นเมื่อถอดนาฬกา
ออกแลว เราขอแนะนาํใหใชผานิ่มๆ รองระหวางดานหลังตัวเรือน สายนาฬกา และตะขอ

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการบาดเจ็บ หรือความเสียหายตอวัตถุ ควรปฏิบัติตามคูมือการใชงานและขอบังคับ

ดานความปลอดภัยตอไปนี้อยางเครงครัด
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ขอควรระวัง

หามหมุนหรอืดึงเม็ดมะยมออกมา
ขณะที่นาฬกาเปยก

เนื่องจากนํ้าอาจเขาไปในนาฬกาได
Û หากพื้นผิวดานในกระจกขุนมัวเนื่องจากการควบแนน หรอืเกิดนํ้าหยดเล็กๆ
เกาะอยูภายในตัวเรือนนาฬกาเปนเวลานาน ประสิทธิภาพในการกันนํ้าของ
นาฬกาจะลดลง โปรดปรึกษารานคาที่จําหนายนาฬกาเรอืนนี้หรือเครอืขาย
บริการทั่วโลกของ SEIKO ทันที

หามใสนาฬกาขณะอาบนํ้าหรืออบซาวนา

ไอนํ้า สบู หรือสวนประกอบอื่นๆ ของนํ้าพุรอนอาจเรงการเสื่อม
ประสิทธิภาพการกันนํ้าของนาฬกา

หามปลอยใหมีความชื้น เหงื่อ หรือฝุนเกาะบน
นาฬกาเปนเวลานาน

โปรดระวังความเสี่ยงตอประสิทธิภาพในการกันนํ้าของนาฬกากัน
นํ้าที่อาจลดลง เนื่องจากการเสื่อมสภาพของสารยึดติดบนกระจก
หรือยางกันรั่ว หรือการเกิดสนิมบนสเตนเลสสตีล

คําเตือน

หามใสนาฬกาเรือนนี้ระหวางการดํานํ้าลึกแบบสคูบา
หรือการดํานํ้าลึกแบบอิ่มตัว

นาฬกากันนํ้าที่มกีารแสดงผล BAR (ความกดดันของบรรยากาศ)
เรือนนี้ ไดรับผานการตรวจสอบความหนาแนนตางๆ 
ภายใตสภาพแวดลอมสมบุกสมบันแบบจําลอง ซึ่งโดยทั่วไปจะ
เปนการตรวจสอบที่จําเปนสําหรับนาฬกาที่ออกแบบมาสําหรับการ
ดํานํ้าลึกแบบสคูบาหรือการดาํนํ้าลึกแบบอิ่มตัว โปรดใชนาฬกา
พิเศษเฉพาะสําหรับการดํานํ้า

หามนํานาฬกาโดนนํ้าที่ไหลจากก็อกนํ้าโดยตรง

แรงดันนํ้าของนํ้าก็อกจากก็อกนํ้ามีมากพอที่จะลดประสิทธิภาพการ
กันนํ้าของนาฬกากันนํ้าทั่วไป

ขอควรระวัง

1 โปรดอานกอนใชงาน



การรบัสัญญาณ GPS ฟงกชันการชารจไฟจากพลังงานโซลาร ฟงกชันการปรับเปลี่ยนเวลาอตัโนมัติ
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นาฬกาเรือนนี้เปนนาฬกา GPSÝ โซลาร
โดยมคีุณลักษณะดังตอไปนี้

คุณลักษณะ

Ü GPS เปนชื่อยอของ Global Positioning System (ระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นผิวโลก)
g โปรดดูรายละเอียดที่ หน า 5

1 โปรดอานกอนใชงาน

นาฬกาเรือนนี้สามารถตั้งเวลาทองถิ่นไดอยาง
แมนยาํดวยการทาํงานเพียงปุมเดียวÝไดทกุทีท่ัว่โลก
Ü DST (Daylight SavingTime) สามารถตั้งไดดวยตัวเอง

นาฬกาเรือนนี้จะปรับเวลาอยางรวดเร็วโดยการรับสัญญาณ GPS

จากดาวเทียม GPS

g สถานที่ที่สามารถรับสัญญาณ GPS ไดงาย/
ไมสามารถรับสัญญาณได หนา 15

นาฬกาเรือนนี้ตอบสนองกับไทมโซนรวม 40 ไทมโซนทั่วโลก
g ไทมโซน หนา 6

เมื่อภูมิภาคหรือไทมโซนที่กําลังใชนาฬกาอยูมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดดาํเนินการ “ปรับเปลี่ยนไทมโซน”
g วิธีปรับเปลี่ยนไทมโซน หนา 17

นาฬกาเรือนนี้ทํางานดวยการชารจไฟจาก
พลังงานโซลาร

เปดใหหนาปดสัมผัสกับแสงเพื่อชารจนาฬกา
เมื่อชารจไฟเต็มแลว นาฬกาจะใชงานไดประมาณ 6 เดอืน

เม่ือไม่เหลือพลังงานท่ีเก็บไว้ในนาฬกิาเลย
อาจใช้เวลานานในการชาร์จนาฬกิา
ดังน้ันโปรดอย่าลืมชาร์จนาฬกิาอยู่เสมอ

g วิธีชารจนาฬกา หนา 13

g เวลาในการชารจตามมาตรฐาน หนา 13

นาฬกาเรือนนี้ปรับเปลี่ยนเวลาโดยอตัโนมัติตามรูป
แบบการดําเนนิการระหวางการใชงาน

เมื่อนาฬกาสัมผัสไดถึงความสวางใตทองฟาที่เพียงพอ นาฬกาจะ
รับสัญญาณ GPS จากดาวเทียม GPS โดยอัตโนมัติ ฟงกชันนี้ชวย
ใหนาฬกาสามารถปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติไดอยางแมนยํา แมใน
ขณะที่มีการใชงานนาฬกา

g การปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติ  หนา 24

Ü นาฬกาเรือนน้ีไมสามารถรับสัญญาณ GPS ไดเมื่อพลังงานที่มีอยูใน
นาฬกาอยูในระดับตํ่า

g ตรวจสอบสถานะการชารจ หนา 12

Üนาฬกา GPS โซลารเรือนนี้ตางจากอุปกรณนําทางตรงที่ไมไดออกแบบมาเพื่อรับสัญญาณ GPS จากดาวเทียม GPS อยางสมํ่าเสมอโดยที่ไมมีการทํางาน
นาฬกาเรือนน้ีจะรับสัญญาณ GPS ในโหมดการปรบัเปลี่ยนไทมโซน โหมดการปรบัเปลี่ยนเวลาดวยตัวเองหรือแบบอัตโนมัติเทานั้น
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กลไกที่นาฬกา GPS โซลารเรือนนี้ใชตั้งเวลาและวันที่

GPS คืออะไร
GPS ยอมาจาก Global Positioning System ซึ่งเปนระบบดาวเทียมเพื่อกําหนด
ตําแหนงปจจุบันบนพื้นผิวโลก
ปจจุบันมีดาวเทียม 24 ดวงครอบคลุมโลก และระบบนี้มีการทํางานโดยดาวเทียม 
GPS ประมาณ 30 ดวง
ไมวาทานจะอยูที่ใดบนพื้นผิวโลกก็สามารถระบุตําแหนง (กําหนดตําแหนง) 
ดวยขอมูลจากดาวเทียม GPS มากกวา 4 ตัวได

กลไกที่นาฬกาเรือนนี้ใชต้ังเวลาและวันที่
นาฬกาเรือนนี้จะรับสัญญาณ GPS จากดาวเทียม GPS
เพื่อตั้งเวลาและวนัที่ตามขอมูลตอไปนี้

ดาวเทียม GPS

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

• วันที่และเวลาที่แมนยําตามนาฬกาอะตอมมิก 
• ขอมูลเกี่ยวกับไทมโซนที่ทานอยู

(โดยท่ัวไป ตําแหนงปจจุบันจะไดรับการกําหนดโดยดาวเทียม
GPS มากกวา 4 ดวง และจะมกีารระบุไทมโซนท่ีทานอยูจากท้ังหมด
40 ไทมโซนทั่วโลก)

Üหากตองการรับขอมูลเกี่ยวกับไทมโซนท่ีทานอยู ทานจําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนไทมโซน
g วิธีปรับเปลี่ยนไทมโซน  หนา 17

Üนาฬกา GPS โซลารเรือนนี้ตางจากอุปกรณนําทางตรงที่ไมได
ออกแบบมาเพื่อรับสัญญาณ GPS จากดาวเทียม GPS อยาง
สมํ่าเสมอโดยที่ไมมีการทํางาน

 นาฬกาเรือนน้ีจะรับสัญญาณ GPS จากดาวเทียม GPS 
ในโหมดการปรบัเปลี่ยนไทมโซน โหมดการปรบัเปลี่ยนเวลา
ดวยตัวเองหรือแบบอัตโนมัติเทานั้น

1 โปรดอานกอนใชงาน
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+4
+3
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+1
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+8

+7

+6
+4

+12

+11

+9
-10

+13

+14

-8

+5

+6

-12

-12
-11

-11

-11

+13

-3.5
-3

-9.5

-9

-8
-7 -6 -5

-1

0

-3

-4

-4

-5

-5 -4

-4.5

-6
-7

-10

-3

-3

-10

-2 0-1 -1+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 -12

-1 0 +1 +2 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 -12+3

-11 -10 -9 -7 -6 -4-8 -5 -3 -2

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1

ไทมโซน

โปรดอานกอนใชงาน1

ไทมโซน
โดยทั่วไปประเทศและภูมภิาคตางๆ ทั่วโลกจะใชเวลามาตรฐานตามเวลา
มาตรฐานสากล (UTC) เวลามาตรฐานจะกําหนดตามแตละประเทศหรือภูมิภาค 
และภูมิภาคที่ใชเวลามาตรฐานเดียวกันจะเรียกวาไทมโซน และในปจจุบันมี
การแบงออกเปน 40 ไทมโซน

Daylight SavingTime (DST)
Daylight SavingTime (DST) จะมกีารตั้งคาแตกตางกันไปตามพื้นที่ตางๆ
Daylight SavingTime หมายถึงเวลาในชวงฤดูรอน ซึ่งเปนระบบที่ชวยยืดเวลา
ในชวงกลางวัน โดยการปรับเวลาใหเร็วขึ้น 1 ชั่วโมงในชวงที่ชวงกลางวันมี
เวลายาวในชวงฤดูรอน มีการใชเวลาออมแสงในประมาณ 80 ประเทศ โดยสวน
มากจะเปนประเทศในยุโรปและอเมริกาเหนือ การใชและระยะเวลาของเวลา
ออมแสงจะแตกตางกันไปในแตละประเทศ
Ü เวลาออมแสงอาจมีการเปลี่ยนแปลง ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสถานการณของประเทศหรือภูมิภาคน้ันๆ

g ตั้ง Daylight SavingTime (DST) หนา 18

เวลามาตรฐานสากล (UTC)
UTC คือเวลามาตรฐานสากล ซึ่งเปนขอตกลงนานาชาติ เวลานี้ใชเปนเวลา
ทางการสาํหรับบันทึกเวลาทั่วโลก UTC คือเวลาที่ไดมาจากการเพิ่มอธิกวินาที
ใหกับ “เวลาอะตอมมิกสากล (TAI)” ซึ่งกาํหนดจากนาฬกาอะตอมมิกทั่วโลก 
และตกลงรวมกันเพื่อชดเชยคาคลาดเคลื่อนจากเวลาสากล (UT) ที่ไดรับการ
กําหนดในเชิงดาราศาสตร
Ü แตละไทมโซนเปนไปตามขอมูลเมื่อเดือนมกราคม 2014

Ü ความตางของเวลาและการใชเวลา Daylight SavingTime ในแตละเมืองอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามผูปกครองประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ
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นาฬกามฟีงกชันดังตอไปนี้รวมอยูดวย

ลอสแอนเจลสิ 19.00 น. วันท่ี 6

ลอนดอน
13.00 น. วันท่ี 7

โปรดอานกอนใชงาน1

เมื่อภูมิภาคหรือไทมโซนที่ใชนาฬกามีการเปลี่ยนแปลง

ปรับเปลี่ยนไทมโซน
นาฬกาแสดงเวลาในทองถิ่นที่แมนยํา

g การปรับเปลี่ยนไทมโซน หนา 16

g ไทมโซน หนา 6

g การแสดงผลไทมโซนและรายชื่อไทมโซนทั่วโลก หนา 11

หากตองการตั้งเฉพาะเวลา

นาฬกาจะแสดงเวลาที่แมนยําของไทมโซนซึ่งตั้งโดยการใช 
“การปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเอง”

g วิธีปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเอง  หนา 23

g ตรวจสอบการตั้งคาไทมโซนและ DST (เวลาออมแสง)  หนา 19
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3. กอนใชงาน ............................................................................................ 9

ชื่อชิ้นสวน .............................................................................................. 9
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ชื่อชิ้นสวน

3 กอนใชงาน

เม็ดมะยม

เข็มนาที

วันที่

เข็ม 1/5 วินาทีของนา
ฬกาจับเวลา

เข็มนาทีของนาฬกาจับเวลา

ปุม C

เขม็จับเวลา
(เข็มชั่วโมงของนาฬิกาจับเวลา) ปุ่ม D

ปุม B

เข็มชั่วโมง

ปุม A

เขม็วินาทีขนาดเล็ก

มีตอในหนาถัดไป
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ตรวจสอบสถานะการชารจ g หนา 12

วิธีชารจนาฬกา g หนา 13

ตําแหนง
เข็มนาฬกา

เต็ม ปานกลาง ตํ่า

การแสดง
ผล

ตําแหนง
เข็มนาฬกา

・ (ปด) DST (เปด)

การแสดง
ผล

ตําแหนง
เข็มนาฬกา

สถานะโหมดบน
เครื่องบิน ( )

การแสดง
ผล

โหมดบนเครื่องบิน ( ) g หนา 20

การแสดงผลสถานะการชารจ

การแสดงผล DST
(เวลาออมแสง)

การแสดงผลกระบวนการรับสัญญาณ

การแสดงผลของโหมดบนเครื่องบิน ( )

กระบวนการ
รับสัญญาณ

1 (การปรับเปลี่ยน
เวลา)

4+ (การปรับเปลี่ยน
ไทมโซน)

การรับขอมูลอธิก
วินาที

การแสดง
ผล

Y ... รับสัญญาณสําเร็จ
(ตําแหนง 52 วินาที)

N ...  รับสัญญาณไมสําเร็จ
(ตําแหนง 38 วินาที)

[การตรวจสอบผลการ
รับสัญญาณ] g หนา 27

การแสดงผลการ
รับสัญญาณ

การแสดงผลเข็มจับเวลาและการแสดงผลการรับสัญญาณ

Üตําแหนงของการแสดงผลแตละขออาจแตกตางกัน
ไปในแตละรุน (การออกแบบ)

3 กอนใชงาน

ตรวจสอบ DST (Daylight SavingTime) g หนา 19

ตั้ง DST (Daylight SavingTime) g หนา 18

ตรวจสอบผลการรับสัญญาณ g หนา 27
การปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเอง g หนา 22
การปรับเปลี่ยนไทมโซน g หนา 16

การปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติ g หนา 24
รับขอมูลอธิกวินาที g หนา 26

มีตอในหนาถัดไป
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การแสดงผลรหัสเมืองและความตางของเวลาจาก UTC อาจเปลี่ยนแปลงไปตามรุนตางๆ
“·” ระหวางตัวเลขของการแสดงผลความตางของเวลาแสดงวามีไทมโซนอยูในสถานที่ดังกลาว

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

รหสั
เมือง

การแสดง
ผลเวลา

(ความตาง)
ชื่อเมือง

UTC ±
ชั่วโมง

LON UTC «ลอนดอน 0

PAR 1 «ปารีส/«เบอรลิน +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
เมอืง

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

CCS • คารากัส –4.5

SCL –4 «ซันติอาโก –4

— • «เซนตจอหนส –3.5

RIO –3 «รีโอเดจาเนโร –3

FEN –2
เฟอรนันดูจีนอ
โรนยา –2

PDL –1 «อะโซรส –1

3 กอนใชงาน

รายชื่อตอไปนี้แสดงความสัมพันธระหวางการแสดงผลของฐานนาฬกาและวงแหวนรอบหนาปด ตลอดจนความตางของเวลาจาก UTC
โปรดดูตําแหนงเข็มวินาทีดานลางเพื่อตั้งไทมโซนหรือตรวจสอบการตั้งคาไทมโซน

DST (Daylight SavingTime) ใชในไทมโซนที่มีเครื่องหมาย «
ในไทมโซนเกาะลอรดฮาว ในออสเตรเลียที่มีเครื่องหมาย «« เวลาจะเรว็กวา 30 นาทีขณะที่ใช DST (Daylight Saving Time)
นาฬกาเรือนนี้ตอบสนองกับ DST ในไทมโซนของเกาะลอรดฮาว

Ü แตละไทมโซนอางองิตามขอมูลจากเดือนมกราคม 2014

การแสดงผลไทมโซน
ชื่อเมืองตัวแทน…

29 เมืองใน 40
ไทม์โซนทั้งหมดทั่วโลก

ความต่างของเวลา…
+14 ชั่วโมง ~ –12 ชั่วโมง

[ตรวจสอบไทม์โซน]g หน้า 19

[การปรับเปล่ียนไทม์โซน]g หน้า 16

การแสดงผลความตางของเวลา
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การแสดงผลเข็มจับ
เวลา สถานะการชารจ อธิบาย

เต็ม
ไมสามารถรับสัญญาณ
g ไปที่หนา 14

ปานกลาง

รับสัญญาณไดแตอยา
ลืมชารจนาฬกา
เกี่ยวกับการชารจ
g หนา 14

การแสดงผล
เขม็จับเวลา

การเดินของเข็มวินาที สถานะการชารจ อธิบาย

การเดินที่
ระยะเวลา 
1 วินาที

ตํ่า

นาฬกาไม
สามารถรบั
สัญญาณ GPS

แตมพีลงังาน
สําหรบัทํางานได

ชารจนาฬกาจนกวาเข็มจับเวลาจะ
ชี้ไปที่ตําแหนงระดับเปนอยาง
นอย เพื่อใหนาฬกาสามารถรับ
สัญญาณ GPS

เกี่ยวกับการชารจ g หนา 13

การเดินที่
ระยะเวลา 
2 วินาที

นาฬกาไมสามารถ
รบัสัญญาณ GPS

และไมมพีลงังาน
สําหรบัทํางานได
(ฟงกชันเตอืน
การส้ินเปลอืง
พลงังานลวงหนา
เปดใชงานอยู
gหนา 32)

ชารจนาฬกาตอจนกวาเข็มจับเวลา
จะชี้ไปในตําแหนงที่กําหนดเปนอยาง
นอย เพื่อใหนาฬกาสามารถทํางาน
ไดอยางตอเนื่องและรับสัญญาณ 
GPS ได
เกี่ยวกับการชารจ g หนา 13

การเดินที่
ระยะเวลา 

5 วินาที

สถานะการชารจไม
แสดงข้ึนสําหรบัโหมด
บนเครือ่งบิน ( ).

รีเซ็ตโหมดบนเครื่องบิน ( )
ใหบอยที่สุดเทาที่จะทําได
g รีเซ็ตโหมดบนเครื่องบิน

( ) หนา 20

เมื่อเข็มจับเวลาชี้ไปที่ “E”

ใหชารจนาฬกาตามคําแนะนําดานบน

ตรวจสอบสถานะการชารจ

ตําแหนงเข็มจับเวลาแสดงวานาฬกาเรือนนี้สามารถหรือไมสามารถรับสัญญาณ GPS
เมื่อพลงังานเหลือนอย การเดินของเข็มวินาทีจะแสดงสถานะการสิ้นเปลืองพลังงานในรายละเอียดเพิ่มเติม

Üการรับสัญญาณ GPS จําเปนตองใชพลังงานมาก โปรดอยาลืมชารจนาฬกาโดยการเปดใหสัมผัสกับแสง g เกี่ยวกับการชารจ หนา 13

รับสัญญาณ
ได

รับสัญญาณ
ไมได

3 กอนใชงาน
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การสอง
สวาง lx
(LUX)

แหลงที่มาของ
แสง สภาวะ (ตวัอยาง)

จากสถานะที่นาฬกาหยุดเดิน 
(ไมไดชารจ)

ในสถานะที่เข็ม
นาฬกาเดิน (ชารจ

นาฬกาแลว)

ถึงชารจจนเต็ม
ถึงการเดินที่ระยะเวลา

1 วินาที
ถึงการเดนิเปนเวลา

หนึ่งวัน

700
แสงจากหลอด

นีออน
สํานักงานท่ัวไป － － 3.5 ชั่วโมง

3,000
แสงจากหลอด

นีออน
30 W 20 ซม. 420 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง

10,000
แสงจากหลอด
นีออน แสงแดด

วันที่มีเมฆมาก 
30 W 5 ซม.

115 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 15 นาที

100,000 แสงแดด
วันที่แดดออกมาก

(ใตแสงแดดโดยตรงใน
ชวงฤดูรอน)

50 ชั่วโมง 1.5 ชั่วโมง 10 นาที

เกี่ยวกับการชารจ

กอนใชงาน3

วิธีชารจนาฬกา
เปดใหหนาปดสัมผัสกับแสงเพื่อชารจนาฬกา

ในสถานการณตอไปนี้ อาจมีแนวโนมการใชพลังงานสูง
ซึ่งทําใหนาฬกาหยุดเดิน

• นาฬกาซอนอยูใตแขนเส้ือ

• มีการใชหรือจัดเก็บนาฬกาในสภาวะท่ีไมไดสัมผัสกับ
แสงเปนเวลานาน

โปรดตรวจสอบวานาฬกามกีารชารจ
ไฟเพียงพออยูเสมอ เพื่อใหสามารถ
ทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ

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

Ü เวลาใชนาฬกาเปนครั้งแรกหรือเริ่มใชนาฬกาหลังจากท่ีนาฬกาหยุดเดินเน่ืองจากหลังงานหมด
โปรดชารจนาฬกาใหมีไฟเพียงพอตามตารางทางดานขวาของหนา

เวลาในการชารจตามมาตรฐาน
โปรดดูเวลาโดยประมาณที่จําเปนตอการชารจนาฬกาในตารางดานลาง
การรับสัญญาณ GPS ใชพลังงานมาก โปรดอยาลืมชารจนาฬกาโดยเปดใหนาฬกาสัมผัสกับ
แสงเพื่อใหเข็มจับเวลาชี้ไปที่ “ตําแหนงระดับ (ปานกลาง)” หรือ “F (เตม็)” (หากสถานะการ

ชารจแสดงเปน “E (ตํ่า)” การรับสัญญาณจะไมเริ่มขึ้นแมมีการใชการรับสัญญาณ GPS)
g ตรวจสอบสถานะการชารจ หนา 12

Ü เวลาในการชารจท่ีจําเปนจะแตกตางกันไปเล็กนอยตามการออกแบบและสีหนาปดของนาฬกา

ตัวเลขของ “เวลาที่จําเปนตอการชารจนาฬกาเพื่อใหนาฬกาเริ่มเดินที่ระยะเวลาหนึ่งวินาที” เปนการ
ประมาณเวลาที่จําเปนตองชารจนาฬกาที่หยุดเดินโดยการเปดใหสัมผัสกับแสงจนกวานาฬกาจะเดิน
อยางเสถียรที่ระยะเวลาหนึ่งวินาที แมวานาฬกาจะชารจเพียงสวนหนึ่งเปนระยะเวลาสั้นๆ แตนาฬกาจะ
เดินตอที่ระยะเวลาหนึ่งวินาที อยางไรก็ตาม นาฬกาจะกลับไปเดินที่ระยะเวลาสองวินาทีในไมชา 
ใชเวลาในการชารจในคอลัมนนี้เปนแนวทางคราวๆ สําหรับเวลาในการชารจที่เพียงพอ
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• เมื่อภูมิภาคหรือ
ไทมโซนที่ใช
นาฬกามีการ
เปลี่ยนแปลง

• หากตองการตั้ง
เฉพาะเวลา การตั้งคาไทมโซนไมถูกตอง

การตั้งคาไทมโซนถูกตอง
g วิธีต้ังเวลาและวันที่ดวยตัวเอง

หนา 43

g วิธีตั้งไทมโซนดวยตัวเอง  
หนา 21

2. ต้ังไทมโซนและต้ังเวลาและวันที่

กระบวนการทาํงานพื้นฐาน
1. ตรวจสอบสถานที่ที่สามารถรับ

สัญญาณ GPS ไดงาย
g สถานท่ีท่ีสามารถรับสัญญาณ GPS ไดงาย/

สถานที่ที่ไมสามารถรับสัญญาณ GPS

หนา 15

4 การทํางานพื้นฐาน (วิธีตั้งเวลา/วิธีรับสัญญาณ GPS เปนตน)

• รับสัญญาณ GPS ตั้ง
ไทมโซนและตั้งเวลาและ
วันที่

• ตั้ง DST (Daylight

SavingTime)

ตามความจําเปน

g วิธีปรบัเปลี่ยนไทม
โซน หนา 17

g ตั้ง DST (Daylight

SavingTime) หนา 18

ตั้งเฉพาะเวลา
g วิธีปรบัเปลี่ยนเวลา

ดวยตัวเอง
หนา 23

< การตั้งคาตามการรับสัญญาณ GPS >

< การตั้งคาดวยตัวเอง >

g ตรวจสอบการตั้งคา
ไทมโซนและ DST

(Daylight SavingTime)

หนา 19

สถานท่ีท่ีไมสามารถรบัสัญญาณ GPS

ตัวอยาง: ภายในสถานีรถไฟใตดิน

สถานที่ที่สามารถรับสัญญาณ
GPS ไดงาย

กลางแจงใตทองฟาโปรงที่ไมมีสิ่งบดบัง
ทัศนวิสัย
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•กลางแจงใตทองฟาโปรงท่ีไมมีส่ิงบดบังทัศนวิสัย • มองไมเห็นทองฟาหรือมองเห็นเปนบางสวนเทาน้ัน

• มีส่ิงท่ีเปนอุปสรรคตอการรับสัญญาณ

• ทองฟาที่มีสิ่งบดบังทัศนวิสัยมากจะรับสัญญาณ 
GPS ไดยากขึ้น นอกจากนี้อาจไดรับสัญญาณ 
GPS ยากในชวงที่มีอุปสรรคตอสัญญาณ GPS

ระหวางการรับสัญญาณ (โดยเฉพาะระหวางการ
ปรับเปลี่ยนไทมโซน)

รับสัญญาณไดงาย ไมสามารถรับสัญญาณรับสัญญาณไดยาก

4 การทํางานพื้นฐาน (วิธีตั้งเวลา/วิธีรับสัญญาณ GPS เปนตน)

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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ไทมโซนที่ทานอยูจะไดรับการแปลงเปนเวลาทองถิ่นใหปรับ
นาฬกาเปนเวลาปจจุบันที่เที่ยงตรงดวยการทํางานเพียงปุม
เดียวÞไดทุกที่ทั่วโลก
Ü DST (Daylight SavingTime) สามารถตั้งดวยตัวเองได

g วิธีปรับเปลี่ยนไทมโซน หนา 17

การปรับเปลี่ยนไทมโซน

เมื่อภูมิภาคหรอืไทมโซนที่ใชนาฬกามีการเปลี่ยนแปลง (การปรับเปลี่ยนไทมโซน)

มีตอในหนาถัดไป

4 การทํางานพื้นฐาน (วิธีตั้งเวลา/วิธีรับสัญญาณ GPS เปนตน)

ขอควรระวังเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนไทมโซน

หากปรับเปลี่ยนไทมโซนใกลกับแนวแบงเขตไทมโซน อาจมีการแสดง
เวลาของไทมโซนใกลเคียง
ในบางพื้นที่ แนวแบงเขตที่นาฬกาพบอาจไมสัมพันธกับเครื่องหมาย
ไทมโซนตามจริงบนพื้นดินทุกประการ
ซึ่งไมนับวาเปนการทํางานผิดปกติ
ในกรณีนี้ ใหตั้งไทมโซนในโหมดการตั้งคาไทมโซนดวยตัวเอง

g วิธีตั้งไทมโซนดวยตัวเอง  หนา 21

เมื่อมีการปรับเปลี่ยนไทมโซนขณะเดินทางภาคพื้นดิน โปรดหลีกเลี่ยง
แนวแบงเขตของไทมโซน และดําเนินการปรับเปลี่ยนไทมโซนในเมือง
ตัวแทนของไทมโซนเมื่อสามารถทําได นอกจากนี้ เมื่อใชงานนาฬกา
ใกลกับแนวแบงเขตของไทฒโซน โปรดตรวจสอบการตั้งคาไทมโซน 
และตั้งไทมโซนดวยตัวเองตามความจาํเปน

Üการรับสัญญาณจะสําเร็จหรือไม ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมในการรับสัญญาณ
g สถานที่ที่สามารถรับสัญญาณ GPS ไดงาย/สถานที่ที่ไมสามารถรับสัญญาณ

GPS หนา 15

Üไมสามารถตั้ง DST (Daylight SavingTime) อัตโนมัติแมวาจะรับสัญญาณสําเร็จก็ตาม
โปรดตั้ง DST ดวยตวัเอง
g ตั้ง DST (Daylight SavingTime) หนา 18

Üการรับสัญญาณ GPS ใชพลังงานมาก
โปรดอยาลืมชารจนาฬกาเปนประจําโดยเปดใหนาฬกาสัมผัสกับแสงเพื่อใหเข็มจับ
เวลาชี้ไปที่ “ตําแหนงระดับ (ปานกลาง)” หรือ “F (เต็ม)”
g วิธีชารจนาฬกา หนา 13

หากสถานะการชารจแสดงเปน “E (ตํ่า)” การรับสัญญาณจะไมเริ่มขึ้นแมมีการใชการรับ
สัญญาณ GPS

g ตรวจสอบสถานะการชารจ หนา 12

Ü เมื่อนาฬกาจับเวลาเดินอยู จะไมมีการเปดใชังานฟงกชันการรับสัญญาณ
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กดปุม B คางไว (6 วินาที) จากนั้นปลอย
เมื่อเข็มวินาทีเดินมาที่ตําแหนง 30 วินาที

ไปที่สถานที่ที่สามารถรับ
สัญญาณ GPS ไดงาย1

ยายออกไปที่กลางแจงใต
ทองฟาโปรงที่ไมมีสิ่งบดบัง
ทัศนวิสัย

g สถานที่ที่สามารถรับสัญญาณ
GPS ไดงาย/สถานที่ที่ไม
สามารถรับสัญญาณ GPS

หนา 15

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

หันหนาปดนาฬกาขึ้นแลวรอ 4

วิธีปรับเปลี่ยนไทมโซน

การทํางานพื้นฐาน (วิธีตั้งเวลา/วิธีรับสัญญาณ GPS เปนตน)4

Ü โปรดกดปุม B คางไวแมวาเข็มวินาทีจะเดินไปที่
ตําแหนง 0 หลังจากกดปุมแลว 3 วินาที

ตรวจสอบวาการรับสัญญาณสําเร็จหลังจากที่
นาฬกากลับไปที่โหมดการแสดงผลเวลา
g ตรวจสอบวาการรับสัญญาณสําเร็จ หนา 27

g Cตรวจสอบการต้ังคาไทมโซน หนา 16

Ü ระหวางการเลื่อนวันท่ี ปุมและเม็ดมะยมจะ
ใชงานไมได

Ü ตั้ง DST (Daylight SavingTime) ดวยตัวเอง
g ต้ัง DST (Daylight SavingTime) หนา 18

ผลการรับสัญญาณจะแสดงเปนเวลา 5 วินาที

จากนั้นเข็มชั่วโมงและเข็มนาทีจะเดิน และเวลา
กับวันที่จะไดรับการปรับเปลี่ยน  (ไทมโซนจะได
รับการปรับเปลี่ยนเปนไทมโซนในทองถิ่นดวย)

การแสดง
ผลการรับ
สัญญาณ

Y: สําเร็จ
(ตําแหนง
52 วินาที)

N: ไมสําเร็จ
(ตําแหนง 
38 วินาที)

การแสดง
ผล

สถานะ 
ใชนาฬกาตาม
ที่เปนอยู

g เมื่อผลการรับ
สัญญาณแสดง

เปน “N” หนา 15

เมื่อเข็มวนิาทีเดินมาถึงตําแหนง
30 วินาที การรับสัญญาณจะเริ่มตนขึ้น 
เข็มจับเวลาจะชี้ไปที่ “4+”

Ü การรับสัญญาณจะไมเริ่มตนข้ึนขณะท่ีเข็มจับเวลาช้ีไปท่ี
“E” หรือ แมมีการใชการรับสัญญาณ

เมื่อเข็มจับเวลาช้ีไปท่ี “E” ใหชารจนาฬกาโดยเปดให
สัมผัสกับแสง
g วิธีชารจนาฬกา หนา 13

ตรวจสอบวานาฬกาสามารถ/ไมสามารถรับสัญญาณ GPS

g ตรวจสอบสถานะการชารจ หนา 12

เมื่อเข็มช้ีไปท่ี , ใหรีเซ็ตโหมดบนเครื่องบนิ ( ).
g วิธีรีเซ็ตโหมดบนเครื่องบิน ( ) หนา 20

Ü เมื่อนาฬกาจับเวลาทํางานอยู จะไมมีการเปดใชังาน
ฟงกชันการรับสัญญาณ

การรับสัญญาณใชเวลา
สูงสุด 2 นาที

Ü ข้ึนอยูกับสภาวะในการรับ
สัญญาณ

ตําแหนง 25
วินาทีของเข็ม
วินาที จํานวน
ดาวเทียม

5 ดวง

< การแสดงผลระหวางการรับสัญญาณ
(= สถานะการรับสัญญาณดาวเทียม) >

เข็มวินาทีระบุถึงความสามารถในการรับสัญญาณ 
(= จํานวนดาวเทยีม GPS ที่นาฬกาไดรับสัญญาณ GPS)

Ü เมื่อมีจํานวนดาวเทียม
ที่ไดรับสัญญาณมาก
นาฬกาจะไดรับสัญญาณ 
GPS งายขึ้น

Ü โปรดทราบวานาฬกาอาจรับสัญญาณ GPS ไดยากเมื่อทาน
กําลังเคลื่อนไหว

Ü ไมสามารถรับสัญญาณไดแม
เข็มจะชี้ไปที่ดาวเทียม 
4 ดวงหรือมากกวา

Ü หากตองการยกเลิกการรับ
สัญญาณ ใหกดปุม A

BP
C
JJY

กดคางไว 
6 วนิาที

0 ดวง

2 ดวง

3 ดวง
อาจรับ
สญัญาณได
4 ดวง

5 ดวง
6 ดวง

กด
ปุ ม A

ไมสามารถรับสัญ
ญ

าณ

รั
บ

ส
ัญ

ญ
าณ

ไดงาย



กดปุม C คางไว (3 วินาที) ภายใน 5 วินาทีหลังการดําเนินการ ①2ดึงเม็ดมะยมออกมาหนึ่งคลิก ดันเม็ดมะยมกลับเขาไป1 3
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DST (Daylight SavingTime) สามารถตั้งไดดวยตัวเอง

ดําเนินการตาม① ถึง③ ในสถานะที่การตั้งคา DST (เวลาออมแสง) เปดอยู
ในการดําเนินการ② ใหปรับเข็มจับเวลาไปที่ตําแหนง “OFF” (ปด) ตามรูปทางดานขวา
เข็มชั่วโมงและเข็มนาทีจะยอนกลับหนึ่งชั่วโมง

เข็มจับเวลาจะกลับไปแสดงสถานะการชารจ
เข็ม 1/5 วินาทีของนาฬกาจับเวลาจะกลับไปที่ตําแหนง 
12 นาฬกา

เข็มจับเวลาจะเดนิไปชี้ที่ “DST (เปด)” และเข็มชั่วโมงกับเข็มนาทีจะเร็ว
ขึ้นหนึ่งชั่วโมง

เปด DST (Daylight SavingTime)

ปด DST (เวลาออมแสง)

ตั้ง DST (Daylight SavingTime)

เข็มจับเวลาจะเดินเพื่อระบุการตั้งคา Daylight Saving 

Time (DST) ปจจุบัน

เข็ม 1/5 วินาทีของนาฬกาจับเวลาจะเดินเพื่อแสดงไทม
โซนปจจุบัน

< เมื่อการตั้งคา Daylight Saving Time (DST) ปดอยู >

Ü ในไทมโซนเกาะลอรดฮาวในออสเตรเลีย เวลาจะเร็วกวา 30 นาทีขณะที่ใช DST

(Daylight Saving Time) นาฬกาเรือนนี้ตอบสนองกับ DST ในไทมโซนเกาะลอรดฮาว

การทํางานพื้นฐาน (วิธีตั้งเวลา/วิธีรับสัญญาณ GPS เปนตน)4

Ü หากมีการใชนาฬกาจับเวลาอยู นาฬกาจับเวลาจะได
รับการรีเซ็ต

0 1 2

0 1 2
0 1 2

ดึงเม็ด
มะยมออก

มาหนึ่ง
คลิก

กดค างไว 
3 วนิาที

ดันเม็ด
มะยมกลบั

เข าไป

Ü DST (Daylight SavingTime) จะไมเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ
Ü การเปด/ปด DST จะไมเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ แมมีการใชการตั้งคาการปรบัเปลี่ยนไทมโซน/
การปรับเปลี่ยนไทมโซนดวยตัวเอง
เมื่อเดินทางไปยังภูมิภาคท่ีไมมีการใช DST (Daylight SavingTime) จากภูมิภาคที่ใชงาน 
ใหปดการตั้งคา DST
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ดันเม็ดมะยมกลับเขาไปดึงเม็ดมะยมออกมาหนึ่งคลิก1
เข็ม 1/5 วินาทีของนาฬกาจับเวลาจะเดินเพื่อแสดงไทมโซนที่ตั้งไวในปจจุบัน

เข็มจับเวลาจะระบุการตั้งคา DST (Daylight SavingTime)

2
เข็ม 1/5 วินาทีของนาฬกาจับเวลาจะกลับไปที่ตําแหนง 
0 วินาที เข็มจับเวลาจะกลับไปแสดงสถานะการชารจ

ตรวจสอบการตั้งคาไทมโซนและ DST (Daylight SavingTime)

< การแสดงผลเขม็จับเวลา >
แสดงการตั้งคาเปด/ปดของ
Daylight Saving Time (DST)

DST ・ (ปด) DST (เปด)

การ
แสดง
ผล

Ü วิธีเปลี่ยนการตั้งคาไทมโซน

• เมื่อทานอยูในสถานที่ที่สามารถรับสัญญาณ
GPS ไดงาย
g วิธีปรับเปลี่ยนไทมโซน หนา 17

• เมื่อทานอยูในสถานที่ที่ไมสามารถรับสัญญาณ GPS

g วิธีต้ังไทมโซนดวยตัวเอง หนา 21

Ü โปรดดูความสัมพันธของตําแหนงเข็ม 1/5 วินาทีของ
นาฬกาจับเวลาและไทมโซนที่ “การแสดงผลไทมโซน
และรายชื่อไทมโซนทั่วโลก หนา 11”.

การทํางานพื้นฐาน (วิธีตั้งเวลา/วิธีรับสัญญาณ GPS เปนตน)4

0 1 2

0 1 2

ดึงเม็ดมะยม
ออกมา 1

คลกิ

ดันเม็ด
มะยมกลบั

เข าไป



กดปุม A คางไว (3 วินาที)1
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ตั้งเปนโหมดบนเครื่องบิน ( ).

รีเซ็ตโหมดบนเครื่อบิน ( ).

ดําเนินการ①.
เมื่อเข็มจับเวลาชี้ไปที่ “สถานะการชารจ” ในภาพทางดานขวา 
จะสามารถรีเซ็ตโหมดบนเครื่องบิน ( )

ขณะขึ้นเครื่องบิน (โหมดบนเครื่องบิน ( ))

⇨

เมื่อตั้งโหมดบนเครื่องบิน ( ) เข็มจับเวลา
จะไมระบุสถานะการชารจ

g หากตองการต้ังนาฬกาเปนเวลาทองถิ่นของ
จุดหมายปลายทางบนเครื่องบิน เปนตน 
(การตั้งคาไทมโซนดวยตัวเอง) หนา 21

Ü การแสดงผลเมื่อสถานะกาชารจเปน “full” (เต็ม)

เขม็จับเวลาจะระบสุถานะการชารจ เขม็จับเวลาจะชี้ไปที่นั่น

4 การทํางานพื้นฐาน (วิธีตั้งเวลา/วิธีรับสัญญาณ GPS เปนตน)

กดคางไว 
3 วินาที

โหมดบนเคร่ืองบิน ( )
ตั้งเปนโหมดบนเครื่องบิน ( ) เวลาที่การ
รับสัญญาณอาจสงอิทธิพลตอการทํางาน
ของอุปกรณอิเลก็ทรอนิกสอื่นๆ บนเครื่อง
บิน เปนตน
ในโหมดบนเครื่องบนิ ( ) การรับ
สัญญาณ GPS (การปรับเปลี่ยนไทมโซน
การปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเอง และการ
ปรับเปลี่ยนเวลาอตัโนมัติ) จะไมทํางาน

< โหมดบนเครื่องบิน ( ) >

เข็มจับเวลาจะชี้ไปที่ .

Ü เมื่อรีเซ็ตโหมดบนเครื่องบิน ( ) เข็มจับเวลาจะระบุ
สถานะการชารจ



ดึงเม็ดมะยมออกมาหนึ่ง
คลิก1 หมุนเม็ดมะยมและตั้งเขม็ 1/5 วินาทีของนาฬกาจับเวลาเปนไทมโซนของจุดหมาย

ปลายทาง
ดันเม็ดมะยมกลับเขาไป2 3
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เขม็ 1/5 วินาทีของนาฬกาจับเวลาจะ
กลบัไปที่ตําแหนง 0 วินาที เข็มจับ
เวลาจะกลับไปแสดงสถานะการชารจ

Ü ระหวางการเลื่อนวันท่ี ปุมและเม็ดมะยมจะ
ใชงานไมได

< การแสดงผลเข็มจับเวลา >
แสดงการตั้งคาเปด/ปดของ 
DST (Daylight SavingTime)Ü โปรดดูความสัมพันธของตําแหนงเข็ม 1/5 วินาทีของ

นาฬกาจับเวลาและไทมโซนที่ “การแสดงผลไทม
โซนและรายชื่อไทมโซนทั่วโลก หนา 11”

วิธีตั้งไทมโซนดวยตัวเอง

เข็ม 1/5 วินาทขีองนาฬกาจับ
เวลาจะเดินเพื่อแสดงไทมโซน
ที่ตั้งไวในปจจุบัน

เมื่อหมุนเม็ดมะยม เข็ม 1/5 วินาทีของนาฬกา
จับเวลาจะเดนิไปยังโซนถัดไป

หากตองการต้ังนาฬกาเปนเวลาทองถิน่ของจดุหมายปลายทางบนเคร่ืองบนิ เปนตน (การต้ังคาไทมโซนดวยตัวเอง)

การตั้งคาไทมโซนดวยตัวเอง
สามารถตั้งไทมโซนดวยตัวเองไดในสถานที่ที่ไมสามารถปรับเปลี่ยนไทมโซน
g สถานที่ที่สามารถรบัสัญญาณ GPS ไดงาย/สถานที่ที่ไมสามารถรับสัญญาณ GPS หนา 15

ตั้งไทมโซนโดยอางอิงขอมูลจาก “การแสดงผลไทมโซนและรายชื่อไทมโซนทั่วโลก หนา 11”
เพื่อตั้งนาฬกาเปนเวลาและวันที่ในทองถิ่น

Ü โปรดดูวิธีตั้ง Daylight Saving Time (DST) ท่ี

“ตั้ง Daylight Saving Time (DST) หนา 18”

หมุนเม็ดมะยมตามเข็ม
นาฬกาเพื่อตั้งเวลาใหเร็วขึ้น 
1 ไทมโซน

หมุนเม็ดมะยมทวนเข็ม
นาฬกาเพื่อตั้งเวลาใหชาลง
1 ไทมโซน

Ü หาก DST (Daylight SavingTime) ไมถูกตอง 
ใหเปลี่ยนการตั้งคาเปด/ปดโดยอางอิงจาก
“ตั้ง DST (Daylight SavingTime) หนา 18”
หลังการดําเนินการ ②.

การทํางานพื้นฐาน (วิธีตั้งเวลา/วิธีรับสัญญาณ GPS เปนตน)4

0 1 2

0 1 2

ดึงเม็ด
มะยมออก
มา 1 คลิก

ดันเม็ด
มะยมกลบั
เข าไป

DST ปด เปด

การ
แสดงผล

ตําแหนง
เข็ม

นาฬกา
• DST
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หากตองการตั้งเฉพาะเวลา (การปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเอง)

4 การทํางานพื้นฐาน (วิธีตั้งเวลา/วิธีรับสัญญาณ GPS เปนตน)

มีตอในหนาถัดไป

สามารถตั้งนาฬกาเปนเวลาปจจุบันที่แมนยําของไทมโซนที่ตั้งไวในปจจุบัน
(ไทมโซนไมเปลี่ยนแปลง)
g วิธีปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเอง  หนา 23

g ตรวจสอบการตั้งคาไทมโซน  หนา 19

การปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเอง

Ü ในการปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเองจะมีการแสดงเวลาท่ีแมนยําของไทมโซนท่ีตั้งไวในปจจุบัน
เมื่อภูมิภาคหรือไทมโซนท่ีใชนาฬกามีการเปลี่ยนแปลง ใหปรับเปลี่ยนไทมโซน g วิธีปรับเปลี่ยนไทมโซน  หนา 17

(หากปรับเปลี่ยนไทมโซนแลว การตั้งคาไทมโซน เวลาและวันท่ีจะมีการปรับเปลี่ยนดวย จึงไมจําเปนตองปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเองในทันทีที่
ปรับเปลี่ยนไทมโซนเสร็จ)

Ü DST (Daylight SavingTime) จะไมตั้งโดยอัตโนมตัิ โปรด ดําเนินการตั้งคาดวยตัวเอง g ตั้ง DST (Daylight SavingTime) หนา 18

Ü การรับสัญญาณจะสําเร็จหรือไม ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมในการรับสัญญาณ g สถานที่ที่สามารถรับสัญญาณ GPS ไดงาย/สถานที่ที่ไมสามารถ
รับสญัญาณ GPS หนา 15

Ü เมื่อการรับสัญญาณสําเร็จโดยการปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเองแลว สามารถดําเนินการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติ โปรดดูรายละเอียดท่ี “การปรับเปลี่ยน
เวลาอัตโนมัติ” หนา 24

Ü การรับสัญญาณ GPS ใชพลังงานมาก
โปรดอยาลืมชารจนาฬกาเปนประจําโดยเปดใหนาฬกาสัมผัสกับแสงเพื่อใหเข็มจับเวลาชี้ไปที่ “ตําแหนงระดับ (ปานกลาง)” หรือ “F (เต็ม)”
g วิธีชารจนาฬกา หนา 13

(เมื่อสถานะการชารจกลายเปน “E (ตํ่า)” การรับสัญญาณจะไมเริ่มขึ้นแมมีการใชการรับสัญญาณ GPS)
g ตรวจสอบสถานะการชารจ หนา 12

Ü เมื่อนาฬกาจับเวลาเดนิอยู จะไมมีการเปดใชังานฟงกชันการรับสัญญาณ
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วิธีปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเอง

กดปุม B คางไว (3 วินาที) จากนั้นปลอยเมื่อ
เข็มวินาทีเดินมาที่ตําแหนง 30 วินาที

ไปที่สถานที่ที่สามารถรับ
สัญญาณ GPS ไดงาย1 2 3

เมื่อเข็มวินาทีชี้ไปที่ “Y” หรือ “N”
หมายความวาการรบัสัญญาณ
เสร็จสมบูรณแลว

หันหนาปดนาฬกาขึ้นแลวรอ 4

Ü การรับสัญญาณจะไมเริ่มตนข้ึนขณะท่ีเข็มจับเวลาช้ีไปท่ี
“E” หรือ , แมมีการใชการรับสัญญาณ
เมื่อเข็มจับเวลาช้ีไปท่ี “E” ใหชารจนาฬกาโดยเปดให
สัมผัสกับแสง
g วิธีชารจนาฬกา หนา 13

g ตรวจสอบสถานะการชารจ หนา 12

เมื่อเข็มช้ีไปท่ี , ใหรีเซ็ตโหมดบนเครื่องบนิ ( ).
g วิธีรีเซ็ตโหมดบนเคร่ืองบิน ( ) หนา 20

Ü หากนาฬกาจับเวลาเดิน การรับสัญญาณจะไมเริ่มข้ึนแมมีการ
ใชการรับสัญญาณ GPS

การทํางานพื้นฐาน (วิธีตั้งเวลา/วิธีรับสัญญาณ GPS เปนตน)4

การรับสัญญาณใช
เวลาถึงหนึ่งนาที
Ü เวลาในการรับสัญญาณจะ

ขึ้นอยูกับสภาวะในการรับ
สัญญาณ

ยายออกไปที่กลางแจงใต
ทองฟาโปรงที่ไมมีสิ่งบดบัง
ทัศนวิสัย

เมื่อเข็มวินาทีเดินมาถึงตําแหนง 30 วินาที การรับ
สัญญาณจะเริ่มตนขึ้น เข็มจับเวลาจะชี้ไปที่ “1”

g สถานที่ที่สามารถรับสัญญาณ
GPS ไดงาย/สถานที่ที่ไม
สามารถรบัสัญญาณ GPS

หนา 13

< การแสดงผลระหวางการรับสัญญาณ
(= สถานะการรับสัญญาณดาวเทยีม) >

เข็มวินาทีระบุถึงความงายในการรบัสัญญาณ (= จาํนวน
ดาวเทียม GPS ท่ีนาฬกาไดรบัสัญญาณ GPS)

Ü หากตองการเฉพาะขอมูลเวลา จํานวนดาวเทียมท่ี
จําเปนสําหรับการรบัสัญญาณคือหนึ่งดวง

จํานวนของ
ดาวเทียมที่ได
รับสัญญาณ

1 0

การแสดงผล

สถานะ
รับสัญญาณได

งาย
ไมสามารถรับ

สัญญาณ

การแสดง
ผลการรับ
สัญญาณ

Y: สําเรจ็
(ตาํแหนง
52 วินาที)

N: ไมสําเร็จ
(ตาํแหนง
38 วินาที)

การแสดง
ผล

สถานะ ใชนาฬกาตามที่
เปนอยู

g เม่ือผลการรับ
สัญญาณแสดง
เปน “N” หนา 15

Ü หากตองการยกเลิก
การรับสัญญาณ 
ใหกดปุม A

ผลการรับสัญญาณจะแสดงเปนเวลา 5 วินาที
จากนั้นเข็มชั่วโมงและเข็มนาทีจะเดิน 
และเวลากับวันที่จะไดรับการปรับเปลี่ยน

ตรวจสอบวาการรับสัญญาณสําเร็จหลังจากที่
นาฬกากลับไปที่โหมดการแสดงผลเวลา
g ตรวจสอบวาการรับสัญญาณสําเร็จ หนา 27

เมื่อเวลาไมถูกตองแม “Y” จะปรากฏขึ้น 
ไทมโซนอาจไมสอดคลองกับภูมิภาคที่ทานอยู 
ตรวจสอบการตั้งคาไทมโซน
g ตรวจสอบการต้ังคาไทมโซนและ DST

(Daylight SavingTime) หนา 19

Ü ระหวางการเลื่อนวันท่ี ปุมและเม็ดมะยมจะ
ใชงานไมได

Ü ตั้ง Daylight Saving Time ดวยตัวเอง (DST)

g ต้ัง Daylight SavingTime (DST) หนา 18

กดค างไว 
3 วินาที

กด
ปุ ม A
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การปรบัเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติ

4 การทํางานพื้นฐาน (วิธีตั้งเวลา/วิธีรับสัญญาณ GPS เปนตน)

นาฬกาเรอืนนี้สามารถตั้งเวลาปจจุบันไดอยางแมนยาํผานการรับสัญญาณ GPS อัตโนมัติ โดยเปดนาฬกาใหสัมผัสกับแสงจากลาง
แจงใตทองฟาโปรงเพื่อปรับเปลี่ยนเวลา
นอกจากนี้ เมื่อนาฬกาถูกซอนอยูใตแขนเสื้อ และหนาปดไมสัมผัสกับแสงที่เพียงพอ แมอยูกลางแจงใตทองฟาโปรง นาฬกาจะ
จัดเก็บขอมูลเวลาจากการปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเองกอนหนานี้ที่ดําเนินการสําเร็จ (หรือการปรับเปลี่ยนไทมโซน) และเริ่มการปรับ
เปลี่ยนเวลาอัตโนมัติพรอมกัน
Ü ไมสามารถรับสัญญาณ GPS ไดในสถานที่ที่มีสิ่งบดบังทัศนวสิัย g สถานที่ที่สามารถรับสัญญาณ GPS ไดงาย/สถานที่ที่ไมสามารถรับสัญญาณ GPS หนา 15

Ü หากมีการชารจพลังงานเพียงพอ การรับสัญญาณอัตโนมัติจะดําเนินการทุกวัน
Ü การปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติดําเนินการบอยท่ีสุดวันละหน่ึงครั้ง ดังน้ัน แมวาการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติจะลมเหลว แตการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติครั้งถัดไปจะดําเนินการในวันถัดไป

หรือหลังจากนั้น
Ü ไทมโซนจะไมไดรับการปรับเปลี่ยนระหวางการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติ

เมื่อภูมิภาคท่ีใชนาฬกามีการเปลี่ยนแปลง โปรดดําเนินการปรับเปลี่ยนไทมโซน วิธีปรับเปลี่ยนไทมโซน หนา 17

< เมื่อเปดนาฬกาใหสัมผัสกับแสงที่เพียงพอไดยาก >
แมอยูกลางแจงใตทองฟาโปรง เมื่อนาฬกาถูกซอนอยูใตแขนเสื้อในชวงฤดูหนาว หรือ ในพื้นที่ ที่ชวงระยะเวลากลางวันสั้นหรือ
เมื่อนาฬกามีแนวโนมที่จะไมสัมผัสกับแสงที่เพียงพอเปนเวลานานเนื่องจากสภาพอากาศที่ไมดี เปนตนนาฬกาเรือนนี้ไดรับการ
ออกแบบใหสามารถรับสัญญาณเวลาอัตโนมัติไดเมื่อการปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเองครั้งลาสุดสําเร็จ
เมื่อนาฬกาสัมผัสกับสภาพแวดลอมในการดําเนินการขางตน การปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติมีแนวโนมวาจะสําเร็จโดยการปรับเปลี่ยน
เวลาดวยตัวเองใหสําเร็จในชวงเวลาที่มีการใชงานนาฬกาบอยในสถานที่ที่สามารถรับสัญญาณ GPS ไดงายๆ ใตทองฟาโปรง
g วิธีปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเอง หนา 23

อยางไรก็ตาม เนื่องจากนาฬกาจะเริ่มการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติโดยพิจารณาจากสภาวะตอไปนี้ นาฬกาไมจําเปนตองเริ่มการปรับ
เปลี่ยนเวลาอัตโนมัติดวยการสัมผัสกับแสงจา
•สถานะการชารจ
•สถานะการรับสัญญาณในอดีต
Ü เมื่อเข็มจับเวลาช้ีไปท่ี “E (ตํ่า)” หรือในโหมดบนเครื่องบนิ ( ) การปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติจะไมทํางาน

เมื่อเข็มชี้ไปท่ี “E” ใหชารจนาฬกาโดยเปดใหสัมผัสกับแสง g วิธีชารจนาฬกา หนา 13

g ตรวจสอบสถานะการชารจ หนา 12

Ü เมื่อพลังงานลดลง ระยะเวลาท่ีนาฬกาจะไมดําเนินการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติจะยาวนานข้ึน โปรดอยาลืมชารจนาฬกาเปนประจาํ
Ü หากมีการดําเนินการปรับเปลี่ยนไทมโซน หรือการปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเองกอนเริ่มการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติ จะไมมีการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติในวันดังกลาว
Ü เมื่อนาฬกาจับเวลาเดินอยู จะไมมีการดําเนินการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติ



วิธีการรับ
สัญญาณ

การปรับเปลี่ยนเวลา การปรบัเปลี่ยนไทมโซน การรบัขอมูลอธิกวินาที

การแสดงผล

วิธีปรับเปลี่ยนเวลาดวย
ตัวเอง
g หนา 22

การปรับเปลี่ยนเวลา
อัตโนมัติ g หนา 24

วิธีการปรับ
เปลี่ยนไทมโซน
g หนา 16

คุณลักษณะ
การปรับเปลี่ยนเวลา
จะมีการแสดงเวลาปจจุบันที่แมนยําของ
ไทมโซนที่ตั้งไว

การระบุไทมโซนและการปรับ
เปลี่ยนเวลา
จะมีการระบไุทมโซนที่ทานอยู
และแสดงเวลาปจจบุันที่แมนยํา

การรับอธิกวินาที
พรอมรับขอมูลอธิกวินาทีและ
การรับขอมูลอธิกวินาที 
g หนา 26

จํานวนของ
ดาวเทียมที่ได
รับสัญญาณที่
จําเปนสําหรับ
การรับสัญญาณ

หนึ่งดวง (เพื่อรับเฉพาะขอมูลเวลา)
โดยทั่วไปจะมากกวา 4 ดวง (เพื่อรับ
ขอมูลเวลาและขอมูลไทมโซน)

เวลาที่ใชในการ
รับสัญญาณ

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

ประเภทของ
สถานการณ

วิธีตั้งนาฬกาเปนเวลาที่แมนยําขณะ
กําลังใชงานในไทมโซนเดียวกัน

เมื่อกําลังใชงานนาฬกาในไทมโซนที่
ตางกัน

เวลาจะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติ
หลังจากดําเนนิการปรับเปลี่ยน
เวลาอัตโนมัติหรือการปรับ
เปลี่ยนเวลาดวยตัวเองหลังวันที่
1 มิถุนายน และ 1 ธันวาคม
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การรบัสัญญาณ GPS มีสามประเภทดวยกัน โดยแตละประเภทมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ ถาม-ตอบเกี่ยวกับการรับสัญญาณ GPS

การรับสญัญาณ GPS

ถาม: เมื่อนาฬกายายเขาไปยังไทมโซนท่ีตางกัน นาฬกาจะแสดงเวลาใน
ทองถิ่นโดยอัตโนมัติหรือไม

ตอบ: นาฬกาจะไมแสดงเวลาในทองถ่ินโดยอัตโนมัติเพียงเพราะการเคลื่อน
ยาย หากทานอยูในสถานที่ที่สามารถรับสัญญาณ GPS ไดงาย 
ใหปรับเปลี่ยนไทมโซน นาฬกาแสดงเวลาในทองถิ่นโดยอัตโนมัติ
หากทานอยูในสถานท่ีท่ีไมสามารถรับสัญญาณ GPS ใหตั้งไทมโซน
ดวยตัวเอง
g การตั้งคาไทมโซนดวยตัวเอง  หนา 21

สามารถตั้งคานาฬกาเปนไทมโซนทั้งหมดทั่วโลกได

ถาม: การรับสัญญาณ GPS จะทําให DST (Daylight SavingTime)

เปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติหรือไม
ตอบ: ตั้ง DST (Daylight SavingTime)

g ตั้ง Daylight SavingTime (DST) หนา 18

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

แมจะอยูในไทมโซนเดียวกัน
g DST (Daylight SavingTime) หนา 11

ถาม: จําเปนตองดําเนินการพิเศษในปที่มีการเพิ่มอธิกวินาทีหรือไม
ตอบ: ไมจําเปนตองดําเนินการใดเปนพิเศษ

 เน่ืองจากนาฬกาไดรับขอมูลอธิกวินาทีในเวลาเดียวกับการรับสัญญาณ
GPS ในวันที่หรือหลังจากวันที่ 1 มิถุนายน และ 1 ธันวาคม 
อธิกวินาทีจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติจากการรับสัญญาณ GPS เปนระยะๆ 
โปรดดูรายละเอียดที่ “อธิกวินาที (ฟงกชันการรับอธิกวินาทีอัตโนมัติ)
g หนา 26”

4 การทํางานพื้นฐาน (วิธีตั้งเวลา/วิธีรับสัญญาณ GPS เปนตน)
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อธิกวินาที (ฟงกชันการรับอธิกวินาทีอัตโนมัติ)

4 การทํางานพื้นฐาน (วิธีตั้งเวลา/วิธีรับสัญญาณ GPS เปนตน)

การรับขอมูลอธิกวินาที
เมื่อดาํเนินการรับสัญญาณ GPS ในวันที่หรือหลงัจาก
วันที่ 1 ธันวาคม และ 1 มิถุนายน เข็มจับเวลาจะแสดง
ตามที่ปรากฏทางดานขวา

เมื่อการรับขอมูลอธิกวินาทีเสรจ็สมบูรณ เข็มจับเวลาจะ
กลับไปแสดงสถานะการชารจ ใชนาฬกาตามที่เปนอยู

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 และจะมีการดําเนินการซ้ํา
จนกวาการรับขอมูลอธิกวินาทีจะสําเร็จ)

การรับขอมูลอธิกวินาที
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2กดปุม B หนึ่งครั้งแลวปลอย1

ผล สําเร็จ ไมสําเร็จ

การแสดง
ผล

ตําแหนง
Y ตําแหนง 
52 วินาที

N ตําแหนง 
38 วินาที

ประเภท 1 (การปรับเปลี่ยน
เวลาดวยตัวเอง)

4+ (การปรับเปลี่ยน
ไทมโซน)

การ
แสดงผล

การทํางานพื้นฐาน (วิธีตั้งเวลา/วิธีรับสัญญาณ GPS เปนตน)4

กดแล ว
ปลอย

ปุ ม A

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

เข็มวินาทีและเข็มจับเวลาจะแสดงผลการรับ
สัญญาณ

เขม็วินาทีจะแสดงผลการรับสัญญาณ (สําเร็จ/
ไมสําเร็จ)

เขม็จับเวลาจะแสดงการรับสัญญาณ GPS

ลาสุดที่ดําเนินการสําหรับการปรับเปลี่ยนเวลา
หรือการปรับเปลี่ยนไทมโซน

เข็มวินาที: ผลการรับสัญญาณ 
(สําเร็จ/ไมสําเร็จ)

เข็มจับเวลา: วิธีการรับสัญญาณ (การปรับเปลี่ยนเวลา
ดวยตัวเองหรือการปรับเปลี่ยนไทมโซน)

Ü เมื่อกดปุม B คางไว
นาฬกาจะเขาสูการ
ทํางานการปรับเปลี่ยน
เวลาดวยตัวเอง

Ü เมื่อผานไปแลว 5 วินาที หรือเมื่อกดปุม A

นาฬกาจะกลับไปที่โหมดการแสดงผลเวลา

เม่ือผลการรับสญัญาณเปน Y
•รับสัญญาณไดสาํเร็จ ใชนาฬกา
ตามที่เปนอยู

เม่ือผลการรับสญัญาณเปน N
•ยายออกไปในที่กลางแจงที่
สามารถรับสัญญาณ GPS ไดงาย
หากจําเปนตองรบัสัญญาณ GPS

g สถานที่ที่สามารถรับสัญญาณ GPS

ไดงาย/สถานที่ที่ไมสามารถรับ
สัญญาณ GPS หนา 15

Ü เมื่อผานไปประมาณหาวันหลังจากท่ีรับ
สัญญาณไดสําเร็จ การแสดงผลการรบั
สัญญาณจะกลายเปน “N”

Ü แมในสถานะท่ีไมสามารถรับสัญญาณ GPS

นาฬกาจะทํางานดวยการแมนยําแบบควอตซ
(ที่อัตราลด/เพิ่ม ±15 วินาทีตอเดือน)

เมื่อการรับสญัญาณลมเหลวไมวาดวย
วิธีใด ใหตั้งเวลาและวันที่ดวยตัวเอง
g วิธีตั้งเวลาดวยตัวเอง  หนา 43

ตรวจสอบวารับสัญญาณไดสําเร็จ (ภายใน 5 วินาที)
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กดปุม B หนึ่งครั้งแลวปลอยขณะที่ผลของการรับแสดงขึ้น 
(เปนเวลา 5 วินาที) ในขั้นตอนที่ 23

เข็มวินาที: ผลการรับสัญญาณ 
(สําเร็จ/ไมสําเร็จ)

เข็มวินาทีและเข็มจับเวลาจะแสดงผล
การรับสัญญาณ

เข็มวินาทีจะแสดงผลการรับสัญญาณ GPS (การปรับเปลี่ยนเวลาหรือการ
ปรับเปลี่ยนไทมโซน)

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

เข็มวินาทีจะแสดงผลการรับขอมูล
อธิกวินาที (สําเร็จ/ไมสําเร็จ)

เข็มจับเวลาจะแสดง “0” ของการ
รับขอมูลอธิกวินาที

กดปุม B หนึ่งครั้งแลวปลอย ผลของการรบัจะแสดงขึ้น1 2

ตรวจสอบวารับขอมูลอธิกวินาทีสําเร็จ
ผลการรบั (สําเรจ็หรือไมสําเร็จ) ของการรับขอมูลอธิกวินาทีปกติจะแสดงขึ้นเปนเวลา 5 วินาที

ผล สําเรจ็ ไมสําเร็จ

การ
แสดง
ผล

ตําแหนง Y ตําแหนง 
52 วินาที

N ตําแหนง 
38 วินาที

เข็มวินาที: ผลการรบัสัญญาณ (สําเรจ็/ไมสําเรจ็)

ผล สําเร็จ ไมสําเร็จ

การแสดง
ผล

ตําแหนง Y ตําแหนง
52 วินาที

N ตําแหนง
38 วินาที

เมือ่ผลการรบัขอมลูอธกิวินาทีเปน Y (สําเรจ็)
• การรับขอมูลอธิกวินาที (ซึ่งดาํเนินการเปนระยะ)
ไมสําเร็จ
ใชนาฬกาตามท่ีเปนอยู

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

 ใชนาฬกาตามท่ีเปนอยู

Üไดรับขอมูลอธิกวินาทีในวันท่ีหรือหลังจากวันท่ี 1

ธันวาคม และ 1 มิถุนายน

Ü เวลาจะถูกตองจนกวาจะมีการเพิ่ม (ลบ) ขอมูลอธิก

วินาที แมในขณะที่การรับขอมูลอธิกวินาทียังไมสําเร็จ

Ü เข็มจับเวลาจะช้ีไปท่ี “4+” เนื่องจากการปรบัเปลี่ยนไทมโซน

Ü เมื่อผานไปแลว 5 วินาที หรือเมื่อกดปุม A นาฬกาจะกลบัไปที่โหมดการแสดงผลเวลา.

กดหนึ่ง
คร้ังแล ว
ปลอย

การทํางานพื้นฐาน (วิธีตั้งเวลา/วิธีรับสัญญาณ GPS เปนตน)4

กดหนึ่ง
คร้ังแล ว
ปลอย

Ü เมื่อผานไปแลว 5 วินาที หรือเมื่อกดปุม
A นาฬกาจะกลับไปที่โหมดการแสดง
ผลเวลา
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วิธีใชนาฬกาจับเวลา

4 การทํางานพื้นฐาน (วิธีตั้งเวลา/วิธีรับสัญญาณ GPS เปนตน)

• สามารถจบัหรืออานเวลาไดสูงสุด 5 ชั่วโมง 59 นาที
59 วินาที 8 ในการเพิ่มขึ้นทุก 1/5 วินาที

• เวลาที่จับไดจะระบโุดยเข็มสามเข็มของนาฬกาจับ
เวลา เมื่อครบ 6 ชั่วโมงเข็มจะหยดุเดินและรีเซ็ต

• เมื่อการจับเวลาถึงชวง 10 นาที เข็ม 1/5 วินาทีของ
นาฬกาจับเวลาจะหยุดที่ตําแหนง 0 วินาที
เม่ือมีการใชปุมเพ่ือหยุดนาฬกาจับเวลา หรือจับ
เวลาจดุเริ่มตนถึงสิ้นสุด เข็ม 1/5 วินาทีของนาฬกา
จับเวลาจะแสดงวินาทีที่จับได

ฟงกชันพื้นฐานของนาฬกาจับเวลา

เข็ม 1/5 วินาทีของนาฬกาจับเวลา

เข็มนาทีของนาฬกาจับเวลา

เขม็ชัว่โมงของนาฬกาจบัเวลา

ปุม C

ปุม D
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ปุม D

ปุม C

ปุ ม C

เริ่ม

ปุ ม C

เริ่ม

ปุ ม C

เริ่ม

ปุ ม D
ผู แขงขันคนท่ี 1 เข าเส นชัย
(แสดงเวลาเข าเส นชัยของผู 

แขงขันคนท่ี 1)

ปุ ม C

ผู แขงขันคนท่ี 2 เข า
เส นชัย

ปุ ม D

(แสดงเวลาเข าเส นชัยของ
ผู แขงขันคนท่ี 2)

ปุ ม D

รเีซ็ต

ปุ ม D

สปลติ
ปุ ม D ปลอย

สปลติ
ปุ ม C

หยดุ
ปุ ม D

รเีซ็ต

* สามารถเริ่มใหมและหยดุนาฬ กาจบัเวลาได ซ้ําๆ

* สามารถเริ่มใหมและหยดุนาฬ กาจบัเวลาได ซ้ําๆ

ปุ ม C

เริ่ม
ปุ ม C

หยดุ
ปุ ม C

เริ่มใหม
ปุ ม C

หยดุ
ปุ ม D

รเีซ็ต

ปุ ม C

หยดุ
ปุ ม D

รเีซ็ต

4 การทํางานพื้นฐาน (วิธีตั้งเวลา/วิธีรับสัญญาณ GPS เปนตน)

การจับเวลาแบบมาตรฐาน

การจับเวลาจุดเริ่มตนถึงสิ้นสุด

การจับเวลาแบบหยุด แลวจับเวลาตอ

การจับเวลาผูแขงขันสองคน

Ü เมื่อการจับเวลาครบ 6 ชั่วโมงในสถานะการจับเวลาจุดเริ่มตนถึงสิ้นสุด นาฬกาจับเวลาจะหยุดโดยอัตโนมัติ
 การจับเวลาจุดเริ่มตนถึงส้ินสุดจะรีเซ็ตและเข็มจะกลับไปท่ีตําแหนง 0 นาฬกา 0 นาที 0 วินาที หลังจากนั้น

เข็บจับเวลาจะสลบัเปนการแสดงสถานะการชารจ
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ปุม C

ปุม D

การทํางานพื้นฐาน (วิธีตั้งเวลา/วิธีรับสัญญาณ GPS เปนตน)4

วิธีรีเซ็ตนาฬกาจับเวลา
•เมื่อเข็มของนาฬกาจับเวลากําลังนับเวลาอยู:
① กดปุม C เพื่อหยุดนาฬกาจับเวลา
② กดปุม D เพื่อรีเซ็ตนาฬกาจับเวลา

•เมื่อเข็มของนาฬกาจับเวลาหยุด การทํางานหนึ่งในสามอยางตอไปนี้จะ
เกิดขึ้น ใหรีเซ็ตนาฬกาจับเวลาดวยวิธีดังตอไปนี้:

[นาฬกาจับเวลาจะหยุดใน “การจับเวลาแบบมาตรฐาน” หรือ “การจับเวลา
ที่ผานไปแบบสะสม”]
① กดปุม D เพื่อรีเซ็ตนาฬกาจับเวลา

[เมื่อการจับเวลาจุดเริ่มตนถึงสินสุดและแสดงเปน “การจับเวลาจุดเริ่มตน
ถึงสิ้นสุด” เหมือนเดิม]
① กดปุม D เวลาจุดเริ่มตนถึงสิ้นสุดจะถูกปลอยและเข็มของนาฬกาจับเวลา

จะเดินอยางรวดเรว็เพื่อระบุวากําลังมีการจับเวลาอยู
② กดปุม C เพื่อหยุดนาฬกาจับเวลา
③ กดปุม D เพื่อรีเซ็ตนาฬกาจับเวลา

[เวลาของผูแขงขันคนที่ 2 ที่จับใน “การจับเวลาผูแขงขัน สองคน”]
① กดปุม D เข็มของนาฬกาจับเวลาจะเดินอยางรวดเร็วแลวหยดุ
② กดปุม D เพื่อรีเซ็ตนาฬกาจับเวลา

Ü เมื่อรเีซ็ตแลว เข็มชั่วโมงของนาฬกาจับเวลาจะกลับไปแสดงสถานะการชารจ
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การเดินของเข็มวินาทีขนาดเล็กและสถานะของนาฬกา (ฟงกชันเตือนการสิ้นเปลืองพลังงานลวงหนา)

5 ในกรณีที่เข็มวินาทีเดินผิดปกติ

มตีอในหนาถัดไป

การเดิน ทีละ 2 วินาที การเดนิ ทีละ 5 วินาที

สถานะ

เขม็วนิาทีขนาดเล็กจะเดิน ทีละ 2 วินาที เข็มวินาทีขนาดเล็กจะเดิน ทีละ 5 วินาที

ขอจํากัดของฟงกชัน/
การแสดงผล

• การรับสัญญาณจะไมเริ่มตนขึ้นแมมีการใชงานการรับสัญญาณ GPS

• การปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติจะไมทํางาน
• ฟงกชันนาฬกาจับเวลาไมทํางาน

• เข็มชั่วโมง เข็มนาท ีวันที่ และหนาปดยอยจะหยุดเดิน
• การรับสัญญาณจะไมเริ่มตนขึ้นแมมีการใชงานการรับสัญญาณ GPS

• การปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติจะไมทํางาน
• ฟงกชันนาฬกาจับเวลาไมทํางาน

อธิบาย

(1) อันดับแรก ใหชารจนาฬกาโดยเปดใหสัมผัสกับแสงจนกวาเข็มวินาทีจะเดิน 
ทีละ 1 วินาที
g วิธีชารจนาฬกา  หนา 13

(2) โปรดอยาลืมชารจนาฬกาจนกวาเข็มจับเวลาจะชี้ไปที่ ตําแหนง “ปานกลาง” 
หรือ “เต็ม” (หากเข็มจับเวลาชี้ไปที่ “ตํ่า” นาฬกาจะไมสามารถรับสัญญาณ 
GPS ได)
g ตรวจสอบสถานะการชารจ  หนา 12

(1) ชารจนาฬกาจนกวาเข็มจับเวลาจะชี้ไปที่ตําแหนงปานกลาง หรือตําแหนงเต็ม
 g ตรวจสอบสถานะการชารจ  หนา 12

(2) ดําเนินการปรับเปลี่ยนไทมโซนเพื่อตั้งเวลา
g วิธีปรับเปลี่ยนไทมโซน หนา 17

การเดนิของเข็มวินาทีขนาดเล็กจะแสดงสถานะของนาฬกา (ฟงกชันการทํางาน)

ทําใหเกิดการเดิน ทีละ 2 วินาที/การเดิน ทีละ 5 วินาที
เมื่อพลังงานที่จัดเก็บไวในนาฬกาเหลือนอย ฟงกชันเตือนการสิ้นเปลืองพลังงานลวงหนาจะทํางาน
เมื่อพลงังานที่จัดเก็บไวในนาฬกาเหลือนอย ใหชารจนาฬกาโดยการเปดใหสัมผัสกบัแสง g วิธีชารจนาฬกา หนา 13

Ü เมื่อฟงกชันเตือนการส้ินเปลืองพลังงานลวงหนาทํางาน นาฬกาจะไมทํางานแมมีการใชงานปุมและเม็ดมะยม (โปรดวางใจไดวาลักษณะดังกลาวไมใชนาฬกาเสีย)
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ประหยัดพลังงาน 1 ประหยดัพลังงาน 2

สถานะ

เข็มวนิาทีขนาดเล็กจะหยุดเดินโดยชี้ไปที่ตําแหนง
15 วินาที

เข็มวินาทีขนาดเล็กจะหยุดเดินโดยชี้ไปที่ตําแหนง 
45 วินาที

ขอจํากัดของ
ฟงกชัน/การ
แสดงผล

• เข็มชั่วโมง เข็มนาที และวันที่จะหยุดเดิน
• จะไมมีการดําเนินการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติ

• เข็มชั่วโมง เข็มนาที และวันที่จะหยุดเดิน 
(วันที่จะแสดงเปน “1”)

• การรับสัญญาณจะไมเริ่มตนขึ้นแมมีการใชงานการรับ
สัญญาณ GPS

• จะไมมีการดําเนินการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติ 
• เข็มจับเวลาจะชี้ไปที่ตําแหนง “ตํ่า”
• ฟงกชันนาฬกาจับเวลาไมทํางาน

สาเหตุ
เมื่อนาฬกาเขา สูสถานะหนึ่งโดยไมไดรับแหลงที่มา
ของแสงที่เพียงพอเปนเวลา 72 ชั่วโมงขึ้นไป

เมื่อนาฬกาอยูในสถานะการชารจที่ไมเพียงพอ
เปนเวลานาน

อธิบาย
เมื่อนาฬกาสัมผัสกับแหลงที่มาของแสงที่ไมเพียงพอ
เปนเวลา 5 วินาที หรือเมื่อกดปุม นาฬกาจะแสดงเวลา
ปจจุบันอีกครั้งหลังจากเข็มวินาทีเดินไปอยางรวดเร็ว

(1) ชารจนาฬกาใหเพียงพอจนกวาสถานะการชารจจะ
แสดงเปนตําแหนงปานกลาง หรือตําแหนงเต็ม g
หนา 12 ~ 13

(2) ดําเนินการปรับเปลี่ยนไทมโซนเพื่อตั้งเวลา g
หนา 16 ~ 17

ประหยัดพลังงาน 2

Ü ขณะชารจนาฬกา เข็มวินาทีจะเดินท่ี “ทีละ 5 วินาท”ี ซึ่งในระหวางนี้ จะไมสามารถใชงานปุมตางๆ ได

Ü หากมีการขยายเวลาโหมด “ประหยัดพลังงาน 2” ปริมาณพลังงานที่จัดเกบ็ไวจะลดลงและขอมูลเวลาปจจุบันภายในที่จัดเก็บไวเจะสูญหายไป

ในกรณีที่เข็มวินาทีเดินผิดปกติ5

เข็มวินาทีขนาดเล็กจะหยุดที่ตําแหนง 15 วินาที/ตําแหนง 45 วินาที
(ฟงกชันประหยัดพลังงาน)

เมื่อนาฬกาไมไดสัมผัสกับแสงเปนเวลานาน ฟงกชันประหยัดพลังงานจะทํางาน
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Ü หมายเลขดานบนเปนเพียงตัวอยาง หมายเลขดังกลาวอาจตาง
ไปจากหมายเลขที่ดานหลังเคสนาฬกาของทาน

ดานหลังของเคสจะแสดงหมายเลขความสามารถ/
เคสของนาฬกา

การดูแลรักษาทั่วไป ประสิทธิภาพและหมายเลขความสามารถ/เคส

l นาฬกาตองไดรับการดูแลรักษาเปนอยางดีเสมอ
• หามลางนาฬกาขณะที่เม็ดมะยมยื่นออกมา
• เช็ดความชื้น เหงื่อ หรือฝุนผงออกดวยผานิ่มๆ
• หลังจากที่นาฬกาแชนํ้าทะเลมา โปรดอยาลืมลางนาฬกาในนํ้าสะอาดบริสุทธิ์และคอยๆ

เชด็นาฬกาใหแหง

Ü หามลางนาฬกา หากนาฬกาของทาน “ไมกันน้ํา” หรือ “กันน้ําสําหรับการใชงานท่ัวไป”

ประสิทธิภาพและหมายเลขความสามารถ/เคส g หนา 34

การกันนํ้า g หนา 35

l หมนุเม็ดมะยมเปนครั้งคราว
• โปรดหมุนเม็ดมะยมเปนครั้งคราว เพื่อปองกันการสึกหรอของเม็ดมะยม

l กดปุมเปนระยะๆ
• กดปุมเปนระยะๆ เพื่อปองกันการสึกหรอของปุม

Ü โปรดระวังวาทานอาจเปดใชงานนาฬกาจับเวลาหรือฟงกชันอื่นๆ เมื่อกดปุม

6 การรักษาคุณภาพของนาฬกา

หมายเลขความสามารถ/
เคส

หมายเลขเพื่อระบุประเภท
ของนาฬกา

การกันนํ้า

ดหูนา 35

การปองกนัคลืน่แมเหลก็

ดหูนา 36
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ขอความระบุที่ดานหลังเคส ประสิทธิภาพในการกันนํ้า สภาวะในการใชงาน

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

การกันนํ้า

โปรดดูคําอธิบายประสิทธิภาพในการกันนํ้าแตละระดับของนาฬกาในตารางดานลางกอนใชงาน

การรักษาคุณภาพของนาฬกา5
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ตัวอยางผลิตภัณฑที่มีแมเหลก็ทั่วไปที่อาจสงผลกระทบตอนาฬกา

การปองกันคลื่นแมเหลก็ (อิทธิพลของแมเหล็ก)

6 การรักษาคุณภาพของนาฬกา

โปรดดูแลใหนาฬกาอยูหางจากผลติภัณฑแมเหล็กมากกวา 5 ซม.

หากนาฬกาไดรับพลังแมเหล็ก ความแมนยําของนาฬกาจะลดลงเกินกวาอัตรา
ที่ระบุภายใตการใชงานปกติ การลบลางสภาพแมเหล็กและการปรบัเปลี่ยนความ
แมนยําใหมจะมีคาใชจายแมยังอยูในระยะเวลารบัประกัน

เหตุผลที่นาฬกาเรือนนี้ไดรับผลกระทบจากคลื่นแมเหล็ก

มอเตอรในตัวมีแมเหล็ก ซึ่งอาจไดรับอิทธิพลจากสนามแมเหล็กภายนอกที่
รุนแรง

นาฬกาเรือนนี้อาจไดรับผลกระทบจากคลื่นแมเหล็กและเวลาอาจเดินเร็ว
ขึ้นหรือชาลง ตลอด หรือจนหยุดเดินไปเลย
Ü แมวานาฬกาจะเดินเร็วข้ึนหรือชาลงเน่ืองจากอิทธิพลของแมเหล็ก แตตําแหนงของเข็มจะปรับเปลี่ยน

อัตโนมัติดวย “ฟงกชันการปรับเปลี่ยนตําแหนงเข็มนาฬกาอัตโนมัติ” (หนา 44)

นาฬกาเรือนนี้มีการปองกันคลื่นแมเหล็ก ซึ่งเปนไปตาม ISO “นาฬกากนัพลัง
แมเหล็ก”

ข้อควรระวัง

ชองเสียบของสมารทโฟน โทรศัพท
มือถือ แท็บเล็ต (ลําโพง)

อะแดปเตอร AC กระเปา (ที่มีหัว
ปดเปนแมเหล็ก)

เครื่องโกนหนวด
แบบใชไฟ AC

อุปกรณทําอาหาร
ที่มีแมเหลก็

วิทยุพกพา
(ลําโพง)

สรอยคอที่มีแม
เหลก็

หมอนเพื่อสุขภาพ
ที่มีแมเหลก็
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สายนาฬกา

การรักษาคุณภาพของนาฬกา6

หมายเหตุเกี่ยวกับ
ความยาวของสาย
นาฬกา

หมายเหตุเกี่ยวกับ
การระคายเคืองหรือ
อาการแพบนผิวหนัง

การระคายเคืองผิวหนังจากสายนาฬกามีสาเหตหุลายประการ เชน 
การแพโลหะหรือหนัง หรือปฏิกิริยาของผิวหนังตอการเสียดสีกับฝุน
ผงหรือสายนาฬกาเอง

โปรดปรับสายใหหลวมจากขอมือเพื่อใหอากาศสามารถ
ผานได เวลาใสนาฬกา โปรดเหลือชองวางใหสามารถสอด
นิ้วมือเขาไประหวางสายนาฬกาและขอมือของทานได

l สายโลหะ
• ความชื้น เหงื่อ หรือฝุนดินจะกอใหเกิดสนิมแมจะเปนสายแบบสเตนเลสสตีล หากไมมีการ
ทําความสะอาดเปนเวลานาน

• การไมดูแลรักษาอาจกอใหเกิดคราบสีเหลืองหรือสีทองที่ปลายแขนเสื้อดานลาง
• เชด็ความชื้น เหงื่อ หรือฝุนดินออกดวยผานิ่มๆ ทันที
• หากตองการทําความสะอาดฝุนดินบริเวณชองวางของขอตอสายนาฬกา ใหเช็ดฝุนดินออก
ดวยนํ้าแลวใชแปรงสีฟนปดฝุนดินออก (ปองกันไมใหตัวเรือนโดนนํ้าโดยใชฟลมพลาสติกหอ
อุมบริเวณตัวเรือนไว เปนตน)

• สนมิอาจเกิดขึ้นในชิ้นสวนที่เปนสเตนเลสสตีลเนื่องจากสายขนาดใหญบางรุนใชพินที่ทําจาก
สเตนเลสสตีล ซึ่งมีความแข็งแกรงมาก

• หากสนมิขึ้น พินอาจยื่นออกมาหรือหลุดออก เคสนาฬกาอาจหลุดออกจากสาย หรือตะขอ
อาจไมเปด

• หากพินยื่นออกมาอาจสงผลใหเกิดการบาดเจบ็ตอผูใส ในกรณีดังกลาว ใหหยุดใชนาฬกา
และสงซอม

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

l สายโพลียูรีเทน (ยาง)
• สายโพลียูรีเทนอาจเปลี่ยนสีไดงายเมื่อโดนแสง และอาจเสื่อมสภาพจากตัวทําละลาย หรือ
ความชื้นในบรรยากาศ 

• สายสีใส สีขาว หรือสีออนสามารถดูดซึมสีอื่นๆ ไดงายเปนพิเศษ ซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยน
สีหรือสีตก

• ลางฝุนผงออกดวยนํ้า และเช็ดดวยผาแหง (ปองกันไมใหตัวเรือนโดนนํ้าโดยใชฟลมพลาสติก
หออุมบริเวณตัวเรือนไว เปนตน)

• เมื่อสายมีความยืดหยุนนอยลง ใหเปลี่ยนสายใหม หากใชสายตอไปทั้งอยางนั้น สายอาจแตก
หรือหกัไดเมื่อเวลาผานไป

l สายซิลิโคน
• สายซิลิโคนจะสกปรกงายตามลักษณะของวัสดุประเภทนี้ และอาจเปนคราบตลอดจนเปลี่ยนสี
ดวย เช็ดฝุนผงออกดวยผาเปยกหรือทิชชูเปยก

• หากสายซิลิโคนแตกอาจทําใหสายขาด ตางจากสายที่ทําจากวัสดุประเภทอื่นๆ โปรด
ระมัดระวังอยาทําใหสายเสียหายดวยเครื่องมือที่แหลมคม

สายนาฬกาสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงและอาจเปอนเหงื่อหรือฝุนละอองได ดังนั้น 
การไมดูแลรักษาอาจทําใหสายนาฬกาเสื่อมสภาพเร็วขึ้น หรือกอใหเกิดการระคาย
เคืองผิวหนัง ตลอดจนทิ้งคราบไวบนปลายแขนเสื้อ นาฬกาตองไดรับการดูแล
เอาใจใสอยางมากเพื่อการใชงานที่ยาวนาน



ASTRON 8X82  GPS โซลาร

ส
าร

บ
ัญ

38

1 2

วิธีใชตะขอสามตอนแบบปรับได

1

3

2

4

6 การรักษาคุณภาพของนาฬกา

กดปุมทั้งสองขางของขาตะขอ และดึง
สวนหวัตะขอขึ้น
สายนาฬกาจะลอดออกมาจากหวงโดย
อัตโนมัติ

กดปุมทั้งสองขางของขาตะขอไว แลวดึง
สายหนังออกจากหวงที่เลื่อนไดและหวงที่
เลื่อนไมได จากนั้นเปดตะขอ

ดึงพินออกจากรูปรับความยาวของสาย
นาฬกา
เลื่อนสายนาฬกาเพื่อปรับความยาว และ
หารูที่เหมาะสม ใสพินลงในรู

สอดปลายนาฬกาเขาไปในหวงที่เลื่อน
ไดและหวงที่เลื่อนไมได จากนั้นติดตะขอ
โดยการกดกรอบของหัวตะขอ

กดปุมอีกครั้งเพื่อปลดขาตะขอ

ติดขาตะขอ

สายนาฬกาบางประเภทมีตะขอสามตอนแบบ
ปรับไดมาใหดวย
หากตะขอของนาฬกาที่ทานซื้อมามีลักษณะ
ตามดานลางนี้ โปรดดูคําแนะนําตอไปนี้

l วิธีใสและถอดนาฬกา

l วิธีปรับความยาวของสายหนัง

Ü ภาพประกอบดานบนเปนเพียงตัวอยางเทาน้ัน
รายละเอียดบางสวนอาจแตกตางกันไปในแตละรุน

หัวตะขอ

หัวตะขอ

หวงท่ีเลือ่นไมได 

หวงท่ีเลือ่นไมได 

ปุ มกด

ปุ มกด

ขาตะขอ

ขาตะขอ

หวงท่ีเลือ่นได 

หวงท่ีเลือ่นได 

พนิ รูปรับความยาว



ASTRON 8X82  GPS โซลาร

ส
าร

บ
ัญ

39

แสง Lumibrite

6 การรักษาคุณภาพของนาฬกา

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 เปน
สวนประกอบ แสง Lumibrite เปนสีเรืองแสงที่พัฒนาขึ้นมาใหม ซึ่งสามารถดูดซับพลังงานแสงจากแสงแดดและอปุกรณสองสวางใน
ระยะเวลาสั้นๆ และเก็บพลังงานดังกลาวไวเพื่อปลอยแสงในความมืด ตัวอยางเชน หากสัมผัสกับแสงกําลังสูงกวา 500 lux เปนเวลา
ประมาณ 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 แตเมื่อเวลาผาน
ไปทานจะคอยๆ มองเห็นชัดขึ้น (การปรับตัวเขากับความมืดของดวงตามนุษย)

< ขอมูลอางอิงเกี่ยวกับการสองสวาง >
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แหลงที่มาของพลังงาน

6 การรักษาคุณภาพของนาฬกา

แบตเตอรี่ที่ใชในนาฬกาเรือนนี้เปนแบตเตอรี่สํารองพิเศษ ซึ่งตางจาก
แบตเตอรี่ทั่วไป แบตเตอรี่สํารองไมจําเปนตองเปลี่ยนเปนระยะๆ ตางจาก
แบตเตอรี่ซิลเวอรออกไซดทั่วไป

ความจุพลังงานหรือประสิทธิภาพในการชารจอาจคอยๆ ลดลงเนื่องจาก
การใชงานในระยะยาว หรือสภาพแวดลอมในการใชงาน นอกจากนี้ การ
ใชงานในระยะยาวอาจทําใหระยะเวลาในการชารจลดลง เนื่องจากชิ้น
สวนกลไกที่สึกหรอ ปนเปอน สารลอลื่นเสื่อมสภาพ โปรดสงนาฬกาไป
ซอมเมื่อประสิทธิภาพตํ่าลง

Üฟงกชันปองกันการชารจเกิน

เมื่อแบตเตอรี่สํารองชารจเต็มแลว ฟงกชันปองกันการชารจเกินจะเปด
ใชงานโดยอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการชารจตอ ทานไมตองกังวลเกี่ยว
กับความเสียหายที่เกิดจากการชารจเกิน ไมวาจะมีการชารจแบตเตอรี่
สํารองนานเกนิ "เวลาที่จําเปนตอการชารจนาฬกาใหเต็ม"
Ü โปรดดู "เวลาในการชารจตามมาตรฐาน" ท่ีหนา 11 เพื่อตรวจสอบเวลาที่จําเปนตอการชารจ

นาฬกาใหเต็ม

Üเวลาที่ไมไดชารจนาฬกามาเปนเวลานาน

หากไมไดชารจนาฬกามาเปนเวลานาน นาฬกาจะหมดพลังงานและ
ไมสามารถชารจไดอีกตอไป
ในกรณีนี้ โปรดปรึกษารานคาที่จําหนายนาฬกาเรือนนี้ใหกับทาน

คําเตอืน

หมายเหตุเกี่ยวกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่สํารอง
• หามถอดแบตเตอรี่สํารองออกจากนาฬกา 
 การเปลี่ยนแบตเตอรี่สํารองตองดําเนินการโดยผูท่ีมีความรูและทักษะแบบ

มืออาชีพ โปรดสอบถามรานคาที่จําหนายนาฬกาเรือนนี้สําหรับการเปลี่ยน
แบตเตอรี่สํารอง

• การใสแบตเตอรี่ซิลเวอรออกไซดทั่วไปอาจสรางความรอนและกอใหเกิดการ
ระเบิดและการจุดระเบิดได

หมายเหตุเกี่ยวกับการชารจนาฬกา
• เวลาชารจนาฬกา หามวางนาฬกาไวใกลกับแหลงที่มาของแสง เชน 

อุปกรณสองสวางสําหรับการถายภาพ สปอตไลต หรือไฟที่รอนแรงมาก
เกินไป เนื่องจากนาฬกาอาจมีความรอนเกินซึ่งจะสงผลใหชิ้นสวน
ภายในเสียหาย

• เวลาชารจนาฬกาโดยเปดใหสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง โปรดหลีกเลี่ยง
สถานที่ที่ทําใหนาฬกามีอุณหภูมิสูงไดงาย เชน คอนโซลหนารถยนต

• รักษาอุณหภูมิของนาฬกาใหตํ่ากวา 60°C เสมอ

คําเตือน
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บริการหลงัการขาย

l หมายเหตเุกี่ยวกับการรับประกันและการซอม
• ติดตอรานคาที่จําหนายนาฬกาเรือนนี้หรือเครือขายบริการทั่วโลกของ SEIKO 

สําหรบัการซอมหรือการยกเครื่อง
• หากอยูภายในระยะเวลารับประกัน โปรดแสดงใบรับรองการรับประกันเพื่อรับ

บริการซอมแซม
• ขอบเขตของการรับประกันจะระบุไวในใบรับรองการรับประกัน โปรดอานใบรับรอง

ดังกลาวอยางละเอียดและเก็บไวใหดี
• สําหรบับริการซอมแซมหลังจากระยะเวลารบัประกันหมดอายุ หากสามารถคืนคา

ฟงกชันของนาฬกาไดดวยการซอมแซม เราจะดําเนินการซอมแซมใหเมื่อไดรับคํา
ขอและการชําระเงินแลว

l อะไหล
• SEIKO มีนโยบายเก็บอะไหลนาฬกาเรือนนี้ไวในคลังเปนเวลา 7 ป อะไหลคือชิ้น

สวนที่สําคัญตอการรักษาการทาํงานที่เที่ยงตรงของนาฬกา
• โปรดทราบวาหากชิ้นสวนเดิมไมพรอมใชงาน จะมีการแทนที่ดวยชิ้นสวนอื่นที่อาจ

มีรูปลักษณภายนอกตางจากของเดิม

l การตรวจสอบและการปรับเปลี่ยนโดยการแยก
ชิ้นสวนและทําความสะอาด (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

การรักษาคุณภาพของนาฬกา6
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เมื่อนาฬกาไมสามารถรับสัญญาณ GPS

7 การแกปญหา

มีตอในหนาถัดไป

ปรับเปลี่ยนเวลาภายใตสภาวะที่นาฬกาไมสามารถรับ
สัญญาณ GPS (การตั้งคาเวลาดวยตัวเอง)

l เข็มวินาทีจะหยุดที่ตําแหนง 45 วินาทีกอนการรับสัญญาณจะเสร็จสมบูรณ 
(นาฬกาจะเขาสูสถานะประหยัดพลังงาน 2)

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

 โปรดปรึกษารานคาท่ีจําหนายนาฬกาเรือนน้ีใหกับทาน
การรับสัญญาณ GPS ใชพลังงานมาก โปรดอยาลืมชารจนาฬกาโดยการเปด
ใหสัมผัสกับแสง

g วิธีชารจนาฬกา  หนา 13

การตั้งคาเวลาดวยตัวเอง
เมื่อไมสามารถแกไขปญหาไดแมดําเนนิการ “ จุดที่ตองตรวจสอบ” 
แลว หรือเวลาเดนิเร็วขึ้นหรอืชาลงภายใตสภาวะที่นาฬกาไมสามารถรับ
สัญญาณ GPS และนาฬกาไมสามารถรับสัญญาณ GPS ไดอยางตอเนื่อง
ใหตั้งเวลาดวยตัวเอง

จุดที่ตองตรวจสอบ
เมื่อนาฬกาไมเริ่มรับสัญญาณ หรือไมสามารถรับสัญญาณ GPS
แมมีการใชงานการรับสัญญาณ GPS ตองพิจารณาสิ่งตางๆ ตอไปนี้

lการรับสัญญาณจะไมเร่ิมตนขึ้นแมมีการใชงานการรับสัญญาณ
GPS (การปรับเปลี่ยนไทมโซน/การปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเอง)

• ตรวจสอบตําแหนงเข็มจับเวลา

• ตรวจสอบวานาฬกาจับเวลาไมเดิน
lการรับสัญญาณจะดําเนินการไมไดแมมีการใชงานการรับสัญญาณ

GPS (การปรบัเปลี่ยนไทมโซน/การปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเอง)
(ผลการรับสญัญาณแสดงเปน “N”)

• ยายไปที่สถานที่ที่สามารถรับสัญญาณ GPS ไดงาย

g สถานที่ที่สามารถรบัสัญญาณ GPS ไดงาย/สถานที่ที่ไมสามารถรับ
สัญญาณ GPS หนา 15

การแสดงผล
เข็มจับเวลา

สถานะการชารจ
โหมดบนเครื่องบิน ( )

ตํ่า

การแสดงผล

อธิบาย

ชารจนาฬกาโดยการเปดให
สัมผสักับแสงจนกวาเข็มจับเวลา
จะชี้ไปที่ตําแหนงปานกลาง
หรือตําแหนงเต็ม (หนา 13)

รีเซ็ตโหมดบนเครื่อง
บิน ( ). g หนา 20

รับสัญญาณ
ไมได



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

นาฬกาจะทํางานตอในสภาพ
แวดลอมปกติ

เข็มวินาทีขนาดเล็กจะหยุดเดินทันที เข็มวินาทีจะเดินไปหยุดที่ตําแหนง 0

วินาที

นาฬกาจะเขาสูโหมดการตั้งคาเวลาดวย
ตัวเอง

Ü หากกําลังใชนาฬกาจับเวลาอยู
นาฬกาจับเวลาจะไดรับการรีเซ็ต

หมุนเม็ดมะยมเพื่อตั้งเวลา

หมุนเมด็มะยมตามเข็มนาฬกาเพื่อ
ตั้งเวลาใหเร็วขึ้น

หมุนเมด็มะยมทวนเข็มนาฬกา
เพื่อตั้งเวลาใหชาลง

หมนุเรว็ๆ เพือ่ใหนาฬกา
เดนิอยางตอเน่ือง
หมนุอกีครัง้เพือ่ให
หยดุเดนิ

การแกปญหา7

0 1 2

0 1 2

Ü เมื่อนาฬกาเดินตอเน่ืองครบรอบ 12 ชั่วโมง
นาฬกาจะหยุดเดินทันที
หมุนเมด็มะยมเพื่อดําเนินการตั้งคาตอ

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

ดึงเม็ด
มะยม

ออกมาส
องคลกิ

ปุ ม A

ดันเม็ด
มะยมกลบั
เข าไป

Ü ในขณะท่ีนาฬกาไมสามารถเช่ือมตอกับสัญญาณ GPS นาฬกาจะสามารถใชงานไดตามปกติดวยความแมนยํา
เดดียวกับมาตรฐานของนาฬกาแบบควอทซ (ที่อัตราลด/เพิ่ม ±15 วินาทีตอเดือน)

Ü หากนาฬกาไดรับสัญญาณ GPS หลังจากการตั้งคาเวลาดวยตัวเอง นาฬกาจะแสดงเวลาที่ไดรับ

วิธีต้ังเวลาดวยตัวเอง
• เมื่อใชนาฬกาอีกครั้งภายใตสภาวะที่นาฬกาสามารถรับสัญญาณ GPS ได ใหรับสัญญาณ GPS เพื่อตั้งเวลา

• เมื่อปรับเปลี่ยนเวลา วันที่จะปรับเปลี่ยนตามไปดวย

Ü เมื่อนาฬกาเขาสูโหมดการตั้งคาเวลาดวยตัวเอง
ผลการรับสัญญาณจะแสดงเปน “N” เนื่องจาก
ขอมูลผลการรับสัญญาณจะสูญหายไป



ASTRON 8X82  GPS โซลาร

ส
าร

บ
ัญ

44

เมื่อตําแหนงเข็มนาฬกาจับเวลา วันที่ หรือเข็มจับเวลาเรียงไมตรงแนว

จุดที่ตองตรวจสอบ
l รับสัญญาณไดสําเร็จ (ผลการรับสัญญาณแสดงเปน “Y”) แตเวลาเดิน

เร็วขึ้นหรือชาลง

•ตรวจสอบการตั้งคาไทมโซน
gตรวจสอบการต้ังคาไทมโซนและการต้ังคา DST (Daylight SavingTime)

หนา 19
หากไทมโซนที่ตั้งไวในปจจุบันไมสอดคลองกับภูมิภาคที่ทานอยู ใหตั้งไทมโซนโดยใชการดําเนินการ
ขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
สถานที่ที่สามารถรับสัญญาณ GPS ไดงาย g วิธีปรับเปลี่ยนไทมโซน หนา 17

สถานที่ที่ไมสามารถรับสัญญาณ GPS g วิธีตั้งไทมโซนดวยตัวเอง หนา 21

•ตรวจสอบการตั้งคา DST (Daylight SavingTime)
gตรวจสอบการต้ังคาไทมโซนและการต้ังคา DST (Daylight SavingTime)

หนา 19
หากการตั้งคา DST (Daylight SavingTime) ไมสอดคลองกับสภาวะการเพิ่ม DST (Daylight SavingTime)

ในภูมิภาคที่ทานอยู ใหตั้ง DST (Daylight SavingTime) โดยอางอิงจาก “ตั้ง DST (Daylight SavingTime)

หนา 18”

•อาจไมไดเปดใชงานฟงกชันการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติเปนเวลาหลายวัน
gการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติ หนา 24
ฟงกชันการปรบัเปลีย่นเวลาอตัโนมตัจิะไมคอยเปดใชงานเน่ืองจากพลงังานท่ีจดัเกบ็ไวในนาฬกาอยูในระดบัตํา่
หรือขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม
หากตองการปรับเปลี่ยนเวลาทันที โปรดดู “วิธีปรับเปลี่ยนไทมโซน หนา 17”

ตําแหนงเบื้องตน
เมื่อนาฬกาไมสามารถแสดงผลเวลาหรือวันที่ที่แมนยํา หรือเข็มนาฬกาจับเวลา
หรือเข็มจับเวลาไมชี้ไปยังตําแหนงที่ถูกตองแมสามารถรับสัญญาณ GPS
ไดสําเร็จ ตําแหนงเบื้องตนอาจเรียงไมตรงแนว

ตําแหนงเบื้องตนเรียงไมตรงแนวเนื่องจากเหตุผลดังตอไปนี้

การกระทบกระเทือนรุนแรง เชน การตก
หรือการชน

เมื่อเปรียบเทยีบสถานะ “ตําแหนงเบื้องตนที่เรียงไมตรงแนวของเข็มนาฬกา” กับตราชั่งนํ้าหนักจะเหมือนกับ
“ตราชั่งที่ไมสามารถแสดงนํ้าหนักที่ถูกตองได เนื่องจากไมไดตั้งเข็มไวที่ตําแหนงศูนยกอนการชั่ง”

การปรบัเปลี่ยนตําแหนงเบื้องตนของเข็มชั่วโมง เข็มนาที
และเขม็วินาทีขนาดเล็ก (ฟงกชันการปรับเปลี่ยนตําแหนงเข็ม
นาฬกาอตัโนมัติ)

เข็มชั่วโมง เข็มนาที และเข็มวินาทีขนาดเล็กมี “ฟงกชันการปรับเปลี่ยนตําแหนงเข็มนาฬกาอัตโนมัติ” ซึ่งจะแกไข
ตําแหนงเบื้องตนที่ไมถูกตองโดยอัตโนมัติ
ฟงกชันการปรับเปลี่ยนตําแหนงเข็มนาฬกาอัตโนมัติจะเปดใชงานทุกหนึ่งนาทีสําหรับเข็มวินาทีขนาดเล็ก และที่เวลา 
12.00 ทั้งกอนเที่ยงและหลังเที่ยงสําหรับเข็มชั่วโมงและเข็มนาที
Ü ฟงกชันน้ีทํางานเมื่อตําแหนงเบ้ืองตนของเข็มนาฬกาเรียงไมตรงแนวเน่ืองจากปจจัยภายนอกตางๆ เชน การกระทบ

กระเทือนรุนแรง หรอือิทธิพลของแมเหล็ก การปรับเปลี่ยนความแมนยําของนาฬกาหรือการเรยีงไมตรงแนวเพียง
เล็กนอยซึ่งอาจเกิดขึ้นระหวางกระบวนการผลิตจะไมเปนผล

Ü ตําแหนงเบ้ืองตนของเข็มช่ัวโมงและเข็มนาทีสามารถปรับเปลี่ยนไดดวยตัวเอง
g ปรับเปลีย่นตําแหนงเบือ้งตนของเขม็นาฬกาจบัเวลา วันที่ เขม็จบัเวลา และเขม็ชัว่โมง/เขม็นาที หนา 45

การปรบัเปลี่ยนตําแหนงเบื้องตนของเข็มนาฬกาจับเวลา วันที่
เข็มจับเวลา และเข็มชั่วโมง/เขม็นาที

ตองตั้งตําแหนงเบื้องตนของเขม็นาฬกาจับเวลา วันที่ และเข็มจับเวลาดวยตัวเอง
เนื่องจากไมมีการปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ
g ปรับเปลี่ยนตําแหนงเบื้องตนของเข็มนาฬกาจับเวลา วันที่ เข็มจับเวลา และเข็มชั่วโมง/เข็มนาที  หนา 45

สิ่งของรอบตัวที่สรางพลังแมเหล็ก
g ตัวอยางผลิตภัณฑที่มีแมเหล็กทั่วไปที่อาจสงผลกระทบตอ

นาฬกา หนา 36

7 การแกปญหา



ดึงเม็ดมะยมออกมาสองคลกิ กดปุม C คางไว (สามวินาที)
หมุนเม็ดมะยมเพื่อตั้งเข็ม 1/5 วินาที
ของนาฬกาจับเวลาใหชี้ไปที่ตําแหนง 
“0 วนิาที”

1 2 3
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ปรับเปลี่ยนตําแหนงเบื้องตนของเข็มนาฬกาจับเวลา วันที่ เข็มจับเวลา และเข็มชั่วโมง/เข็มนาที

เขม็วินาทีขนาดเล็กจะหยุดเดิน นาฬกาจะเขาสูโหมดเพื่อปรับเปลี่ยน
ตาํแหนงเบื้องตนของเข็ม 1/5 วินาทีของ
นาฬกาจับเวลา

ตําแหนงเบื้องตนของ
นาฬกาเรือนนี้

Ü หากนาฬกาจับเวลากําลังจับเวลาอยู นาฬกาจับ
เวลาจะไดรับการรีเซ็ตอัตโนมัติ

เขม็ 1/5 วินาทีของนาฬกาจับเวลาจะหมุน
ครบหนึ่งรอบแลวหยุดเดิน

หมุนเมด็มะยมตามเข็ม
นาฬกาเพื่อตั้งเวลาให
เร็วขึ้น 1 ขั้น

หมุนเม็ดมะยมเร็วๆ
เพื่อใหนาฬกาเดิน
อยางตอเนื่อง
หมุนเม็ดมะยมอีก
ครั้งเพื่อหยุด

หมุนเมด็มะยมทวนเขม็
นาฬกาเพื่อตั้งเวลาให
ชาลง 1 ขั้น

0 1 2

ตําแหนงเบื้องตนของวันที่คือ “1” (วันที่ 1)

ตาํแหนงเบ้ืองตนของเข็มจบัเวลาคอื “low” (ตํา่)

ตําแหนงเบื้องตนของเข็มชั่วโมง/เข็มนาทีคือ
“00.00 น.”

ตําแหนงเบื้องตนของเข็ม 1/5 วินาทขีอง
นาฬกาจับเวลาคือ “0 วินาที”

ตําแหนงเบื้องตนของเข็มนาฬกาจับเวลาคือ
“0 นาที”

ดึงเม็ด
มะยมออก
มาสอง
คลกิ

กดปุ ม C
ไว สาม
วินาที

การแกปญหา7

มีตอในหนาถัดไป



กดปุม C แลวปลอย
หมุนเม็ดมะยมเพ่ือต้ังเขม็นาทขีองนาฬกา
จบัเวลาใหชีไ้ปทีตํ่าแหนง “0 นาท”ี4 5
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เข็มนาทีของนาฬกาจับเวลาจะ
หมุนครบหนึ่งรอบแลวหยุดเดิน

หมุนเม็ดมะยมตามเข็ม
นาฬกาเพื่อตั้งเวลาใหเร็ว
ขึ้น 1 ขั้น

หมุนเม็ดมะยมเร็วๆ
เพื่อใหนาฬกาเดิน
อยางตอเนื่อง
หมุนเม็ดมะยมอีกครั้ง
เพื่อหยุด

หมุนเม็ดมะยมทวนเข็ม
นาฬกาเพื่อตั้งเวลาให
ชาลง 1 ขั้น

นาฬกาจะเขาสูโหมดเพื่อปรับเปลี่ยน
ตําแหนงเบื้องตนของเข็มนาทีของนาฬกา
จับเวลา

การแกปญหา7

มีตอในหนาถัดไป

กดปุ ม C
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กดปุม B คางไว (สามวินาที) หมุนเม็ดมะยมเพื่อตั้งวันที่เปน “1” กดปุม B แลวปลอย6 7 8
ปรับเปลี่ยนวันที่เพื่อใหตําแหนงของเลข “1” 
อยูที่กึ่งกลางของชอง
Ü หาก “1” ปรากฏขึ้น ใหไปที่การดําเนินการ ⑧.

นาฬกาจะเขาสูโหมดเพื่อปรับเปลี่ยน
ตําแหนงเบื้องตนของเข็มจับเวลา

Ü ระหวางการเลื่อนวันท่ี ปุมจะใชงานไมได

นาฬกาจะเขาสูโหมดเพื่อปรับเปลี่ยนตําแหนงเบื้อง
ตนของวันที่

เข็มวินาทีขนาดเล็กจะหยุดเดินที่ตําแหนง
18 วินาที

เข็มวินาทีขนาดเล็กจะหยุดเดินที่ตําแหนง 
38 วินาที

หมุนเม็ดมะยมเรว็ๆ เพื่อให
นาฬกาเดินอยางตอเนื่อง
หมุนเม็ดมะยมอีกครั้งเพื่อหยุด

หมุนเม็ดมะยมตามเขม็นาฬกาเพื่อ
ตั้งเวลาใหเร็วขึ้น 1 ขั้น

หมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬกาเพื่อ
ตั้งเวลาใหชาลง 1 ขั้น

กดปุ ม B
ไว สาม
วินาที

กดปุ ม B

การแกปญหา7

มีตอในหนาถัดไป



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

เข็มชั่วโมง/เข็มนาทีจะเดิน
แลวหยุดที่ “00.00 น.”

เขม็วินาทีขนาดเลก็จะหยุด
เดนิที่ตําแหนง 0 วินาที

เมื่อดําเนินการ ① ถึง ⑫
เสร็จสมบูรณ โปรดอยาลืมตั้ง
เวลา

เมื่อทานอยูในสถานที่ที่ไม
สามารถรับสัญญาณ GPS
① ดําเนินการตั้งคาไทมโซนดวยตัวเอง

g วิธีต้ังไทมโซนดวยตัวเอง หนา 21

② ตั้งเวลาดวยตัวเอง
g วิธีต้ังเวลาดวยตัวเอง หนา 43

เมื่อตั้งเวลาแลว การดําเนิน
การถือวาเสร็จสมบูรณ

เมื่อทานอยูในสถานที่ที่สามารถ
รับสัญญาณ GPS ไดงาย
ใหปรับเปลี่ยนไทมโซน
g วิธีปรับเปลี่ยนไทมโซน หนา 17

ดันเม็ดมะยมกลับ
เขาไป12

นาฬกาจะออกจากโหมดเพื่อ
ปรับเปลี่ยนตําแหนงเบื้องตน
และเข็มนาฬกาขนาดเล็กและ
เข็มชั่วโมง/เข็มนาทีจะเริ่มเดิน

0 1 2

ดันเม็ด
มะยมกลบั
เข าไป

7 การแกปญหา

ปรับเข็มจับเวลาไปยังตําแหนงตามรูป
Ü หากเข็มจับเวลาช้ีไปยังตําแหนงตามรูป

ใหไปที่การดําเนินการ ⑩

Ü เข็มจับเวลาจะหมุนครบหน่ึงรอบ แตไมถือวานาฬกาเสีย

หมุนเม็ดมะยมเร็วๆ 
เพื่อใหนาฬกาเดิน
อยางตอเนื่อง
หมุนเม็ดมะยมอีก
ครั้งเพื่อหยุด

หมุนเม็ดมะยมตาม
เข็มนาฬกาเพื่อ
ตั้งเวลาใหเร็วขึ้น
1 ขั้น

หมุนเม็ดมะยมทวน
เข็มนาฬกาเพื่อตั้ง
เวลาใหชาลง 1 ขั้น

กดปุ ม B

กดปุ ม A
ไว สาม
วินาที



กดปุม A และ B คางไวพรอมกัน
(สามวินาที)1 กดปุม B คางไว (สามวินาที) กดปุม A แลวปลอย2 3

ASTRON 8X82  GPS โซลาร

ส
าร

บ
ัญ

49

สามารถเลือกสถานะ “ON” (เปด) หรือ “OFF” (ปด)
ของการตรวจหาแสงได

เขม็วินาทีขนาดเลก็ที่ไดชี้ไปที่ Y (ตาํแหนง 52 วินาที: เปด)
จะหมุนแลวชี้ไปที่ N (ตาํแหนง 38 วินาที: ปด)

นาฬกาจะกลับไปเปนโหมดแสดงผลเวลา

ยกเลิกการตรวจหาแสง

ยกเลิกการตั้งคาการตรวจหาแสง

วิธีเปดการตรวจหาแสง
ดําเนินการ ① ถึง ③ เพื่อเปดการตรวจหาแสง

ปรับเข็มวินาทขีนาดเล็กใหชี้ไปที่ Y (ตําแหนง 52 วินาที: เปด) ในการดําเนินการ ②

กดปุ ม A
และปุ ม B

ไว พร อมกนั
เป นเวลาสาม

วินาที

กดปุ ม B

ไว สาม
วินาที

กดปุ ม A

การแกปญหา7

การตรวจหาแสงสามารถยกเลกิได

ขณะท่ีปดใชการตรวจหาแสงอยู การตั้งคาการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติจะไดรับการเปลี่ยนแปลงเปนการตั้งคาการรับสัญญาณเวลาแบบคงท่ี ในกรณีดังกลาว นาฬกาจะจัดเก็บขอมูล
เวลาจากการปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเองกอนหนานี้ที่ดําเนินการสําเร็จ และเริ่มการปรับเปลี่ยนเวลาโดยอัตโนมัติไปดวย
Ü การตรวจหาแสงจะเปดอยูโดยคาเริ่มตน
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เมื่อมีปญหา สาเหตทุี่เปนไปได อธิบาย หนาขอมูล
อางองิ

การเดนิของ
เขม็นาฬกา

เข็มวินาทีขนาดเล็กจะเดินที่ระยะ
เวลา 2 วินาที

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

ชารจนาฬกาใหเพียงพอจนกวาเข็มวินาทีจะเดินที่ระยะเวลา 1 วินาที 
และเข็มจับเวลาชี้ไปที่ตําแหนงปานกลาง หรือตําแหนงเต็ม

ขณะใสนาฬกา โปรดระวังอยางปดบังนาฬกาไวใตแขนเสื้อ เปนตน
เวลาถอดนาฬกาออก โปรดวางนาฬกาไวในตําแหนงที่มีแสงสวางหากทําได

หนา 12
หนา 13เข็มวินาทีขนาดเล็กจะเดินที่ระยะ

เวลา 5 วินาที

เข็มวินาทีขนาดเล็กที่หยุดเดิน
โดยชี้ไปที่ตําแหนง 15 วินาทีเริ่ม
ทํางาน

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

เมื่อนาฬกาสัมผัสกับแสง เข็มนาฬกาจะเดินหนาอยางรวดเร็วและกลับไปที่เวลาปจจุบัน
เมื่อนาฬกากลับไปที่เวลาปจจุบัน ใหใชนาฬกาตามที่เปนอยู (การเดินในลักษณะนี้ไมผิดปกติ)

—

เข็มวินาทีขนาดเล็กที่หยุดเดิน
โดยชี้ไปที่ตําแหนง 45 วินาทีเริ่ม
ทํางาน

ฟงกชันประหยัดพลังงาน 2 มีการเปดใชงาน (หนา 33)
เมื่อนาฬกาไมไดรับการชารจอยางเพียงพอเปนระยะเวลาหนึ่ง
ฟงกชันประหยัดพลังงาน 2 จะเปดใชงานโดยอตัโนมัติ

① ชารจนาฬกาจนกวาเข็มจับเวลาจะช้ีไปท่ีตําแหนงปานกลาง หรือตําแหนงเต็ม
② หลังจากน้ัน หากเวลาไมถูกตอง ใหปรับเปลี่ยนไทมโซนตามความจําเปน

หนา 12
หนา 13
หนา

16 ~ 17

เข็มนาฬกาเดินหนาเร็วหากไม
ไดกดปุม เมื่อการเดินหนาอยาง
รวดเร็วเสร็จสมบูรณ นาฬกาจะ
เดินที่ระยะเวลา 1 วินาทีตาม
ปกติ

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

ไมจําเปนตองดําเนินการใดๆ (การเดินในลักษณะนี้ไมผิดปกติ) —

เข็มจับเวลาจะชี้ไปที่ 0 (ศนูย)
แมวาจะไมไดใชฟงกชันนาฬกา
จับเวลาอยู

ฟงกชันการรับอธิกวินาทีอัตโนมัติมีการเปดใชงาน
(หนา 26)

การรับสัญญาณใชเวลาถึง 18 นาที
ใชนาฬกาโดยอางอิงที่ “สถานที่ที่สามารถรับสัญญาณ GPS ไดงาย หนา 15”

หนา 26

ตําแหนง
ปานกลาง

7 การแกปญหา

การแกปญหา
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เมื่อมีปญหา สาเหตทุี่เปนไปได อธิบาย หนาขอมูล
อางองิ

การรบั
สัญญาณ

GPS

การรับสัญญาณจะไมเริ่มตนขึ้น
แมมีการใชงานการปรับเปลี่ยน
ไทมโซน/การปรับเปลี่ยนเวลา
ดวยตัวเอง

สถานะการชารจแสดงเปนตําแหนง “ตํ่า”
(หนา 12)

ชารจนาฬกาใหเพียงพอจนกวาสถานะการชารจจะแสดงเปนตําแหนง
ปานกลาง หรอืตําแหนงเต็ม

หนา 13

มีการตั้งโหมดบนเครื่องบนิ ( )
(หนา 20)

หลังจากยายออกจากสถานที่ที่จํากัดการใชสัญญาณ GPS (เชน บนเครื่องบิน)
ใหรีเซ็ตโหมดบนเครื่องบิน ( ).

หนา 20

เข็มของนาฬกาจับเวลากาํลังเดิน
ยังไมมีการรีเซ็ตนาฬกาจับเวลา

หยุดและรีเซ็ตนาฬกาจับเวลา หนา 31

จะไมมีการรับสัญญาณ GPS

แมมีการดําเนินการรับสัญญาณ 
GPS (ผลการรับสัญญาณจะ
แสดงเปน “N”)

ทานอยูในสถานที่ที่ไมสามารถรับสัญญาณ GPS (หนา 15) รับสัญญาณ GPS ในสถานที่ที่สามารถรับสัญญาณ GPS ไดงาย หนา 15

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

มีการตั้งไทมโซนที่ไมสอดคลองกบัภูมิภาคที่ทานอยู

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

g วิธีตั้งไทมโซนดวยตัวเอง

หนา 19

หนา 17

หนา 21

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

ตรวจสอบการตั้งคา DST (Daylight SavingTime) หนา 19

ตําแหนง
ปานกลาง

7 การแกปญหา



ASTRON 8X82  GPS โซลาร

ส
าร

บ
ัญ

52

7

เมื่อมีปญหา สาเหตทุี่เปนไปได อธิบาย หนาขอมูล
อางองิ

การรบั
สัญญาณ

GPS

ผลการรับสัญญาณแสดงเปน
“Y” แตเวลาและวันที่จะเร็วขึ้น
หรือชาลง (เมื่อมีการแสดงผล
การรับสัญญาณของการปรับ
เปลี่ยนไทมโซน)

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

ตรวจสอบการตั้งคา DST (Daylight SavingTime) หนา 19

ตําแหนงเข็มนาฬกาเรียงไมตรงแนวเนื่องจากปจจัยภายนอก
ตําแหนงเบื้องตนของเข็มนาฬกาเรียงไมตรงแนว
g ตําแหนงเบื้องตน หนา 44

① <เข็มช่ัวโมง/เข็มนาทีเรียงไมตรงแนว> ฟงกชันการปรับเปลี่ยนตําแหนงเข็มนาฬกาอัตโนมัติ
เปดใชงานใหปรับตําแหนงอัตโนมัติ โปรดใชนาฬกาตามที่เปนอยู ฟงกชันการเรียงแนว
ตําแหนงเข็มนาฬกาอัตโนมัติจะเปดใชงานทุกหนึ่งนาทีสําหรับเข็มวินาที และที่เวลา
12.00 กอนเที่ยงและหลังเที่ยงสําหรับเข็มชั่วโมงและเข็มนาที

 <วันท่ีเรียงไมตรงแนว> เน่ืองจากไมมีการปรับตําแหนงเบ้ืองตนอัตโนมัติ ใหปรับตําแหนง
ดวยตัวเอง

② เมื่อไมมีการปรับการเรียงไมตรงแนวของเข็มนาฬกา โปรดดู “ในกรณีท่ีนาฬกาเดินผิดปกติ”
เพื่อดําเนินการแกไข

③ เมื่อไมมีการปรับการเรียงไมตรงแนวของเข็มนาฬกา แมไดดําเนินการ ②, แลว โปรดปรกึษา
รานคาที่จําหนายนาฬกาเรือนนี้ใหกับทาน

หนา 45

หนา 45

ผลการรับสัญญาณแสดงเปน
“Y” แตเวลาจะเร็วขึ้นหรือชาลง
หนึ่งถึงสองวินาที

ไมไดเปดใชงานฟงกชันการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติเปนเวลา
หลายวัน

หากพลังงานที่จัดเก็บไวในนาฬกาไมเพียงพอ ฟงกชันการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติอาจเปดใช
งานทุก 3 วัน

หนา 24

ฟงกชันการปรับเปลี่ยนเวลา
อัตโนมัติไมเปดใชงานทุกวัน

ไมมีการเตรียมสภาวะที่จะเปดใชงานฟงกชันการปรับเปลี่ยนเวลา
อัตโนมัติ

จําเปนตองมีพลังงานที่เพียงพอเพื่อเปดใชงานฟงกชันการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติ ฟงกชันการ
ปรับเปลี่ยนเวลาจะเปดใชงานโดยอัตโนมัติจากการสัมผัสกับแสงจา

หนา 24

การรับสัญญาณอัตโนมัติไมเปด
ใชงาน

นาฬากาไมไดอยูในสภาพแวดลอมที่สามารถรับสัญญาณ
GPS ในขณะที่สัมผัสกับแสง

ยกเลิกฟงกชันที่เริ่มรับสัญญาณอัตโนมัติดวยแสง เพื่อใหนาฬกาดําเนินการรับสัญญาณเวลา
แบบคงที่เทานั้น เวลาแบบคงที่ในกรณีนี้หมายถึงเวลาครั้งสุดทายเมื่อสามารถปรบัเปลี่ยนเวลา
ดวยตัวเองสําเร็จ

<วิธีเปดหรือปดฟงกชันการรับแสงอัตโนมัติ>
1. กดปุม A และ B คางไวพรอมกัน (3 วินาที)
 เข็มวินาทีขนาดเล็กจะระบุวาฟงกชันเปดหรือปดอยู Y (ตําแหนง 52 วินาที: เปด)
และ N (ตําแหนง 38 วินาที: ปด)

2. กดปุม B คางไว (3 วินาที) เพื่อปดฟงกชัน

หนา 49

การแกปญหา
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เวลาและเขม็
นาฬกาเรยีง
ไมตรงแนว

ตําแหนงของเข็มวินาทีขนาดเล็ก
ที่แสดง “ผลการรับสัญญาณ”
และ “จํานวนดาวเทยีมที่นาฬกา
ไดรับสัญญาณ GPS” เรียงไม
ตรงแนว

ตําแหนงเบื้องตนของเข็มวินาทีขนาดเล็กเรียงไมตรงแนว
(กรณีจะเกิดขึ้นเมื่อตําแหนงของเข็มวินาทีขนาดเล็กเรียงไมตรง
แนวเนื่องจากปจจัยภายนอก)
g ตําแหนงเบื้องตน หนา 44

① ฟงกชันการเรียงแนวตําแหนงเข็มนาฬกาอัตโนมัติเปดใชงานใหปรับตําแหนงอัตโนมัติ
โปรดใชนาฬกาตามที่เปนอยู ฟงกชันการเรียงแนวตําแหนงเข็มนาฬกาอัตโนมัติเปดใชงาน
ทุกหนึ่งนาทีสําหรับเข็มวินาที

② เมื่อไมมีการปรับการเรียงไมตรงแนวของเข็มนาฬกา โปรดดู “ปรับเปลี่ยนตําแหนงเบ้ืองตน
ของเข็มนาฬกาจับเวลา วันที่ เข็มจับเวลา และเข็มชั่วโมง/เข็มนาที” เพื่อดําเนินการแกไข

③ เมื่อไมมีการปรับการเรียงไมตรงแนวของเข็มนาฬกา แมไดดําเนินการ ② แลว โปรดปรกึษา
รานคาที่จําหนายนาฬกาเรอืนนี้ใหกับทาน

หนา 44

หนา
45 ~ 48

นาฬกาเดินเร็วขึ้นหรือชาลง
ชั่วคราว

ไมไดเปดใชงานฟงกชันการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติเปนเวลา
หลายวัน

หากพลังงานที่จัดเก็บไงในนาฬกาไมเพียงพอ ฟงกชันการปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติอาจเปดใช
งานทุก 3 วัน
ดําเนินการ “ปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเอง” เพื่อปรับเปลี่ยนเวลาทันที

หนา 24

หนา 23

นาฬกาไดรับเวลาที่ไมถูกตองเนื่องจากปจจัยภายนอก
(การรับสัญญาณผิดพลาด)

① รับสัญญาณ GPS ในสถานที่ที่สามารถรับสัญญาณ GPS ไดงายขึ้น
② ปรับเปลี่ยนไทมโซนตามความจําเปน

หนา 15
หนา 17

นาฬกาถูกทิ้งไวในสถานที่ที่มีอุณภูมิสูงหรือตํ่ามากเปนเวลานาน

① หากนาฬกากลับไปอยูในสถานท่ีท่ีมีอุณหภูมิปกติ ความแมนยําจะกลับคืนมาเอง
② หากเวลาไมถูกตองหลังจากน้ัน ใหปรับเปลี่ยนเวลาดวยตัวเองตามความจําเปน
③ หากนาฬกาไมกลับมาทํางานเปนปกติ โปรดปรึกษารานคาท่ีจําหนายนาฬกาเรือนน้ีใหกับ

ทาน

หนา 23

เวลาเร็วขึ้น (ชาลง) 1 ชั่วโมง DST (Daylight Saving Time) เปด (หรือปด) อยู ตรวจสอบการตั้งคา Daylight Saving Time (DST) หนา 19

การแกปญหา
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เมื่อมีปญหา สาเหตทุี่เปนไปได อธิบาย หนาขอมูล
อางองิ

การชารจ
แบตเตอรี่

พลังงานโซ
ลาร

นาฬกาที่หยุดเดินไดสัมผัสกับ
แสงที่เพียงพอนานกวาเวลาที่
จําเปนตอการชารจนาฬกาจน
เต็มแลว แตนาฬกาไมกลบัมา
เดินที่ระยะเวลา 1 วินาทีตาม
ปกติ

แสงที่ไดสัมผัสออนเกินไป
เวลาในการชารจนาฬกาไมเพียงพอ

เวลาที่จําเปนตอการชารจนาฬกาจะขึ้นอยูกับปริมาณของแสงที่นาฬกาไดรับเพียงอยางเดียว
โปรดดู “เวลาในการชารจตามมาตรฐาน” เพื่อชารจนาฬกา

หนา 13

เข็มวินาทีขนาดเล็กหยุดเดิน
แมจะมีการชารจนาฬกานาน
กวาเวลาที่จําเปนตอการชารจ
นาฬกาจนเต็ม (หนา 9)

นาฬกาไมไดรับการชารจเปนเวลานานและหมดพลงังานไปเลย ตดิตอรานคาที่จําหนายนาฬกาเรือนนี้ใหกบัทาน —

วันที่เรยีงไม
ตรงแนว

หลังจากที่รับสัญญาณไดสําเร็จ
เวลาถูกตองแตวันที่ไมถูกตอง

ตําแหนงเบื้องตนของวันที่เรียงไมตรงแนว
กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อตําแหนงเบื้องตนของวันที่เรียงไมตรงแนว
เนื่องจากปจจยัภายนอกหรือการรีเซ็ตระบบ

ปรับตําแหนงเบื้องตนของวันที่ใหเปนตําแหนงที่ถูกตอง “1” (วันที่ 1)
หนา

45 ~ 48

เขม็นาฬกา
จับเวลาเรยีง
ไมตรงแนว

หลังจากการรีเซ็ตนาฬกาจับ
เวลา เข็มนาฬกาจับเวลาไมหยดุ
ที่ตําแหนง 0

เข็มนาฬกาจับเวลาไมอยูในตําแหนงเบื้องตน ปรบัตําแหนงเบื้องตนใหถูกตอง
หนา

45 ~ 48

เขม็จับเวลา
เรยีงไมตรง

แนว

ตําแหนงของเข็มนาฬกาที่แสดง
ประเภทการรับสัญญาณ สถานะ
การชารจ โหมดบนเครื่องบิน
( ) และ DST เรียงไมตรงแนว

ฟงกชันการรับอธิกวินาทีอัต
โนมัติมีการเปดใชงาน
(เข็มวินาทีหยุดที่ระหวางตําแหนง 0 วินาทีถึง
ตําแหนง 18 วินาที)

การรับขอมูลอธิกวินาทีจนเสร็จสมบูรณใชเวลาถึง 18 นาที
ใชนาฬกาโดยอางอิงที่ “สถานที่ที่สามารถรับสัญญาณ GPS ไดงาย หนา 15”

หนา 26

ตําแหนงเบื้องตนของเข็มจับเวลาเรียงไมตรงแนว
กรณีจะเกิดขึ้นเมื่อตําแหนงเบื้องตนของเขม็ขับเวลาเรียงไมตรง
แนวเนื่องจากปจจัยภายนอกหรือการรีเซ็ตระบบ

ปรับตําแหนงเบื้องตนของเข็มจับเวลาใหเปนตําแหนงที่ถูกตอง
หนา

45 ~ 48

การแกปญหา7
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7

เมื่อมีปญหา สาเหตทุี่เปนไปได อธิบาย หนาขอมูล
อางองิ

การทํางาน

เม็ดมะยมหรือปุมไมทํางาน

พลังงานไฟฟาที่จัดเก็บไวเริ่มเหลอืนอย ชารจนาฬกาใหเพียงพอจนกวานาฬกาจะเริ่มเดนิที่ระยะเวลา 1 วินาทีขนาดเล็ก หนา 13

วันที่เดินทันทีหลังจากดําเนินการตั้งคาโดยใชเม็ดมะยมหรือปุม
รอโดยไมตองดําเนินการใดๆ
เมื่อวันที่หยุดเดิน ปุมและเม็ดมะยมจะสามารถใชงานได

—

ทานไมสามารถดําเนินการจนจบ
ขั้นตอน

———

เมื่อดึงเม็ดมะยมออกมา
① ดันเม็ดมะยมกลับเขาไป
② เข็มวินาทีจะเริ่มเดินภายใน 9 นาที
③ หลังจากน้ันใหดําเนินการอีกครั้ง

—

เมื่อไมไดดึงเม็ดมะยมออกมา
① กดปุม A

② เข็มวินาทีจะเริ่มเดินภายใน 2 นาที
③ หลังจากน้ันใหดําเนินการอีกครั้ง

—

ปญหาอื่นๆ กระจกหนาปดขุนมัวไมหาย
มีนํ้าปริมาณเล็กนอยเขาไปในนาฬกาเนื่องจากการเสื่อมสภาพของ
ยางกันรั่ว เปนตน

ติดตอรานคาที่จําหนายนาฬกาเรือนนี้ใหกับทาน —

การแกปญหา
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รายการฟงกชัน/ขอมูลจําเพาะ

ดัชนี

8

ฟงกชันในการปรับเปลี่ยนเวลา ฟงกชันในการชารจ

การรับสัญญาณ GPS g หนา 25

ฟงกชันการปรับเปลี่ยนไทมโซน……………
g หนา 16

สามารถตั้งนาฬกาใหตรงตามเวลาในทองถิ่นดวยการ
ทํางานเพียงปุมเดียวÝไดทุกที่ทั้วโลก

Ü DST (Daylight SavingTime) สามารถตั้งดวยตัวเองได

ใชฟงกชันนี้เมื่อทานเดินทางไปยังภูมิภาคหนึ่งๆ 
ที่สอดคลองกับไทมโซนอื่น

ฟงกชันการปรับเปลี่ยนเวลาดวยตวัเอง ……
g หนา 22

แสดงเวลาปจจุบันที่แมนยําของไทมโซนที่ตั้งไวใน
ปจจุบันโดยการรับสัญญาณ GPS จากดาวเทียม GPS

ใชฟงกชันนี้เพื่อปรับเปลี่ยนเวลาใหเปนเวลาที่แมนยํา
ระหวางการใชงานทั่วไป

การปรับเปลี่ยนเวลาอตัโนมัติ ………………
g หนา 24

ตัดสินภายในนาฬกาถึงเวลาที่เหมาะสําหรับการรับ
สัญญาณ GPS จากดาวเทียม GPS และเริ่มการรับ
สัญญาณโดยอัตโนมัติ

แสดงเวลาปจจุบันที่แมนยําของไทมโซนที่ตั้งไวใน
ปจจุบัน

การตั้งคาไทมโซนดวยตัวเอง ………………
g หนา 21

ไทมโซนสามารถเปลี่ยนไดดวยตัวเองในสถานที่ที่ไม
สามารถปรับเปลี่ยนไทมโซนได

การตั้งคา DST (Daylight SavingTime)………
g หนา 18

DST (Daylight SavingTime) สามารถตั้งดวยตัวเองได

ฟงกชันการชารจไฟจากพลังงานโซลาร …
g หนา 13

แผงโซลารเซลลใตหนาปดจะแปลงแสงทุกรูปแบบเปน
พลังงานไฟฟาเพื่อขับเคลื่อนนาฬกาและจะมีการกัก
เก็บพลังงานไวในแบตเตอรี่สํารอง เมื่อชารจไฟเต็มแลว 
นาฬกาจะใชงานตอไปไดประมาณ 6 เดือน

ฟงกชันแสดงสถานะการชารจ ……………
g หนา 12

แสดงพลังงานที่ชารจไวในนาฬกาอยางคราวๆ แสดงวา
นาฬกาสามารถรับสัญญาณ GPS ไดหรือไมดวย

ฟงกประหยัดพลังงาน ………………………
g หนา 33

สามารถเปดใชงานโหมดประหยัดพลังงานเพื่อลดการ
ใชพลังงานที่ไมจําเปนเมื่อนาฬกาถูกทิ้งไวโดยไมมี
แหลงที่มาของแสงที่เพียงพอ
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8 รายการฟงกชัน/ขอมูลจําเพาะ

ขอมูลจําเพาะฟงกชันสาํหรับการรับขอมูล

ฟงกชันอื่นๆ

โหมดบนเครื่องบิน ( ) ……………………
g หนา 20

ฟงกชันที่ปองกันใหไมฟงกชันการรับสัญญาณ GPS

ทํางานได ตั้งโหมดนี้เวลาขึ้นเครื่องบิน เปนตน

ฟงกชันแสดงสถานะการรบัสัญญาณจาก
ดาวเทียม ……………………………………
g หนา 17

แสดงจํานวนดาวเทียม GPS ที่นาฬกาไดรับสัญญาณ
GPS ระหวางการรับสัญญาณ GPS ดวยเข็มวินาที

ฟงกชันแสดงผลการรบัสัญญาณ …………
g หนา 27

แสดงผลการรับสัญญาณลาสุด (สําเร็จ/ไมสําเร็จ)

ฟงกชันตรวจสอบการตั้งคาไทมโซน ………
g หนา 19

แสดงไทมโซนที่ตั้งไวในปจจุบัน

1. ฟงกชันพื้นฐาน ……………………… หนาปดหลัก สามเข็ม (เข็มชั่วโมง/เข็มนาที/เข็มวินาทีขนาด
เล็ก)  การแสดงผลวันที่ เข็มจับเวลา เข็มนาฬกาจับเวลา 
(ชั่วโมง, นาที, 1/5 วินาที) ฟงกเวลาทั่วโลก

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

3. อัตราลด/เพิ่ม (ตอเดือน) …………… อัตราลด/เพิ่ม ±15 วินาทีตอเดือน (ยกเวนกรณีที่ใชนาฬกา
โดยไมไดตั้งคาเวลาอัตโนมัติดวยการรับสัญญาณ GPS

และเมื่อใสนาฬาบนขอมือที่มีชวงอุณหภูมิตามปกติระหวาง 
5°C และ 35°C)

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

5. ระบบขับเคลื่อน ……………………… มอเตอรการเดิน (เข็มชั่วโมง/เข็มนาที/เข็มวินาทีขนาด
เล็กของหนาปดหลัก วันที่ เข็มจับเวลา เข็มนาฬกาจับเวลา 
(ชั่วโมง, นาที, 1/5 วินาที))

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

ฟงกชันนาฬกาจับเวลา ……………………
g หนา 29

จับเวลาไดสูงสุด 6 ชั่วโมงโดยเพิ่มขึ้นทุก 1/5 วินาที จับ
เวลาจุดเริ่มตนถึงสิ้นสุดไดตามตองการ

ฟงกชันการเรียงแนวตําแหนงเข็มนาฬกา
อัตโนมตัิ ………………………………………
g หนา 44

แกไขการเรียงไมตรงแนวเมื่อเข็มนาฬกาเรียงไมตรง
แนวเนื่องจากปจจัยภายนอก เชน อิทธิพลของแมเหล็ก

ฟงกชันการรับอธกิวินาทีอัตโนมัติ …………
g หนา 26

รับขอมูลอธิกวินาทีอัตโนมัติเมื่อจําเปนตองรับอธิก
วินาที

ลิขสิทธิ์ ©2014 โดย SEIKO WATCH CORPORATION

คําประกาศเรื่องใบรบัรอง

Ü ขอมูลจําเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา เพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ


