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ขอขอบคณุเป็นอยา่งสงูท่ีเลือกใชน้าฬิกา Grand Seiko
เพ่ือใหใ้ชน้าฬิกา Grand Seiko ไดอ้ยา่งเหมาะสมและปลอดภยั

กรณุาอา่นคาํแนะนําในคูมื่อนีก้อ่นใชง้านและ

เก็บคูมื่อนีไ้วใ้กลต้วัเพ่ือความสะดวกในการใชง้าน

ขนาดของสายนาฬิกาไดที ้่รา้นคา้ท่ีจาํหน่ายนาฬิกาเรือนนี ้หากทา่นไม่สามารถนํานาฬิกาไปปรบัขนาดสายกบั
รา้นคา้ท่ีจาํหน่ายนาฬิกาเรือนนีเ้พราะทา่นไดร้บันาฬิกาเป็นของกาํนัล หรือหากทา่นไดเ้ปลีย่นแปลงที่อยู ่โปรด
ติดตอ่เครือขา่ยการบริการระหวา่งประเทศของ Grand Seiko ท่ีกลา่วถึงในใบรบัรองการรบัประกนัหรือเว็บไซตข ์อง
เรา นอกจากนี ้ทา่นยงัสามารถรบับริการไดจ้ากรา้นคา้อืน่ๆ โดยมีคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัการบริการ อยา่งไรก็ตาม บาง
รา้นคา้อาจไม่มีบริการดงักลา่ว

แบตเตอรี่ในนาฬิกาของคณุ ณ เวลาท่ีซือ้ถกูใสเ่ขา้ไปในนาฬิกาท่ีโรงงานเพ่ือตรวจสอบประสิทธภิาพการทาํงาน
การเปลีย่นแบตเตอรี่มีคา่ใชจ้า่ยแมจ้ะอยูใ่นระยะเวลารบัประกนั

ถา้นาฬิกาของคณุมีแผ่นฟิลม์กนัรอยขดีขว่นท่ีหนา้ปัด ตอ้งแน่ใจวา่คณุลอกแผ่นฟิลม์ออกกอ่น
การใชน้าฬิกา หากใชน้าฬิกาโดยมีแผ่นฟิลม์ติดอยู ่อาจมีสิง่สกปรก ฝุ่น เหง่ือ หรือความชืน้ ติดอยูบ่นแผ่นฟิลม์ ซึง่
ทําใหเ้กิดสนิมได ้
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■ ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน

bคาํเตือน   โปรดปฏิบติัตามคาํแนะนําและขอ้กาํหนดความปลอดภยัเพ่ือหลีกเลีย่งความเสีย่ง
ท่ีจะเกิดผลเสีย เชน่ การบาดเจ็บรา้ยแรง

หยุดการสวมนาฬิกาทนัที ในกรณีตอ่ไปน้ี
○ถา้เรือนหรือสายนาฬิกามีขอบมุมเน่ืองจากสึกกรอ่น หรือสาเหตอืุน่
○ถา้สลกัสายนาฬิกาย่ืนทะลอุอกมา
 * ปรึกษาท่ีรา้นคา้ปลีกท่ีจาํหน่ายนาฬิกาใหท้นัที หรือมีการบนัทึกชือ่เครือขา่ยการบริการระหวา่งประเทศของ

Grand Seiko ไวบ้นใบรบัประกนัสินคา้หรือบนเว็บไซตข์องเรา

เกบ็นาฬิกา, ส่วนประกอบและแบตเตอร่ีใหพ้น้มือเดก็ทารกและ
เดก็เล็ก
ควรใชค้วามระมดัระวงัเพ่ือป้องกนัไม่ใหท้ารกหรือเด็กเล็กกลืนชิน้สว่นหรือแบตเตอรี่โดยไม่ตัง้ใจ
หากมีการกลืนแบตเตอรี่ หรือชิน้สว่นใดๆ ตอ้งไปพบแพทยท์นัที เพราะจะเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ
ของทารกหรือเด็กได ้

อย่าถอดแบตเตอร่ีออกจากจากนาฬิกา
การเปลีย่นแบตเตอรี่ตอ้งใชมื้ออาชพีท่ีมีความรูแ้ละทกัษะ โปรดสอบถามรา้นคา้ปลีกท่ีซือ้นาฬิกาเพ่ือเปลีย่น
แบตเตอรี่
อยา่ชารจ์แบตเตอรี่เพราะอาจทาํใหเ้กิดความรอ้นซึง่อาจทําใหเ้กิดการระเบิด, การรัว่ไหลหรือไฟไหม ้

bขอ้ควรระวงั   โปรดปฏิบติัตามคาํแนะนําและขอ้กาํหนดความปลอดภยัเพ่ือหลีกเลีย่งความเสีย่งท่ีเกิดผลเสีย เชน่ การบาดเจ็บเล็กนอ้ย, การชาํรดุเสียหายตอ่ตวันาฬิกา

หลีกเลี่ยงการสวมใส่หรือเกบ็นาฬิกาไวใ้นสภาพดงัตอ่ไปน้ี
○ ใกลก้บัสารระเหย (เครื่องสาํอาง เชน่ นํา้ยาลา้งเล็บ สารไลแ่มลง ทินเนอรท่ี์ระเหยได ้
○ ในอณุหภมิูลดตํา่กวา่ 5 องศาเซลเซยีส หรือสงูกวา่ 35
องศาเซลเซยีสเป็นเวลานาน

○ สถานท่ีท่ีไดร้บัผลกระทบจากคลืน่แม่เหล็กอยา่ง
แรง หรือไฟฟ้าสถิตย ์

○ สถานท่ีท่ีมีแรงสัน่สะเทือนสงู
○ สถานท่ีท่ีมีความชืน้สงู
○ สถานท่ีท่ีมีฝุ่นละออง

 * อยา่ทิง้แบตเตอรี่ท่ีหมดแลว้ไวใ้นนาฬิกาเป็นเวลานานเน่ืองจากอาจเกิดการรัว่ไหลได ้

ถา้สงัเกตเหน็อาการแพ ้หรือระคายผิวหนงั
ใหห้ยดุใชง้านนาฬิกาทนัที และปรึกษาผูเ้ชีย่วชาญดา้นผิวหนังหรือดา้นภมิูแพ ้

ขอ้ควรระวงัอืน่ๆ
○การเปลีย่นสายโลหะตอ้งใชมื้ออาชพีท่ีมีความรูแ้ละทกัษะ
โปรดสอบถามรา้นคา้ปลีกท่ีซือ้นาฬิกาเพ่ือเปลีย่นสายโลหะ เน่ืองจากมีความเสีย่งตอ่การบาดเจ็บท่ีมือหรือนิว้
มือและอาจทาํใหช้ิน้สว่นสญูหาย

○หา้มแยกชิน้สว่นหรือดดัแปลงใดๆ
○ เก็บนาฬิกาใหพ้น้มือเด็กทารกและเด็กเล็ก โปรดระมดัระวงัเป็นพิเศษเพ่ือหลีกเลีย่งความเสีย่งตอ่การบาดเจ็บ
หรือผ่ืนแพ ้หรืออาการคนัท่ีอาจเกิดขึน้เม่ือเด็กสมัผสักบันาฬิกา

○ เม่ือทิง้แบตเตอรี่ท่ีใชแ้ลว้ใหท้ําตามคาํแนะนําของหน่วยงานในประเทศของคณุ
○หากนาฬิกาของคณุเป็นแบบพก หรือแบบจีห้อ้ย สายรดัหรือโซท่ี่ติดกบันาฬิกาอาจกอ่ใหเ้กิดความเสียหายแก่
เสือ้ผา้ หรือเกิดการบาดเจ็บตอ่สว่นตา่งๆของรา่งกายได ้

○ โปรดจาํไวว้า่หากนาฬิกาถกูถอดออกและวางทิง้ไว ้ตวัเรือนและสายนาฬิกาและตะขอจะถกูนัซึง่อาจทําใหเ้กิด
รอยขดีขว่นท่ีดา้นหลงัตวัเรือนได ้เราขอแนะนําใหว้างผา้นุ่มระหวา่งตวัเรือนดา้นหลงั, สายนาฬิกาและตะขอ
หลงัจากถอดนาฬิกาออก

2 ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน

■ วิธีเชค็หมายเลขเคร่ืองและระดบัความกนัน้ํา

เกีย่วกบัหมายเลขเคร่ือง
หมายเลขเครื่องจะเป็นตวัเลขสีห่ลกัท่ีระบรุุน่ของการเคลือ่นไหว (สว่นกลไกของนาฬิกา) นาฬิกา Grand Seiko
ติดตัง้ดว้ยการเคลือ่นไหวพิเศษและหมายเลขเครื่องเชงิกลเริ่มตน้ดว้ย ”9S” หมายเลขเครื่องสปริงไดรฟ์เริ่มตน้
ดว้ย ”9R” และหมายเลขเครื่องควอทซจ์ะถกูระบดุว้ยตวัเลข 4 หลกัเริ่มตน้ดว้ย ”9F”, ”8J ” และ” 4J”

วิธีเชค็หมายเลขเคร่ือง
เลข 4 หลกัท่ีฝาหลงัคือเลขเครื่อง

     9F61-0AA0

สมรรถนะการกนันํา้

หมายเลขตวัเรือน

<ดา้นหลงัตวัเรือนปกติ> <ดา้นหลงัตวัเรือนของ
นาฬิกาของนกัดาํน้ํา>

【ตวัอยา่ง】 9F61-0AA0
หมายเลขเครื่อง

 * รปูขา้งบนนีเ้ป็นตวัอยา่ง และอาจแตกตา่งจากรปูบนแผ่นปิดดา้นหลงัของนาฬิกาทา่น

ความสามารถในการกนัน้ํา
ตารางดา้นล่างน้ีเป็นคาํอธิบายแตล่ะระดบัของสมรรถนะการกนัน้ําของนาฬิกา คณุควรศึกษากอ่น
การใชน้าฬิกา

การระบุท่ีฝาหลงั สมรรถนะการกนัน้ํา เงื่อนไขการใช้

ไม่ระบุ ไม่กนันํา้ หลีกเลีย่งจากหยดนํา้หรือเหง่ือ

WATER RESISTANT กนันํา้สาํหรบัการใชช้วิีตประจาํวนั

นาฬิกาทนตอ่การโดนนํา้โดยบงัเอิญ
ในชวิีตประจาํวนั

bคาํเตือน
ไม่เหมาะกบัการวา่ยนํา้

WATER RESISTANT
5 BAR

กนันํา้สาํหรบัการใชช้วิีตประจาํ
วนัท่ี 5 ความดนับรรยากาศ

นาฬิกาเหมาะกบัการวา่ยนํา้

WATER RESISTANT
10 (20) BAR

กนันํา้สาํหรบัการใชช้วิีตประจาํ
วนัท่ี 10 (20) ความดนับรรยากาศ

นาฬิกานีเ้หมาะกบัการดาํนํา้ท่ีไม่ใช ้
กระบอกอากาศ

DIVER'S WATCH 200m

นาฬิกานีส้ามารถใสส่าํหรบัการดาํ
นํา้
ท่ีใชถ้งัออกซเิจนและสามารถทน
แรงดนันํา้ท่ีระดบัความลึก 200 เมตร

นาฬิกานีเ้หมาะสาํหรบัการดาํนํา้ลึก
แบบสคบูา้ท่ีแทจ้ริง

3วิธเีชค็หมายเลขเครื่องและระดบัความกนันํา้
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■ ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัการกนัน้ํา

b ขอ้ควรระวงั
หา้มหมุนหรือดึงเม็ดมะยมออกมาขณะที่นาฬิกา
เปียก
เน่ืองจากนํา้อาจเขา้ไปในนาฬิกาได ้
 * หากพืน้ผิวดา้นในกระจกขุน่มวัเน่ืองจากการควบแน่น หรือเกิดนํา้หยดเล็ก ๆ เกาะอยู่
ภายในตวัเรือนนาฬิกาเป็นเวลานาน สมรรถนะการกนันํา้ของนาฬิกาจะลดลง
ใหติ้ดตอ่รา้นคา้ท่ีจาํหน่ายนาฬิกาเรือนนีห้รือเครือขา่ยการบริการระหวา่งประเทศของ
Grand Seiko ท่ีระบไุวใ้นหนังสือรบัรองการรบัประกนัหรือเว็บไซตข์องเราทนัที

หา้มปล่อยใหมี้ความชืน้ เหงื่อ หรือฝุ่นเกาะบน
นาฬิกาเป็นเวลานาน
เน่ืองจากมีความเสีย่งท่ีประสิทธภิาพในการกนันํา้ของตวันาฬิกาลดลงเน่ืองจากการเสือ่ม
สภาพของยางขอบกระจกหรือยางกนันํา้ตามจดุตา่งๆ หรือการเกิดสนิมกบัชิน้สว่นท่ีเป็นส
แตนเลส

หา้มใส่นาฬิกาขณะอาบน้ําหรืออบซาวน่า
ไอนํา้ สบู ่หรือสว่นประกอบอืน่ ๆ ของนํา้พุรอ้นอาจเรง่การเสือ่มสมรรถนะการกนันํา้ของ
นาฬิกา

หากระดบัการกนัน้ําของนาฬิการะบไุวว้า่ “WATER
RESISTANT”
b คาํเตือน

อย่าสวมนาฬิกาในการดาํน้ําลึกหรือดาํน้ําระยะ
ยาว
โดยปกตินาฬิกาท่ีถกูออกแบบมาสาํหรบัการดาํนํา้ลึกหรือดาํนํา้ระยะยาว จะตอ้งไดร้บัการ
ตรวจสอบภายใตส้ภาวะการทํางานท่ีเขม้งวด ซึง่การตรวจสอบน้ันไม่ไดท้าํ ใหใ้ชน้าฬิกา
เพ่ือการดาํนํา้โดยเฉพาะเทา่น้ัน

b ขอ้ควรระวงั

หา้มนํานาฬิกาโดนน้ําที่ไหลจากกอ็กน้ําโดยตรง
แรงดนันํา้ของนํา้ก็อกจากก็อกนํา้มีมากพอท่ีจะลดสมรรถนะการกนันํา้ของนาฬิกากนันํา้
ทัว่ไป

4 ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัการกนันํา้

หากระดบัการกนัน้ําของนาฬิการะบไุวว้า่ “DIVER'S
WATCH 200m”

bคาํเตือน   ○หา้มใชน้าฬิกาในการดาํนํา้ระยะยาวโดยใชก้า๊ซฮีเลียม
○ขณะดาํนํา้ หา้มปรบัเปลีย่นหรือใชน้าฬิกาในรปูแบบอืน่ นอกเหนือจากท่ีมีระบไุว ้
ในคูมื่อเลม่นีเ้ทา่น้ัน

bขอ้ควรระวงั   กอ่นใชน้าฬิการุน่ดาํนํา้ ทา่นควรผ่านการฝึกฝนการดาํนํา้ในหลากหลายรปูแบบและมีประสบการณท่ี์จาํเป็นสาํหรบัการดาํนํา้อยา่งปลอดภยั
ขณะดาํนํา้ ควรทําตามกฎของการดาํนํา้อยา่งเครง่ครดั

ขอ้ควรระวงัในการดาํน้ํา

○ กอ่นดาํน้ํา
ตรวจสอบตามรายการตา่งๆ ตอ่ไปน้ี
“ชือ่ของชิน้สว่นตา่งๆ”→ หนา้ 9

1

2

4

3

5

1 ทําการตัง้เวลาไวถ้กูตอ้งแลว้

2 ขอบหนา้ปัดหมุนไดไ้ม่ติดขดั (ขอบหนา้ปัด
ตอ้งไม่หลวมหรือแน่นจนเกินไป)
“ขอบหนา้ปัดหมุนทิศทางเดียว”→
หนา้ 31

3 เม็ดมะยมสกรเูขา้ท่ีเรียบรอ้ยแลว้
“เม็ดมะยมชนิดเกลียว”→ หนา้ 10

4 ไม่พบความผิดปกติเชน่ ตาํหนิหรือรอยแตก
บนสายนาฬิกาหรือกระจกหนา้ปัด

5 สายนาฬิกาเชือ่มตอ่กบัแทง่สปริง หวัเขม็ขดั
และชิน้สว่นอืน่ๆ อยา่งมั่นคงดี

bขอ้ควรระวงั   หากพบความผิดปกติ กรณุาติดตอ่รา้นคา้ท่ีทา่นซือ้นาฬิกา หรือ
ศนูยบ์ริการลกูคา้ของมีการบนัทึกชือ่เครือขา่ยการบริการระหวา่งประเทศ
ของ Grand Seiko ไวบ้นใบรบัประกนัสินคา้หรือบนเว็บไซตข์องเรา

5ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัการกนันํา้

ไท
ย



○ ขณะดาํน้ํา
ทําตามคาํแนะนําดงัตอ่ไปน้ี เมื่อท่านใส่นาฬิกาขณะดาํน้ํา

สวมนาฬิกาดาํนํา้ไดเ้ฉพาะในระดบัความลึก
ท่ีมีกาํกบัไวบ้นหนา้ปัดเทา่น้ัน

อยา่ปรบัเปลีย่นเม็ดมะยมหรือกดปุ่ มใดๆ ใตนํ้า้

ระวงัอยา่ใหน้าฬิกากระแทกกบัวตัถท่ีุมี
ความแขง็ เชน่ หิน

ขอบตวัเรือนอาจหมุนยากขึน้เล็กนอ้ย
เม่ืออยูใ่ตนํ้า้ ซึง่ไม่ใชอ่าการชาํรดุแตอ่ยา่งใด

○ หลงัดาํน้ํา
หลงัเสร็จสิน้การดาํน้ํา กรุณาทําตามคาํแนะนําเพื่อดูแลรกัษาดงัตอ่ไปน้ี

ลา้งนาฬิกาในนํา้สะอาดและเชด็จนแหง้สนิท
อยา่ใหน้าฬิกาโดนนํา้จากกอ๊กนํา้โดยตรง ใหแ้ชใ่นภาชนะใสนํ่า้แลว้ลา้ง

6 ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัการกนันํา้

■ ชือ่ของชิน้ส่วนตา่งๆ

9F83
1 เขม็ช ัว่โมง

2 เขม็วินาที

3 เขม็นาที

4 วนัท่ี

5 เม็ดมะยม

6 วนัในสปัดาห ์

9F85, 9F82, 9F62, 4J52
1 เขม็ช ัว่โมง

2 เขม็วินาที

3 เขม็นาที

4 วนัท่ี

5 เม็ดมะยม

3

4

6

5

1

2

การตัง้คา่เวลา, วนัท่ีและวนั→ หนา้ 11

3

5

1

2

4

วิธกีารตัง้คา่เวลาและวนัท่ี→ หนา้ 15 สาํหรบัหมายเลขเครื่อง 9F85
การตัง้คา่เวลาและวนัท่ี→ หนา้ 13 สาํหรบัหมายเลขเครื่อง 9F82, 9F62
วิธกีารตัง้คา่เวลาและวนัท่ี→ หนา้ 28 สาํหรบัหมายเลขเครื่อง 4J52

7ชือ่ของชิน้สว่นตา่งๆ
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9F86
1 เขม็ช ัว่โมง

2 เขม็วินาที

3 เขม็ 24 ช ัว่โมง

4 เขม็นาที

5 วนัท่ี

6 เม็ดมะยม

, 9F61, 8J55, 4J51
1 เขม็ช ัว่โมง

2 เขม็วินาที

3 เขม็นาที

4 เม็ดมะยม

4

6

1

3

2

5

วิธกีารตัง้คา่เวลาและวนัท่ี→ หนา้ 20

3

4

1

2

วิธกีารตัง้คา่เวลาและวนัท่ี→ หนา้ 27 สาํหรบัหมายเลขเครื่อง 9F61, 4J51
วิธกีารตัง้คา่เวลาและวนัท่ี→ หนา้ 30 สาํหรบัหมายเลขเครื่อง , 8J55

8 ชือ่ของชิน้สว่นตา่งๆ

9F61 (โหมดนกัดาํน้ํา)
1 เขม็ช ัว่โมง

2 เขม็วินาที

3 เขม็นาที

4 เม็ดมะยม

5 ขอบหนา้ปัดหมุนได ้

3

5

4

1

2

วิธกีารตัง้คา่เวลาและวนัท่ี→ หนา้ 27
ฟังกช์ ัน่ของรุน่ดาํนํา้→ หนา้ 31
ขอ้ควรระวงัในการดาํนํา้→ หนา้ 5

9ชือ่ของชิน้สว่นตา่งๆ
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■ วิธีการใชง้าน

เม็ดมะยม
เม็ดมะยมมีสองประเภทคือแบบปกติและแบบที่สามารถล็อกได้
โปรดตรวจดูเม็ดมะยมของนาฬิกาที่คณุใช้

ขณะกด
เม็ดมะยมเขา้
หมุนไปตาม
ทิศทางท่ี
ลกูศรชี ้

เม็ดมะยม
หมุน

เม็ดมะยม
ไม่หมุน

เม็ดมะยมธรรมดา

ดึงเม็ดมะยมออกและทําข ัน้ตอ่ไป

เม็ดมะยมแบบล็อคดว้ยสกรู

ปลดล็อกเม็ดมะยมกอ่นใช ้
งาน

หลงัจากใชง้านเม็ดมะยม
แลว้ ใหล็้อกไว ้

คลายเกลียว

หมุนขณะที่กดเม็ด
มะยมเขา้

 * เม่ือล็อคเม็ดมะยมชนิดเกลียวไว ้สามารถ
ป้องกนัการใชง้านท่ีผิดพลาดและเพ่ิมการ
กนันํา้ได ้

 * โปรดระวงัอยา่ขนัสกรขูองเม็ดมะยมเขา้
ดว้ยแรง เพราะอาจทําใหช้อ่งของเม็ด
มะยมเสียหายได ้

 * หมุนเม็ดมะยมเป็นครัง้คราว→ หนา้ 36

เม็ดมะยมชนิดเกลียว
เม็ดมะยมชนิดเกลียวมีคณุสมบติัเดน่คือมีกลไกที่สามารถล็อกเม็ดมะยมไดอ้ย่างปลอดภยัขณะที่
ไม่ไดใ้ชง้าน เพื่อป้องกนัความผิดพลาดในการใชง้านและเพิ่มคณุสมบติัในการกนัน้ํา
○ มีความจาํเป็นในการปลดล็อคเม็ดมะยมชนิดเกลียวกอ่นใชง้าน
○ เมื่อใชง้านเม็ดมะยมเสร็จแลว้ ใหแ้น่ใจวา่ไดห้มุนล็อกอกีคร ัง้

[วิธีการปลดล็อกเม็ดมะยม]
หมุนเม็ดมะยมทวนเขม็นาฬิกา (ไปทาง 6 นาฬิกา) เพ่ือ
ปลดล็อก: ตอนนีส้ามารถใชง้านเม็ดมะยมไดแ้ลว้

[วิธีการล็อกเม็ดมะยม]
หมุนเม็ดมะยมตามเขม็นาฬิกา (ไปทาง 12 นาฬิกา)
ขณะท่ีกดเม็ดมะยมเขา้หาตวันาฬิกาเบาๆ จนหยดุ

เม็ดมะยมถกูล็อคปลดล็อกเม็ดมะยมกอ่นใช ้
งาน

ปลดล็อคเม็ดมะยม หลงัจากใชง้านเม็ดมะยม
แลว้ ใหล็้อกไว ้

คลายเกลียว
หมุนขณะที่กดเม็ด

มะยมเขา้

 * เม่ือล็อกเม็ดมะยม ใหห้มุนอยา่งชา้ ๆ ดว้ยความระมดัระวงัเพ่ือใหแ้น่ใจวา่สกรหูมุนเขา้ท่ีดี ระวงัอยา่กดแรงเกินไป
เน่ืองจากการทาํเชน่น้ันอาจทาํใหร้สูกรเูสียหายได ้

10 วิธกีารใชง้าน

วิธีใช ้(สําหรบัเคร่ืองหมายเลข 9F83)

bขอ้ควรระวงั
คณุอาจไม่สามารถตัง้คา่วนัท่ีและ/หรือวนัได ้เม่ือเวลาในนาฬิกาของคณุอยูใ่นระหวา่งเวลาเท่ียงคืนถึง 1:00 น.
เน่ืองจากกลไกของนาฬิกา น่ีไม่ใชค่วามผิดปกติใดๆ
โปรดอยา่ตัง้คา่วนัท่ีและ/หรือวนัในชว่งเวลานี้

การต ัง้คา่เวลา, วนัที่และวนั
1 กอ่นอืน่ใหต้ ัง้วนัท่ีและวนั ดึงเม็ดมะยมออกท่ีคลิกแรก เขม็วินาทียงัคงเดินอยู่

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะแรก

วนัในสปัดาห ์

วนัท่ี

ตาํแหน่งปกติ

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะแรก

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะท่ีสอง

4 เม่ือตัง้เขม็ช ัว่โมง ใหต้รวจดวูา่มีการตัง้คา่อยา่งถกูตอ้ง เน่ืองจากวนัท่ีถกูออกแบบมาใหเ้ปลีย่นหน่ึงครัง้ใน 24
ช ัว่โมง
เน่ืองจากกลไกของนาฬิกาควอทซ ์เพ่ือตัง้เวลาใหแ้ม่นยาํกอ่นอืน่ใหห้มุนเขม็นาที 4 ถึง 5 นาทีลว่งหนา้กอ่น
เวลาท่ีตอ้งการ จากน้ันจึงยอ้นกลบัไปยงัเวลาท่ีถกูตอ้ง

ตาํแหน่งปกติ

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะแรก

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะท่ีสอง

2 หมุนเม็ดมะยมจนกระทัง่วนัท่ีและวนัใน
สปัดาหก์อ่นหนา้ปรากฏขึน้ หมุนเม็ดมะยม
ทวนเขม็นาฬิกา (ไปทาง 6 นาฬิกา) เพ่ือให ้
วนัท่ีเลือ่นขึน้ หมุนเม็ดมะยมตามนาฬิกา (
ไปทาง 12 นาฬิกา) เพ่ือใหว้นัเลือ่นขึน้ ภาษา
ท่ีบอกวนัจะสลบักนัภาษาญ่ีปุ่ นและภาษา
องักฤษ

3 ดึงเม็ดมะยมออกไปท่ีคลิกท่ีสองเม่ือเขม็
วินาทีอยูท่ี่ตาํแหน่ง 12 นาฬิกา เขม็วินาทีจะ
หยดุทนัที หมุนเม็ดมะยม (ไปทาง 6 นาฬิกา)
เพ่ือหมุนเขม็ทวนทิศเขม็นาฬิกาจนไดว้นัท่ี
ตอ้งการ เม่ือวนัท่ีเปลีย่น จะเป็นเวลาเท่ียง
คืน หมุนเม็ดมะยมตอ่ไปเพ่ือตัง้คา่เวลา
ปัจจบุนั

5 ดนัเม็ดมะยมกลบัไปท่ีตาํแหน่งปกติพรอ้ม
สญัญานเวลา นาฬิกาเริ่มทาํงาน

11วิธกีารใชง้านวิธใีช ้(สาํหรบัเครื่องหมายเลข 9F83)
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การปรบัวนัท่ีตอนสิน้เดือน
เป็นสิง่จาํเป็นท่ีตอ้งปรบัวนัท่ีหลงัจากเดือนกมุภาพนัธ ์(ซึง่มี 28 วนั มี 29 วนัในปีอธกิวาร)
และในเดือนท่ีมี 30 วนั

[ตวัอยา่ง] เพ่ือปรบัวนัท่ีในชว่งกอ่นเท่ียงวนัแรกของ
เดือนท่ีตอ่จากเดือนท่ีมี 30 วนั

นาฬิกาแสดงวนัท่ี “31”แทนท่ีจะแสดงวนัท่ี “1” ดึงเม็ด
มะยมออกท่ีจงัหวะท่ีหน่ึง หมุนเม็ดมะยมทวนเขม็
นาฬิกา (ไปทาง 6 นาฬิกา) เพอื ่ตัง้วนัท่ีไปยงัวนัท่ี “1”
ดนัเม็ดมะยมกลบัเขา้ไป เป็นอนัตัง้เวลาเสร็จสมบรูณ์

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะแรก

การเปลี่ยนวนัที่และวนัในทนัที
นาฬิกาเรือนนีส้ามารถเปลีย่นวนัท่ีและวนัของสปัดาหไ์ดท้นัทีระหวา่ง 0:00 น. ถึง 0:05 น. ในกรณีของนาฬิกา
ควอทซท์ัว่ไป สามารถเปลีย่นวนัท่ีและวนัของสปัดาหไ์ดท้นัทีระหวา่ง 21:00 น. ถึง 3:00 น.
 * อาจไม่สามารถเปลีย่นวนัท่ีและเวลาไดท้นัที ขึน้อยูก่บัการตัง้เวลา
หากเวลาท่ีคณุตอ้งการตัง้อยูร่ะหวา่ง 19:00 น. และ 1:00 น. กอ่นอืน่ใหก้ลบัสูเ่วลา 18:00 น. กอ่นจากน้ันหมุน
เม็ดมะยมทวนเขม็นาฬิกา (ทิศทาง 6 นาฬิกา) เพ่ือใหเ้ขม็เลื่อนไปในทิศทางตามเขม็นาฬิกาเพ่ือตัง้เวลา

12 วิธกีารใชง้านวิธใีช ้(สาํหรบัเครื่องหมายเลข 9F83)

วิธีใช ้(สําหรบัเคร่ืองหมายเลข 9F82, 9F62)

bขอ้ควรระวงั
คณุอาจไม่สามารถตัง้คา่วนัท่ีได ้เม่ือเวลาในนาฬิกาของคณุอยูใ่นระหวา่งเวลาเท่ียงคืนถึง 1:00 น. เน่ืองจาก
กลไกของนาฬิกา น่ีไม่ใชค่วามผิดปกติใดๆ
โปรดอยา่ตัง้คา่วนัท่ีและ/หรือวนัในชว่งเวลานี้

การต ัง้คา่เวลาและวนัท่ี
1 กอ่นอืน่ใหต้ ัง้คา่วนัท่ี ดึงเม็ดมะยมออกท่ีคลิกแรก เขม็วินาทียงัคงเดินอยู่

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะแรก

วนัท่ี

ตาํแหน่งปกติ

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะแรก

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะท่ีสอง

4 เม่ือตัง้เขม็ช ัว่โมง ใหต้รวจดวูา่มีการตัง้คา่อยา่งถกูตอ้ง เน่ืองจากวนัท่ีถกูออกแบบมาใหเ้ปลีย่นหน่ึงครัง้ใน 24
ช ัว่โมง
เน่ืองจากกลไกของนาฬิกาควอทซ ์เพ่ือตัง้เวลาใหแ้ม่นยาํกอ่นอืน่ใหห้มุนเขม็นาที 4 ถึง 5 นาทีลว่งหนา้กอ่น
เวลาท่ีตอ้งการ จากน้ันจึงยอ้นกลบัไปยงัเวลาท่ีถกูตอ้ง

ตาํแหน่งปกติ

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะแรก

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะท่ีสอง

2 สามารถตัง้วนัท่ีไดโ้ดยหมุนเม็ดมะยมทวน
เขม็นาฬิกา (ทิศทาง 6 นาฬิกา) กอ่นอืน่ให ้
หมุนเม็ดมะยมจนกระทัง่วนัท่ีและวนัใน
สปัดาหก์อ่นหนา้ปรากฏขึน้

3 ดึงเม็ดมะยมออกไปท่ีคลิกท่ีสองเม่ือเขม็
วินาทีอยูท่ี่ตาํแหน่ง 12 นาฬิกา เขม็วินาทีจะ
หยดุทนัที หมุนเม็ดมะยม (ไปทาง 6 นาฬิกา)
เพ่ือหมุนเขม็ทวนทิศเขม็นาฬิกาจนไดว้นัท่ี
ตอ้งการ เม่ือวนัท่ีเปลีย่น จะเป็นเวลาเท่ียง
คืน หมุนเม็ดมะยมตอ่ไปเพ่ือตัง้คา่เวลา
ปัจจบุนั

5 ดนัเม็ดมะยมกลบัไปท่ีตาํแหน่งปกติพรอ้ม
สญัญานเวลา นาฬิกาเริ่มทาํงาน

13วิธกีารใชง้านวิธใีช ้(สาํหรบัเครื่องหมายเลข 9F82, 9F62)
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การปรบัวนัท่ีตอนสิน้เดือน
เป็นสิง่จาํเป็นท่ีตอ้งปรบัวนัท่ีหลงัจากเดือนกมุภาพนัธ ์(ซึง่มี 28 วนั มี 29 วนัในปีอธกิวาร)
และในเดือนท่ีมี 30 วนั

[ตวัอยา่ง] เพ่ือปรบัวนัท่ีในชว่งกอ่นเท่ียงวนัแรกของ
เดือนท่ีตอ่จากเดือนท่ีมี 30 วนั

นาฬิกาแสดงวนัท่ี “31”แทนท่ีจะแสดงวนัท่ี “1” ดึงเม็ด
มะยมออกท่ีจงัหวะท่ีหน่ึง หมุนเม็ดมะยมทวนเขม็
นาฬิกา (ไปทาง 6 นาฬิกา) เพอื ่ตัง้วนัท่ีไปยงัวนัท่ี “1”
ดนัเม็ดมะยมกลบัเขา้ไป เป็นอนัตัง้เวลาเสร็จสมบรูณ์

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะแรก

เปลี่ยนวนัที่ในทนัที
นาฬิกาเรือนนีส้ามารถเปลีย่นวนัท่ีไดท้นัทีระหวา่ง 0:00 น. ถึง 0:05 น. ในกรณีของนาฬิกาควอทซท์ัว่ไป
สามารถเปลีย่นวนัท่ีไปเรื่อยๆ ระหวา่ง 21:00 น. ถึง 0:00 น.
 * อาจไม่สามารถเปลีย่นวนัท่ีและเวลาไดท้นัที ขึน้อยูก่บัการตัง้เวลา
หากเวลาท่ีคณุตอ้งการตัง้อยูร่ะหวา่ง 19:00 น. และ 1:00 น. กอ่นอืน่ใหก้ลบัสูเ่วลา 18:00 น. กอ่นจากน้ันหมุน
เม็ดมะยมทวนเขม็นาฬิกา (ทิศทาง 6 นาฬิกา) เพ่ือใหเ้ขม็เลือ่นไปในทิศทางตามเขม็นาฬิกาเพ่ือตัง้เวลา
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สําหรบัเคร่ืองหมายเลข 9F85

การต ัง้คา่เวลาและวนัท่ี
○การตัง้เวลาและวนัท่ี ตัง้เขม็นาทีกอ่น แลว้จงึตัง้เขม็ช ัว่โมงและวนัท่ี

ตาํแหน่งปกติ

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะแรก

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะท่ีสอง

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะแรก

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะท่ีสอง

1 ดึงเม็ดมะยมออกไปท่ีจงัหวะท่ีสองเม่ือเขม็
วินาทีอยูท่ี่ตาํแหน่ง 12 นาฬิกา เขม็วินาทีจะ
หยดุทนัที
(ถา้นาฬิกาประกอบดว้ยเม็ดมะยมชนิด
เกลียวใหค้ลายสกรขูองเม็ดมะยมกอ่นดึง
ออก)

2 หมุนเม็ดมะยมทวนเขม็นาฬิกา (ไปทาง 6
นาฬิกา) เพ่ือหมุนเขม็แลว้ตัง้เวลาโดยให ้
ความสนใจกบัเขม็นาที
เน่ืองจากกลไกของนาฬิกาควอทซ ์เพ่ือตัง้
เวลาใหแ้ม่นยํากอ่นอืน่ใหห้มุนเขม็นาที 4
ถึง 5 นาทีลว่งหนา้กอ่นเวลาท่ีตอ้งการ จาก
น้ันจงึยอ้นกลบัไปยงัเวลาท่ีถกูตอ้ง
 * วนัท่ีอาจเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่บัวา่เขม็
ช ัว่โมงแสดงเวลาที่ไม่ถกูตอ้ง หรือขึน้อยู่
กบัตาํแหน่งของเขม็ช ัว่โมง ดงัน้ันใหต้ ัง้
เขม็นาทีกอ่น
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ตาํแหน่งปกติ

ตาํแหน่งคลิกจงัหวะแรก

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะท่ีสอง

ตาํแหน่งคลิกจงัหวะแรก

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะแรก

 * เม็ดมะยมสามารถหมุนไปในทิศทางใดก็ได ้เพ่ือตัง้วนัท่ี อยา่งไรก็ตาม แนะนําใหห้มุนเม็ดมะยมไปในทิศทาง
ท่ีจะทาํใหป้รบัเพียงเล็กนอ้ยเพ่ือตัง้วนัท่ี

 * หากเวลาท่ีคณุตอ้งการตัง้อยูร่ะหวา่ง 19:00 น. และ 1:00 น. กอ่นอืน่ใหก้ลบัสูเ่วลา 18:00 น. กอ่นจากน้ัน
หมุนเม็ดมะยมทวนเขม็นาฬิกา (ทิศทาง 6 นาฬิกา) เพ่ือใหเ้ขม็เลือ่นไปในทิศทางตามเขม็นาฬิกาเพ่ือตัง้
เวลา

 * หมุนเม็ดมะยมชา้ๆตรวจสอบวา่เขม็ช ัว่โมงเคลือ่นไปทีละช ัว่โมง
 * เม่ือตัง้เขม็ช ัว่โมง เขม็อืน่ๆ อาจมีการขยบัเล็กนอ้ย อยา่งไรก็ตามน่ีไม่ใชค่วามผิดปกติใดๆ

ตาํแหน่งปกติ

ตาํแหน่งคลิกจงัหวะแรก

3 ดนัเม็ดมะยมกลบัพรอ้มกบัสญัญานเวลา
 * เขม็นาทีและเขม็วินาทีจะถกูตัง้อยา่งถกู
ตอ้ง

4 เพ่ือเป็นการตัง้เขม็ช ัว่โมงและวนัท่ี ดึงเม็ด
มะยมออกท่ีตาํแหน่งคลิกจงัหวะแรก

5 หมุนเม็ดมะยมเพ่ือตัง้เขม็ช ัว่โมง ขณะหมุน
เม็ดมะยม วนัท่ีเปลีย่นท่ีเวลาเท่ียงคืน เม่ือตัง้
เขม็ช ัว่โมง ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ ตัง้คา่ AM/PM
อยา่งถกูตอ้ง
ตัง้วนัท่ีไดท่ี้จดุนีถ้า้จาํเป็น

6 ดนัเม็ดมะยมกลบัเขา้ไป เป็นอนัตัง้เวลาเสร็จ
สมบรูณ์
(ถา้นาฬิกาประกอบดว้ยเม็ดมะยมชนิด
เกลียว ใหค้ลายสกรขูองเม็ดมะยม)
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การปรบัวนัท่ีตอนสิน้เดือน
เป็นสิง่จาํเป็นท่ีตอ้งปรบัวนัท่ีหลงัจากเดือนกมุภาพนัธ ์(ซึง่มี 28 วนั มี 29 วนัในปีอธกิวาร)
และในเดือนท่ีมี 30 วนั
การหมุนเขม็ช ัว่โมงสองรอบจะเปลีย่นวนัท่ีไปหน่ึงวนั
วนัท่ีเลือ่นไปหน่ึงวนัโดยหมุนเขม็ช ัว่โมงสองรอบหมุนตามเขม็นาฬิกา (สาํหรบัเวลา 24 ช ัว่โมง)

ตาํแหน่งคลิกจงัหวะแรก

2 ทกุครัง้ท่ีเขม็ช ัว่โมงทําการหมุนเต็มสองครัง้โดยหมุนเม็ดมะยม วนัท่ีจะถกูปรบัเป็นหน่ึงวนั ขณะหมุนเม็ดมะยม
วนัท่ีเปลีย่นท่ีเวลาเท่ียงคืน เม่ือตัง้เขม็ช ัว่โมง ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ ตัง้คา่ a.m./p.m. อยา่งถกูตอ้ง

1 ดึงเม็ดมะยมออกท่ีคลิกแรก
(ถา้นาฬิกาประกอบดว้ยเม็ดมะยมชนิด
เกลียวใหค้ลายสกรขูองเม็ดมะยมกอ่นดึง
ออก)

หมุนเม็ดมะยมทวนเขม็นาฬิกา (ไปทาง 6 นาฬิกา):
แตล่ะครัง้ท่ีเขม็ช ัว่โมงหมุนสองรอบเต็ม
วนัท่ีจะเปลีย่นเพ่ิมขึน้หน่ึงวนั

 * เม็ดมะยมสามารถหมุนไปในทิศทางใดก็ได ้เพ่ือตัง้วนั
ท่ี อยา่งไรก็ตาม แนะนําใหห้มุนเม็ดมะยมไปในทิศทาง
ท่ีจะทําใหป้รบัเพียงเล็กนอ้ยเพ่ือตัง้วนัท่ี

 * หมุนเม็ดมะยมชา้ๆ
 * เม่ือตัง้เขม็ช ัว่โมง เขม็อืน่ๆ อาจมีการขยบัเล็กนอ้ย
อยา่งไรก็ตามน่ีไม่ใชค่วามผิดปกติใดๆ

หมุนเม็ดมะยมตามเขม็นาฬิกา (ไปทาง 12 นาฬิกา):
แตล่ะครัง้ท่ีเขม็ช ัว่โมงหมุนสองรอบเต็ม
วนัท่ีจะยอ้นกลบัไปหน่ึงวนั

ตาํแหน่งคลิกจงัหวะแรก

กอ่นการปรบั
วนัท่ี

ตาํแหน่งคลิกจงัหวะแรก

ตาํแหน่งคลิกจงัหวะแรก
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3 เม่ือเสร็จสิน้การตัง้คา่ ใหแ้น่ใจวา่เวลาท่ีตัง้ถกูตอ้ง แลว้ดนัเม็ดมะยมกลบัเขา้ท่ีตาํแหน่งปกติ การตัง้วนัท่ีเสร็จ
สมบรูณแ์ลว้
(ถา้นาฬิกาประกอบดว้ยเม็ดมะยมชนิดเกลียว ใหค้ลายสกรขูองเม็ดมะยม)
 * วนัท่ีถกูออกแบบใหท้าํงานรว่มกบัการเคลือ่นของเขม็ช ัว่โมง ฉะน้ันการตัง้เวลากอ่นเท่ียง/หลงัเท่ียง
ไม่ถกูตอ้งจะทําใหว้นัท่ีเปลีย่นตอนเท่ียงวนั

 * เม็ดมะยมสามารถหมุนไปในทิศทางใดก็ได ้เพ่ือตัง้วนัท่ี อยา่งไรก็ตาม แนะนําใหห้มุนเม็ดมะยมไปในทิศทาง
ท่ีจะทาํใหป้รบัเพียงเล็กนอ้ยเพ่ือตัง้วนัท่ี

 * หากเวลาท่ีคณุตอ้งการตัง้อยูร่ะหวา่ง 19:00 น. และ 1:00 น. กอ่นอืน่ใหก้ลบัสูเ่วลา 18:00 น. กอ่นจากน้ัน
หมุนเม็ดมะยมทวนเขม็นาฬิกา (ทิศทาง 6 นาฬิกา) เพ่ือใหเ้ขม็เลือ่นไปในทิศทางตามเขม็นาฬิกาเพ่ือตัง้
เวลา

 * หมุนเม็ดมะยมชา้ๆตรวจสอบวา่เขม็ช ัว่โมงเคลือ่นไปทีละช ัว่โมง
 * เม่ือตัง้เขม็ช ัว่โมง เขม็อืน่ๆ อาจมีการขยบัเล็กนอ้ย อยา่งไรก็ตามน่ีไม่ใชค่วามผิดปกติใดๆ

ฟังกช์ ัน่ปรบัเวลาที่แตกตา่ง
ดัง่ตวัอยา่งเชน่ ขณะเดินทางในตา่งประเทศและพกัท่ีสถานท่ีมีเวลาตา่งจากท่ีคณุอยูค่ณุตัง้เวลาบนนาฬิกาเพ่ือ
แสดงเวลาทอ้งถิน่ในพืน้ท่ีตา่งโซนไดอ้ยา่งสะดวกโดยไม่ตอ้งหยดุนาฬิกา
วนัท่ีจะทาํงานรว่มกบัการเดินของเขม็ช ัว่โมง หากปรบัความแตกตา่งของเวลาอยา่งถกูตอ้ง นาฬิกาจะแสดงวนัท่ีท่ี
ถกูตอ้งของตาํแหน่งท่ีคณุอยู่

วิธีการใชง้านฟังกช์ ัน่ปรบัเวลาที่ตา่งกนั

ตาํแหน่งคลิกจงัหวะแรก

1 ดึงเม็ดมะยมออกท่ีคลิกแรก
(ถา้นาฬิกาประกอบดว้ยเม็ดมะยมชนิด
เกลียวใหค้ลายสกรขูองเม็ดมะยมกอ่นดึง
ออก)
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2 หมุนเม็ดมะยมเพ่ือตัง้เขม็ช ัว่โมงเพ่ือระบเุวลาของตาํแหน่งท่ีคณุอยู่
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ a.m./p.m. และวนัท่ีตัง้ไวอ้ยา่งถกูตอ้ง
 * วนัท่ีถกูออกแบบใหท้าํงานรว่มกบัการเคลือ่นของเขม็ช ัว่โมง ฉะน้ันการตัง้เวลากอ่นเท่ียง/หลงัเท่ียง
ไม่ถกูตอ้งจะทําใหว้นัท่ีเปลีย่นตอนเท่ียงวนั

“รายการความแตกตา่งของเวลาในภมิูภาคหลกัของโลก”→ หนา้ 26

 
หมุนเม็ดมะยมทวน
เขม็นาฬิกา (ไปทาง 6
นาฬิกา):
เขม็ช ัว่โมงตัง้เป็นลว่ง
หนา้

หมุนเม็ดมะยมตาม
เขม็นาฬิกา (ไปทาง
12 นาฬิกา):
เขม็ช ัว่โมงตัง้เป็นยอ้น
หลงั

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะแรก

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะแรก

 * หมุนเม็ดมะยมชา้ๆตรวจสอบวา่เขม็ช ัว่โมงเคลือ่นไปทีละช ัว่โมง
 * ขณะหมุนเม็ดมะยม วนัท่ีเปลีย่นท่ีเวลาเท่ียงคืน
 * เม่ือตัง้เขม็ช ัว่โมง เขม็อืน่ๆ อาจมีการขยบัเล็กนอ้ย อยา่งไรก็ตามน่ีไม่ใชค่วามผิดปกติใดๆ

3 เม่ือเสร็จสิน้การตัง้คา่ ใหแ้น่ใจวา่เวลาท่ีตัง้ถกูตอ้ง แลว้ดนัเม็ดมะยมกลบัเขา้ท่ีตาํแหน่งปกติ ข ัน้ตอนการตัง้
คา่เสร็จสมบรูณแ์ลว้
(ถา้นาฬิกาประกอบดว้ยเม็ดมะยมชนิดเกลียว ใหค้ลายสกรขูองเม็ดมะยม)
 * หากเวลาท่ีคณุตอ้งการตัง้อยูร่ะหวา่ง 19:00 น. และ 1:00 น. กอ่นอืน่ใหก้ลบัสูเ่วลา 18:00 น. กอ่นจากน้ัน
หมุนเม็ดมะยมทวนเขม็นาฬิกา (ทิศทาง 6 นาฬิกา) เพ่ือใหเ้ขม็เลือ่นไปในทิศทางตามเขม็นาฬิกาเพ่ือตัง้
เวลา

เปลี่ยนวนัท่ีในทนัที
นาฬิกาเรือนนีส้ามารถเปลีย่นวนัท่ีไดท้นัทีระหวา่ง 0:00 น. ถึง 0:05 น. ในกรณีของนาฬิกาควอทซท์ัว่ไป
สามารถเปลีย่นวนัท่ีไปเรื่อยๆ ระหวา่ง 21:00 น. ถึง 0:00 น.
 * อาจไม่สามารถเปลีย่นวนัท่ีและเวลาไดท้นัที ขึน้อยูก่บัการตัง้เวลา
หากเวลาท่ีคณุตอ้งการตัง้อยูร่ะหวา่ง 19:00 น. และ 1:00 น. กอ่นอืน่ใหก้ลบัสูเ่วลา 18:00 น. กอ่นจากน้ันหมุน
เม็ดมะยมทวนเขม็นาฬิกา (ทิศทาง 6 นาฬิกา) เพ่ือใหเ้ขม็เลือ่นไปในทิศทางตามเขม็นาฬิกาเพ่ือตัง้เวลา
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วิธีใช ้(สําหรบัเคร่ืองหมายเลข 9F86)

การต ัง้คา่เวลาและวนัที่
○การตัง้เวลาและวนัท่ี ตัง้เขม็ 24 ช ัว่โมงและเขม็นาทีกอ่น แลว้จงึตัง้เขม็ช ัว่โมงและวนัท่ี

ตาํแหน่งปกติ

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะแรก

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะท่ีสอง

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะแรก

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะท่ีสอง

1 ดึงเม็ดมะยมออกไปท่ีจงัหวะท่ีสองเม่ือเขม็
วินาทีอยูท่ี่ตาํแหน่ง 12 นาฬิกา เขม็วินาทีจะ
หยดุทนัที
(ถา้นาฬิกาประกอบดว้ยเม็ดมะยมชนิด
เกลียวใหค้ลายสกรขูองเม็ดมะยมกอ่นดึง
ออก)

2 หมุนเม็ดมะยมทวนเขม็นาฬิกา (ไปทาง 6
นาฬิกา) เพ่ือหมุนเขม็ 24 ช ัว่โมงและเขม็
นาทีตามเขม็นาฬิกาแลว้ตัง้คา่เป็นเวลา
ปัจจบุนั
เน่ืองจากกลไกของนาฬิกาควอทซ ์เพ่ือตัง้
เวลาใหแ้ม่นยํากอ่นอืน่ใหห้มุนเขม็นาที 4
ถึง 5 นาทีลว่งหนา้กอ่นเวลาท่ีตอ้งการ จาก
น้ันจงึยอ้นกลบัไปยงัเวลาท่ีถกูตอ้ง
 * ตัง้เฉพาะเขม็ 24 ช ัว่โมงและเขม็นาที
กอ่นแมว้า่ขณะนีเ้ขม็ช ัว่โมงชีท่ี้เวลาท่ีไม่
ถกูตอ้ง หรือวนัท่ีอาจเปลีย่นไปขึน้อยูก่บั
ตาํแหน่งของเขม็ช ัว่โมงไม่มีความจาํเป็น
ท่ีตอ้งปรบั ณ ข ัน้ตอนนี้
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ตาํแหน่งปกติ

ตาํแหน่งคลิกจงัหวะแรก

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะท่ีสอง

ตาํแหน่งคลิกจงัหวะแรก

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะแรก

 * เม็ดมะยมสามารถหมุนไปในทิศทางใดก็ได ้เพ่ือตัง้วนัท่ี อยา่งไรก็ตาม แนะนําใหห้มุนเม็ดมะยมไปในทิศทาง
ท่ีจะทาํใหป้รบัเพียงเล็กนอ้ยเพ่ือตัง้วนัท่ี

 * หากเวลาท่ีคณุตอ้งการตัง้อยูร่ะหวา่ง 19:00 น. และ 1:00 น. กอ่นอืน่ใหก้ลบัสูเ่วลา 18:00 น. กอ่นจากน้ัน
หมุนเม็ดมะยมทวนเขม็นาฬิกา (ทิศทาง 6 นาฬิกา) เพ่ือใหเ้ขม็เลือ่นไปในทิศทางตามเขม็นาฬิกาเพ่ือตัง้
เวลา

 * หมุนเม็ดมะยมชา้ๆตรวจสอบวา่เขม็ช ัว่โมงเคลือ่นไปทีละช ัว่โมง
 * เม่ือตัง้เขม็ช ัว่โมง เขม็อืน่ๆ อาจมีการขยบัเล็กนอ้ย อยา่งไรก็ตามน่ีไม่ใชค่วามผิดปกติใดๆ

ตาํแหน่งปกติ

ตาํแหน่งคลิกจงัหวะแรก

3 ดนัเม็ดมะยมกลบัพรอ้มกบัสญัญานเวลา
 * ตอนนีก้ารตัง้เขม็ 24 ช ัว่โมง, เขม็นาที
และเขม็ วินาที เสร็จแลว้

4 เพ่ือเป็นการตัง้เขม็ช ัว่โมงและวนัท่ี ดึงเม็ด
มะยมออกท่ีตาํแหน่งคลิกจงัหวะแรก

5 หมุนเม็ดมะยมเพ่ือตัง้เขม็ช ัว่โมง ขณะหมุน
เม็ดมะยม วนัท่ีเปลีย่นท่ีเวลาเท่ียงคืน เม่ือตัง้
เขม็ช ัว่โมง ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ ตัง้คา่ AM/PM
อยา่งถกูตอ้ง
ตัง้วนัท่ีไดท่ี้จดุนีถ้า้จาํเป็น

6 ดนัเม็ดมะยมกลบัเขา้ไป เป็นอนัตัง้เวลาเสร็จ
สมบรูณ์
(ถา้นาฬิกาประกอบดว้ยเม็ดมะยมชนิด
เกลียว ใหค้ลายสกรขูองเม็ดมะยม)
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การปรบัวนัท่ีตอนสิน้เดือน
เป็นสิง่จาํเป็นท่ีตอ้งปรบัวนัท่ีหลงัจากเดือนกมุภาพนัธ ์(ซึง่มี 28 วนั มี 29 วนัในปีอธกิวาร)
และในเดือนท่ีมี 30 วนั
การหมุนเขม็ช ัว่โมงสองรอบจะเปลีย่นวนัท่ีไปหน่ึงวนั
วนัท่ีเลือ่นไปหน่ึงวนัโดยหมุนเขม็ช ัว่โมงสองรอบหมุนตามเขม็นาฬิกา (สาํหรบัเวลา 24 ช ัว่โมง)

ตาํแหน่งคลิกจงัหวะแรก

2 ทกุครัง้ท่ีเขม็ช ัว่โมงทําการหมุนเต็มสองครัง้โดยหมุนเม็ดมะยม วนัท่ีจะถกูปรบัเป็นหน่ึงวนั ขณะหมุนเม็ดมะยม
วนัท่ีเปลีย่นท่ีเวลาเท่ียงคืน เม่ือตัง้เขม็ช ัว่โมง ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ ตัง้คา่ a.m./p.m. อยา่งถกูตอ้ง

1 ดึงเม็ดมะยมออกท่ีคลิกแรก
(ถา้นาฬิกาประกอบดว้ยเม็ดมะยมชนิด
เกลียวใหค้ลายสกรขูองเม็ดมะยมกอ่นดึง
ออก)

หมุนเม็ดมะยมทวนเขม็นาฬิกา (ไปทาง 6 นาฬิกา):
แตล่ะครัง้ท่ีเขม็ช ัว่โมงหมุนสองรอบเต็ม
วนัท่ีจะเปลีย่นเพ่ิมขึน้หน่ึงวนั

 * เม็ดมะยมสามารถหมุนไปในทิศทางใดก็ได ้เพ่ือตัง้วนั
ท่ี อยา่งไรก็ตาม แนะนําใหห้มุนเม็ดมะยมไปในทิศทาง
ท่ีจะทําใหป้รบัเพียงเล็กนอ้ยเพ่ือตัง้วนัท่ี

 * หมุนเม็ดมะยมชา้ๆ
 * เม่ือตัง้เขม็ช ัว่โมง เขม็อืน่ๆ อาจมีการขยบัเล็กนอ้ย
อยา่งไรก็ตามน่ีไม่ใชค่วามผิดปกติใดๆ

หมุนเม็ดมะยมตามเขม็นาฬิกา (ไปทาง 12 นาฬิกา):
แตล่ะครัง้ท่ีเขม็ช ัว่โมงหมุนสองรอบเต็ม
วนัท่ีจะยอ้นกลบัไปหน่ึงวนั

ตาํแหน่งคลิกจงัหวะแรก

กอ่นการปรบั
วนัท่ี

ตาํแหน่งคลิกจงัหวะแรก

ตาํแหน่งคลิกจงัหวะแรก
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3 เม่ือเสร็จสิน้การตัง้คา่ ใหแ้น่ใจวา่เวลาท่ีตัง้ถกูตอ้ง แลว้ดนัเม็ดมะยมกลบัเขา้ท่ีตาํแหน่งปกติ การตัง้วนัท่ีเสร็จ
สมบรูณแ์ลว้
(ถา้นาฬิกาประกอบดว้ยเม็ดมะยมชนิดเกลียว ใหค้ลายสกรขูองเม็ดมะยม)
 * วนัท่ีถกูออกแบบใหท้าํงานรว่มกบัการเคลือ่นของเขม็ช ัว่โมง ฉะน้ันการตัง้เวลากอ่นเท่ียง/หลงัเท่ียง
ไม่ถกูตอ้งจะทําใหว้นัท่ีเปลีย่นตอนเท่ียงวนั

 * เม็ดมะยมสามารถหมุนไปในทิศทางใดก็ได ้เพ่ือตัง้วนัท่ี อยา่งไรก็ตาม แนะนําใหห้มุนเม็ดมะยมไปในทิศทาง
ท่ีจะทาํใหป้รบัเพียงเล็กนอ้ยเพ่ือตัง้วนัท่ี

 * หากเวลาท่ีคณุตอ้งการตัง้อยูร่ะหวา่ง 19:00 น. และ 1:00 น. กอ่นอืน่ใหก้ลบัสูเ่วลา 18:00 น. กอ่นจากน้ัน
หมุนเม็ดมะยมทวนเขม็นาฬิกา (ทิศทาง 6 นาฬิกา) เพ่ือใหเ้ขม็เลือ่นไปในทิศทางตามเขม็นาฬิกาเพ่ือตัง้
เวลา

 * หมุนเม็ดมะยมชา้ๆตรวจสอบวา่เขม็ช ัว่โมงเคลือ่นไปทีละช ัว่โมง
 * เม่ือตัง้เขม็ช ัว่โมง เขม็อืน่ๆ อาจมีการขยบัเล็กนอ้ย อยา่งไรก็ตามน่ีไม่ใชค่วามผิดปกติใดๆ

วิธีการใชง้านเขม็ 24 ชัว่โมง
นาฬิกานีมี้การใชง้านเขม็ 24 ช ัว่โมงสองแบบที่ตา่งกนั

<แบบ 1> : เขม็ 24 ช ัว่โมงบอกชว่งกอ่น
เท่ียง/หลงัเท่ียง

ใชเ้ขม็ 24 ช ัว่โมงแสดงเวลา 24 ช ัว่โมง ในรปูแบบกอ่น
เท่ียง/หลงัเท่ียง (เป็นรปูแบบการใชง้านมาตรฐาน
สาํหรบัเขม็ 24 ช ัว่โมง)

ทัง้เขม็ช ัว่โมงและเขม็ 24 ช ัว่โมง
กาํลงัแสดงเวลาท่ีญ่ีปุ่ นเป็น 10:00 น.

<แบบ 2> : เขม็ 24 ช ัว่โมงท่ีแสดงเวลาคู่
การใชฟั้งกช์ ัน่ปรบัเวลาท่ีตา่งกนั ตัง้เขม็ 24 ช ัว่โมง
เพ่ือแสดงเวลาที่ตา่งจากเวลาท่ีแสดงโดยเขม็ช ัว่โมง
และนาที ซึง่พืน้ท่ีตา่งโซนน้ันมีเวลาตา่งจากท่ีท่ีคณุอยู่
อยา่งนอ้ยหน่ึงช ัว่โมง

เขม็ช ัว่โมง : เวลาญ่ีปุ่ น 10:00 น.
เขม็ 24 ช ัว่โมง : เวลานิวยอรก์ 20:00 น.
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ฟังกช์ ัน่ปรบัเวลาที่แตกตา่ง
ดัง่ตวัอยา่งเชน่ ขณะเดินทางในตา่งประเทศและพกัท่ีสถานท่ีมีเวลาตา่งจากท่ีคณุอยูค่ณุตัง้เวลาบนนาฬิกาเพ่ือ
แสดงเวลาทอ้งถิน่ในพืน้ท่ีตา่งโซนไดอ้ยา่งสะดวกโดยไม่ตอ้งหยดุนาฬิกา
เขม็ช ัว่โมงบอกเวลาท่ีท่ีคณุอยู ่ณ ปัจจบุนั ขณะท่ีเขม็ 24 ช ัว่โมงบอกเวลาของตน้ทาง
วนัท่ีจะทํางานรว่มกบัการเดินของเขม็ช ัว่โมง หากปรบัความแตกตา่งของเวลาอยา่งถกูตอ้ง นาฬิกาจะแสดงวนัท่ีท่ี
ถกูตอ้งของตาํแหน่งท่ีคณุอยู่

วิธีการใชง้านฟังกช์ ัน่ปรบัเวลาที่ตา่งกนั

ตาํแหน่งคลิกจงัหวะแรก

2 หมุนเม็ดมะยมเพ่ือตัง้เขม็ช ัว่โมงเพ่ือระบเุวลาของตาํแหน่งท่ีคณุอยู่
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ a.m./p.m. และวนัท่ีตัง้ไวอ้ยา่งถกูตอ้ง
 * วนัท่ีถกูออกแบบใหท้ํางานรว่มกบัการเคลือ่นของเขม็ช ัว่โมง ฉะน้ันการตัง้เวลากอ่นเท่ียง/หลงัเท่ียง
ไม่ถกูตอ้งจะทาํใหว้นัท่ีเปลีย่นตอนเท่ียงวนั

“รายการความแตกตา่งของเวลาในภมิูภาคหลกัของโลก”→ หนา้ 26

 
หมุนเม็ดมะยมทวน
เขม็นาฬิกา (ไปทาง 6
นาฬิกา):
เขม็ช ัว่โมงตัง้เป็นลว่ง
หนา้

หมุนเม็ดมะยมตาม
เขม็นาฬิกา (ไปทาง
12 นาฬิกา):
เขม็ช ัว่โมงตัง้เป็นยอ้น
หลงั

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะแรก

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะแรก

 * หมุนเม็ดมะยมชา้ๆตรวจสอบวา่เขม็ช ัว่โมงเคลือ่นไปทีละช ัว่โมง
 * ขณะหมุนเม็ดมะยม วนัท่ีเปลีย่นท่ีเวลาเท่ียงคืน
 * เม่ือตัง้เขม็ช ัว่โมง เขม็อืน่ๆ อาจมีการขยบัเล็กนอ้ย อยา่งไรก็ตามน่ีไม่ใชค่วามผิดปกติใดๆ

3 เม่ือเสร็จสิน้การตัง้คา่ ใหแ้น่ใจวา่เวลาท่ีตัง้ถกูตอ้ง แลว้ดนัเม็ดมะยมกลบัเขา้ท่ีตาํแหน่งปกติ ข ัน้ตอนการตัง้
คา่เสร็จสมบรูณแ์ลว้
(ถา้นาฬิกาประกอบดว้ยเม็ดมะยมชนิดเกลียว ใหค้ลายสกรขูองเม็ดมะยม)
 * หากเวลาท่ีคณุตอ้งการตัง้อยูร่ะหวา่ง 19:00 น. และ 1:00 น. กอ่นอืน่ใหก้ลบัสูเ่วลา 18:00 น. กอ่นจากน้ัน
หมุนเม็ดมะยมทวนเขม็นาฬิกา (ทิศทาง 6 นาฬิกา) เพ่ือใหเ้ขม็เลือ่นไปในทิศทางตามเขม็นาฬิกาเพ่ือตัง้
เวลา

1 ดึงเม็ดมะยมออกท่ีคลิกแรก
(ถา้นาฬิกาประกอบดว้ยเม็ดมะยมชนิด
เกลียวใหค้ลายสกรขูองเม็ดมะยมกอ่นดึง
ออก)

24 วิธกีารใชง้านวิธใีช ้(สาํหรบัเครื่องหมายเลข 9F86)

โหมดแสดงเวลา
ดว้ยฟังกช์ ัน่การปรบัความแตกตา่งของเวลานาฬิกามีการแสดงเวลาไดส้องแหง่ซึง่แสดงเวลาในเขตเวลาสองเขต
โดยมีสองโหมดการแสดงผลที่คณุสามารถเลือกใหเ้หมาะกบัความตอ้งการและการกาํหนดคา่ของคณุ

 

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะแรก

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะแรก

[ตวัอยา่ง 1]
เขม็ช ัว่โมงและวนัท่ี : พืน้ท่ี A (ญ่ีปุ่ น)
เขม็ 24 ช ัว่โมง : พืน้ท่ี B (นิวยอรค์)

[ตวัอยา่ง 2]
เขม็ช ัว่โมงและวนัท่ี : พืน้ท่ี B (นิวยอรค์)
เขม็ 24 ช ัว่โมง : พืน้ท่ี A (ญ่ีปุ่ น)

ตัง้เขม็ 24 ช ัว่โมงกอ่นแลว้จึงตัง้เขม็ช ัว่โมง

เปลี่ยนวนัท่ีในทนัที
นาฬิกาเรือนนีส้ามารถเปลีย่นวนัท่ีไดท้นัทีระหวา่ง 0:00 น. ถึง 0:05 น. ในกรณีของนาฬิกาควอทซท์ัว่ไป
สามารถเปลีย่นวนัท่ีไปเรื่อยๆ ระหวา่ง 21:00 น. ถึง 0:00 น.
 * อาจไม่สามารถเปลีย่นวนัท่ีและเวลาไดท้นัที ขึน้อยูก่บัการตัง้เวลา
หากเวลาท่ีคณุตอ้งการตัง้อยูร่ะหวา่ง 19:00 น. และ 1:00 น. กอ่นอืน่ใหก้ลบัสูเ่วลา 18:00 น. กอ่นจากน้ันหมุน
เม็ดมะยมทวนเขม็นาฬิกา (ทิศทาง 6 นาฬิกา) เพ่ือใหเ้ขม็เลือ่นไปในทิศทางตามเขม็นาฬิกาเพ่ือตัง้เวลา

25วิธกีารใชง้านวิธใีช ้(สาํหรบัเครื่องหมายเลข 9F86)

ไท
ย



รายการความแตกตา่งของเวลาในภูมิภาคหลกัของโลก

ชือ่เมือง
ความแตกตา่งของ
เวลาจากเวลาสากล
เชงิพิกดั (UTC)

เวลาตา่งจากเวลา
มาตรฐานญี่ปุ่น

(JST)
เมืองอืน่ๆ ในภูมิภาคเดียวกนั

โตเกียว +9 ช ัว่โมง 0 ช ัว่โมง โซล

ปักกิง่ +8 ช ัว่โมง -1 ช ัว่โมง ฮ่องกง, สิงคโปร ์

กรงุเทพฯ +7 ช ัว่โมง -2 ช ัว่โมง จาการต์า

ดกักา +6 ช ัว่โมง -3 ช ัว่โมง  

การาจี +5 ช ัว่โมง -4 ช ัว่โมง  

ดไูบ +4 ช ัว่โมง -5 ช ัว่โมง  

เจดดะห ์ +3 ช ัว่โมง -6 ช ัว่โมง แบกแดด

ไคโร +2 ช ัว่โมง -7 ช ัว่โมง Hเอเธนส ์

Hปารีส +1 ช ัว่โมง -8 ช ัว่โมง Hโรม, Hเบอรลิ์น

Hลอนดอน 0 ช ัว่โมง -9 ช ัว่โมง  

Hอะโซรส์ -1 ช ัว่โมง -10 ช ัว่โมง  

Hริโอ เดอจาเนโร -3 ช ัว่โมง -12 ช ัว่โมง  

ซนัโตโดมิงโก -4 ช ัว่โมง -13 ช ัว่โมง  

Hนิวยอรก์ -5 ช ัว่โมง -14 ช ัว่โมง Hมอนทรีออล

Hชคิาโก -6 ช ัว่โมง -15 ช ัว่โมง Hเม็กซโิกซตีิ ้

Hเดนเวอร ์ -7 ช ัว่โมง -16 ช ัว่โมง  

Hลอสแองเจลิส -8 ช ัว่โมง -17 ช ัว่โมง Hแวนคเูวอร ์

Hแองเคอเรจ -9 ช ัว่โมง -18 ช ัว่โมง  

โฮโนลลูู -10 ช ัว่โมง -19 ช ัว่โมง  

เกาะมิดเวย ์ -11 ช ัว่โมง -20 ช ัว่โมง  

Hเวลลิงตนั +12 ช ัว่โมง +3 ช ัว่โมง Hโอก้แลนด ์

นูเมีย +11 ช ัว่โมง +2 ช ัว่โมง  

Hซดินีย ์ +10 ช ัว่โมง +1 ช ัว่โมง กวม

 * ประเทศท่ีกาํกบัดว้ยเครื่องหมาย H ใชเ้วลาออมแสง
 * ความแตกตา่งของเขตเวลาของแตล่ะภมิูภาคและการใชก้ารปรบัเวลาตามฤดกูาลจะขึน้อยูก่บัขอ้มูล ของ
มกราคม 2019 ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามรฐับาลของประเทศหรือภมิูภาคน้ัน ๆ

26 วิธกีารใชง้านวิธใีช ้(สาํหรบัเครื่องหมายเลข 9F86)

วิธีใช ้(สําหรบัเคร่ืองหมายเลข 9F61, 4J51)

วิธีการต ัง้คา่เวลาและวนัท่ี

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะแรก

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะแรก

ตาํแหน่งปกติ

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะแรก

1 ดึงเม็ดมะยมออก เม่ือเขม็วินาทีอยูท่ี่ตาํแหน่ง
12 นาฬิกา เขม็วินาทีจะหยดุทนัที

2 หมุนเม็ดมะยมเพ่ือตัง้เขม็ใหต้รงกบัเวลาท่ี
ตอ้งการ
เน่ืองจากกลไกของนาฬิกาควอทซ ์เพ่ือตัง้
เวลาใหแ้ม่นยาํกอ่นอื่นใหห้มุนเขม็นาที 4
ถึง 5 นาทีลว่งหนา้กอ่นเวลาท่ีตอ้งการ จาก
น้ันจึงยอ้นกลบัไปยงัเวลาท่ีถกูตอ้ง

3 ดนัเม็ดมะยมกลบัไปท่ีตาํแหน่งปกติพรอ้ม
สญัญานเวลา นาฬิกาเริ่มทํางาน

27วิธกีารใชง้านวิธใีช ้(สาํหรบัเครื่องหมายเลข 9F61, 4J51)

ไท
ย



วิธีใช ้(สําหรบัเคร่ืองหมายเลข 4J52)

bขอ้ควรระวงั
หากคณุตัง้วนัท่ีเม่ือเวลาในนาฬิกาของคณุอยูร่ะหวา่ง 21:00 น. และ 3:00 น. วนัท่ีอาจไม่ถกูตอ้งในวนัถดัไป
เน่ืองจากกลไกของนาฬิกา
โปรดอยา่ตัง้คา่วนัท่ีและ/หรือวนัในชว่งเวลานี้

1 กอ่นอืน่ใหต้ ัง้คา่วนัท่ี ดึงเม็ดมะยมออกท่ีคลิกแรก เขม็วินาทียงัคงเดินอยู่

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะแรก

วนัท่ี

ตาํแหน่งปกติ

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะแรก

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะท่ีสอง

4 เม่ือตัง้เขม็ช ัว่โมง ใหต้รวจดวูา่มีการตัง้คา่อยา่งถกูตอ้ง เน่ืองจากวนัท่ีถกูออกแบบมาใหเ้ปลีย่นหน่ึงครัง้ใน 24
ช ัว่โมง
เน่ืองจากกลไกของนาฬิกาควอทซ ์เพ่ือตัง้เวลาใหแ้ม่นยาํกอ่นอืน่ใหห้มุนเขม็นาที 4 ถึง 5 นาทีลว่งหนา้กอ่น
เวลาท่ีตอ้งการ จากน้ันจึงยอ้นกลบัไปยงัเวลาท่ีถกูตอ้ง

ตาํแหน่งปกติ

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะแรก

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะท่ีสอง

2 สามารถตัง้วนัท่ีไดโ้ดยหมุนเม็ดมะยมทวน
เขม็นาฬิกา (ทิศทาง 6 นาฬิกา) กอ่นอืน่ให ้
หมุนเม็ดมะยมจนกระทัง่วนัท่ีและวนัใน
สปัดาหก์อ่นหนา้ปรากฏขึน้

3 ดึงเม็ดมะยมออกไปท่ีคลิกท่ีสองเม่ือเขม็
วินาทีอยูท่ี่ตาํแหน่ง 12 นาฬิกา เขม็วินาทีจะ
หยดุทนัที หมุนเม็ดมะยม (ไปทาง 6 นาฬิกา)
เพ่ือหมุนเขม็ทวนทิศเขม็นาฬิกาจนไดว้นัท่ี
ตอ้งการ เม่ือวนัท่ีเปลีย่น จะเป็นเวลาเท่ียง
คืน หมุนเม็ดมะยมตอ่ไปเพ่ือตัง้คา่เวลา
ปัจจบุนั

5 ดนัเม็ดมะยมกลบัไปท่ีตาํแหน่งปกติพรอ้ม
สญัญานเวลา นาฬิกาเริ่มทาํงาน

28 วิธกีารใชง้านวิธใีช ้(สาํหรบัเครื่องหมายเลข 4J52)

การปรบัวนัท่ีตอนสิน้เดือน
เป็นสิง่จาํเป็นท่ีตอ้งปรบัวนัท่ีหลงัจากเดือนกมุภาพนัธ ์(ซึง่มี 28 วนั มี 29 วนัในปีอธกิวาร)
และในเดือนท่ีมี 30 วนั

[ตวัอยา่ง] เพ่ือปรบัวนัท่ีในชว่งกอ่นเท่ียงวนัแรกของ
เดือนท่ีตอ่จากเดือนท่ีมี 30 วนั

นาฬิกาแสดงวนัท่ี “31”แทนท่ีจะแสดงวนัท่ี “1” ดึงเม็ด
มะยมออกท่ีจงัหวะท่ีหน่ึง หมุนเม็ดมะยมทวนเขม็
นาฬิกา (ไปทาง 6 นาฬิกา) เพอื ่ตัง้วนัท่ีไปยงัวนัท่ี “1”
ดนัเม็ดมะยมกลบัเขา้ไป เป็นอนัตัง้เวลาเสร็จสมบรูณ์

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะแรก

29วิธกีารใชง้านวิธใีช ้(สาํหรบัเครื่องหมายเลข 4J52)

ไท
ย



วิธีใช ้(สําหรบัเคร่ืองหมายเลข 8J55)
นาฬิกาเรือนน้ีมีฟังกช์ ัน่การปรบัคา่ตา่งเวลา เขม็ช ัว่โมงสามารถปรบัไดอ้ย่างง่ายดายโดยเพิ่มคร ัง้ละ
หน่ึงช ัว่โมงโดยไม่มีการหยุดเขม็นาทีและเขม็วินาที
ฟังกช์ ัน่น้ีจะสะดวกมากโดยเฉพาะเมื่อเดินทางไปตา่งประเทศ

วิธีใชฟั้งกช์ ัน่การปรบัเขม็ช ัว่โมงอิสระ
1 ดึงเม็ดมะยมออกท่ีจงัหวะท่ีหน่ึง
เขม็วินาทียงัคงเดินอยู่

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะแรก

เขม็ช ัว่โมงเคลือ่นท่ี
ตามเขม็นาฬิกา

เขม็ช ัว่โมงเคลือ่นท่ี
ทวนเขม็นาฬิกา

2 หมุนเม็ดมะยมตามเขม็นาฬิกา (ไปทาง 12
นาฬิกา) เพ่ือใหเ้ขม็ช ัว่โมงเดินหนา้ หมุนเม็ด
มะยมทวนเขม็นาฬิกา (ไปทาง 6 นาฬิกา)
เพ่ือตัง้เขม็ช ัว่โมงยอ้นกลบั เขม็ช ัว่โมง
เคลือ่นท่ีทีละหน่ึงช ัว่โมง

วิธีการต ัง้คา่เวลาและวนัที่

3 หลงัจากปรบัตาํแหน่งเขม็ช ัว่โมง ใหดึ้งเม็ดมะยมออกไปท่ีคลิกท่ีสองเม่ือเขม็วินาทีอยูท่ี่ตาํแหน่ง 12 นาฬิกา
เขม็วินาทีจะหยดุทนัที

ตาํแหน่งปกติ

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะท่ีสอง

การตัง้เวลา

5 ดนัเม็ดมะยมกลบัไปท่ีตาํแหน่งปกติพรอ้มสญัญานเวลา นาฬิกาเริ่มทํางาน

4 หมุนเม็ดมะยมเพ่ือตัง้เขม็ช ัว่โมงและเขม็นาที
เป็นเวลาท่ีตอ้งการ
เน่ืองจากกลไกของนาฬิกาควอทซ ์เพ่ือตัง้
เวลาใหแ้ม่นยํากอ่นอืน่ใหห้มุนเขม็นาที 4
ถึง 5 นาทีลว่งหนา้กอ่นเวลาท่ีตอ้งการ จาก
น้ันจงึยอ้นกลบัไปยงัเวลาท่ีถกูตอ้ง

30 วิธกีารใชง้านวิธใีช ้(สาํหรบัเครื่องหมายเลข 8J55)

■ ฟังกช์ ัน่ของรุ่นดาํน้ํา

ขอบหน้าปัดหมุนทิศทางเดียว
ท่านสามารถวดัระยะเวลาที่ผ่านไปหลงัจากเร่ิมกิจกรรมหรือเหตกุารณต์า่งๆ เชน่ การดาํน้ํา ดว้ยการ
ใชข้อบหน้าปัดหมุนได้

นาฬิกาเรือนนีมี้ขอบตวัเรือนหมุนทิศทางเดียว เน่ืองจากการประเมินอากาศท่ีเหลืออยูใ่นถงัอากาศอา้งอิงจาก
เวลาท่ีผ่านไปหลงัจากเริ่มดาํนํา้ ขอบหนา้ปัดหมุนไดข้องรุน่ดาํนํา้จึงถกูออกแบบใหห้มุนทวนเขม็นาฬิกาเทา่น้ัน
เพ่ือป้องกนัไม่ใหน้าฬิกาแสดงเวลาที่ผ่านไปสัน้กวา่ท่ีเป็นจริง

bขอ้ควรระวงั   ใหแ้น่ใจวา่คณุตรวจสอบปริมาณอากาศท่ีเหลืออยูใ่นถงัของคณุท่ีถกูตอ้งกอ่นดาํนํา้ ใชก้ารแสดงเวลาท่ีผ่านไปโดยขอบหนา้ปัดหมุนไดเ้ป็นแนวทางในการดาํนํา้
เพียงเทา่น้ัน

วิธีใชข้อบหน้าปัดหมุนได้
1 เม่ือเริ่มกิจกรรมท่ีทา่นตอ้งการวดัระยะเวลาที่ผ่านไป (ยกตวัอยา่งเชน่ เม่ือทา่นเริ่มดาํนํา้) หมุนขอบตวัเรือนไป
จนถึงจดุท่ีเครื่องหมาย  บนขอบตวัเรือนอยูต่รงกบัเขม็นาที

2 อา่นระยะเวลาที่ผ่านไปบนขอบตวัเรือนจากเลขท่ีเขม็นาทีชีอ้ยู่

【ยกตวัอยา่งเชน่】 เม่ือคณุเริ่มดาํนํา้เวลา 10:10 น.

เริ่มตน้การดาํนํา้ หลงัจากผ่านไป 15 นาที

จดัแนวเครื่องหมาย
 ดว้ยเขม็นาที

ทิศทางการหมุนของขอบหนา้ปัด

เวลาท่ีผ่านไป

อา่นระยะเวลาที่ผ่านไปบนขอบหนา้
ปัดจากเลขท่ีเขม็นาทีชีอ้ยู่

31ฟังกช์ ัน่ของรุน่ดาํนํา้
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ตวัปรบัเลื่อน
คณุสมบติัน้ีเป็นประโยชนม์าก หากท่านใส่นาฬิกาเหนือชดุดาํน้ํา หรือเสือ้ผา้
ฤดูหนาวที่มีความหนา

วิธีใชเ้คร่ืองปรบัเลื่อน
1 ยกปีกขึน้ประมาณ 90 องศา กดเพ่ิมลงไปอีกประมาณ 20 องศา แลว้ถือคา้งไวอ้ยา่งน้ัน

 * คณุอาจรูสึ้กถึงความฝืดเล็กนอ้ย แตก่ารทาํเชน่นีต้อ้งใชแ้รงเพียงเล็กนอ้ยเทา่น้ัน อยา่ผลกัแผ่นปิดอยา่ง
รนุแรง

2 ดึงกาํไลเบาๆ จากดา้น 6 นาฬิกาของนาฬิกา ตามเสน้โคง้ของกาํไล
 * อีกครัง้หน่ึงท่ีการทาํเชน่นีต้อ้งแรงเพียงเล็กนอ้ยเทา่น้ัน อยา่ดึงวายนาฬิกาอยา่งแรง
 * สายเลือ่นสามารถดึงออกไดป้ระมาณ 30 มิลลิเมตร ระวงัอยา่ดึงออกมาเกินเครื่องหมายขอบเขตที่มีสลกั
เอาไว ้

1

2

แผ่นปิด สายนาฬิกาดา้น 12
นาฬิกาของนาฬิกาของ
คณุ

สายนาฬิกาดา้น 6
นาฬิกาของนาฬิกาของ

คณุ

3 กดปุ่ มกดคา้งเอาไว ้ยกตะขอขึน้เพ่ือคลายเขม็ขดั แลว้คาดลงบนขอ้มือของทา่น

4 ปิดตะขอกอ่น (4-1) แลว้จึงปิดแผ่นปิดตาม (4-2)

5 ปรบัความยาวของสายเลือ่นดว้ยมือท่ีไม่ไดส้วมนาฬิกา เพ่ือใหน้าฬิกาพอดีกบัขอ้มือของทา่น

5

3

5

4

4-1
4-2

เครื่องหมายขดีจาํกดั (พืน้ผิวดา้น
บน)

ตวัเลือ่น ตะขอ

ปุ่ มกด

หวัเขม็ขดัสายนาฬิกา
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ตวับ่งชีร้ะยะเวลาของการเปลี่ยนแบตเตอร่ี
เพื่อเป็นแนวทางในชว่งเวลาเปลี่ยนแบตเตอร่ี ตวับ่งชีอ้ายุการใชง้านแบตเตอร่ีจะถูกสลกัไวที้่ดา้นหลงั
ของนาฬิกาดงัแสดงในแผนภาพดา้นล่าง ในขณะที่ซือ้นาฬิการะยะเวลาการเปลี่ยนแบตเตอร่ีคร ัง้
แรกจะถูกระบุดว้ยเคร่ืองหมายสลกัวงกลม

วิธีกาดูตวับ่งชีร้ะยะเวลาเปลี่ยนแบตเตอร่ี
【ตวัอยา่ง】ระยะเวลาการเปลีย่นแบตเตอรี่คือจากกรกฎาคม - กนัยายนของปี 2017

มกราคม–มีนาคม

เมษายน–มิถนุายน

กรกฎาคม–กนัยายน

ตลุาคม–ธนัวาคม

○ เลขอารบิคในสเกลแสดงตวัเลขสองหลกัสดุทา้ยของปี
○ สาํหรบัการเปลีย่นแบตเตอรี่คร ัง้ตอ่ไปจะมีการสลกัเครื่องหมายวงกลมทกุครัง้ท่ีนาฬิกาถกูสง่กลบัไปยงัผูค้า้
ปลีก Grand Seiko ท่ีไดร้บัอนุญาตสาํหรบัการเปลีย่นแบตเตอรี่หรือซอ่มนาฬิกา
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■ การรกัษาคณุภาพนาฬิกาของคณุ

บริการหลงัการขาย

ขอ้ควรทราบเกีย่วกบัการรบัประกนัและการซอ่ม
○ ติดตอ่รา้นคา้ปลีกท่ีจาํหน่ายนาฬิกาใหค้ณุ หรือมีการบนัทึกชือ่เครือขา่ยการบริการระหวา่งประเทศของ

Grand Seiko ไวบ้นใบรบัประกนัสินคา้หรือบนเว็บไซตข์องเรา เพ่ือการซอ่มและการลา้งเครื่อง
○หากยงัอยูใ่นชว่งรบัประกนั แสดงใบรบัประกนัเพ่ือรบับริการการซอ่ม
○การครอบคลมุของการรบัประกนัมีระบอุยูใ่นใบรบัประกนั ควรอา่นอยา่งรอบคอบและจดจาํไว ้
○ สาํหรบับริการซอ่มหลงัจากหมดอายรุบัประกนั ทางเราจะบริการซอ่มใหต้ามความตอ้งการโดยมีคา่ใชจ้า่ย

ชิน้ส่วนประกอบทดแทน
○ โปรดทราบวา่หากชิน้สว่นประกอบดัง้เดิมไม่มี อาจใชช้ิน้สว่นประกอบทดแทนที่ทาํใหด้จูากภายนอกตา่งจาก
แบบดัง้เดิม

การตรวจสอบและปรบัโดยการถอดแยกชิน้ส่วน และทําความ
สะอาด
(การลา้งเคร่ือง)
○ แนะนําใหมี้การการตรวจสอบและปรบันาฬิกาโดยการถอดแยกชิน้สว่นและทําความสะอาด (ลา้งเครื่อง) เป็น
ชว่งๆ ประมาณทกุ 3-4 ปี เพ่ือทาํใหน้าฬิกาคงสภาพดีท่ีสดุในระยะยาว
ตามเง่ือนไขการใชง้าน สภาพของคราบนํา้มนัของชิน้สว่นกลไกนาฬิกาของคณุอาจลดลง อาจมีการเสียดสี
ของชิน้สว่นเกิดขึน้ เน่ืองจากการปนเป้ือนของนํา้มนัซึง่อาจทาํใหน้าฬิกาหยดุเดินในท่ีสดุ
เน่ืองจากชิน้สว่นเชน่ ปะเก็นอาจมีสมรรถนะการกนันํา้อาจลดลงเน่ืองจากการซมึผ่านของเหง่ือและความชืน้
โปรดติดตอ่รา้นคา้ปลีกท่ีซือ้นาฬิกา เพ่ือตรวจสอบและปรบัแตง่โดยการถอดและทาํความสะอาด (การลา้ง
เครื่อง) สาํหรบัการเปลีย่นชิน้สว่น โปรดระบใุหใ้ช ้”ชิน้สว่นอะไหลแ่ทข้อง GRAND SEIKO” เม่ือขอตรวจสอบ
และปรบัแตง่โดยการถอดและทําความสะอาด (การลา้งเครื่อง) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปะเก็นและพินถกูแทนท่ี
ดว้ยของใหม่

○ เม่ือนาฬิกาไดร้บัการตรวจสอบและการปรบัเปลีย่นโดยการแยกชิน้สว่นและทําความสะอาด (การลา้งเครื่อง)
แลว้ นาฬิกาอาจไดร้บัการเปลีย่นกลไก
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การรบัประกนั
ในระหวา่งการรบัประกนั เรารบัประกนัการซอ่มและบริการปรบัฟรี ถา้หากความผิดปกตินัน้
เป็นไปตามกฎกติกาของการรบัประกนั โดยที่มีการใชน้าฬิกาถูกตอ้งตามที่ระบุไวใ้นคูมื่อการใช้

การครอบคลุมของการรบัประกนั
○ตวัเรือนนาฬิกา (การเคลือ่นไหว, ตวัเรือน) และสายโลหะ

ขอ้ยกเวน้การรบัประกนั
บริการซอ่ม/ปรบัในกรณีดงัตอ่ไปนีมี้คา่บริการแมจ้ะอยูใ่นชว่งการรบัประกนั หรือภายใตก้ารครอบคลมุ
ของประกนั

○การเปลีย่นสายนาฬิกาเป็น หนัง ยริูเทรน หรือผา้
○ ปัญหา หรือความเสียหายตอ่เรือน หนา้ปัด หรือสายนาฬิกา เน่ืองจากการใชง้าน
○ รอยขดูขดีหรือฝุ่นติดท่ีเกิดจากอบุติัเหตหุรือการใชง้านไม่ถกูตอ้ง
○ ปัญหาและความเสียหายท่ีเกิดจากเหตบุงัเอิญ อบุติัภยัธรรมชาติ รวมทัง้ไฟไหม ้นํา้ทว่ม
หรือแผ่นดินไหว

○ขอ้ความในใบรบัประกนัถกูเปลีย่นแปลง
○ ไม่มีใบรบัประกนัมาแสดง

การส่งนาฬิกาซอ่มฟรีภายในชว่งรบัประกนั
○ สาํหรบัความผิดปกติภายใตก้ารรบัประกนั สง่มอบนาฬิกาพรอ้มกบัใบรบัประกนัแกร่า้นคา้ปลีก
ท่ีคณุซือ้นาฬิกา

○กรณีท่ีรา้นคา้ปลีกท่ีขายนาฬิกาไม่สามารถจดัการการรบัประกนัไดเ้น่ืองจากเป็นนาฬิกาท่ีไดร้บั
เป็นของขวญัหรือมีการยา้ยท่ีอยูฯ่ลฯ ใหติ้ดตอ่มีการบนัทึกชือ่เครือขา่ยการบริการระหวา่งประเทศของ
Grand Seiko ไวบ้นใบรบัประกนัสินคา้หรือบนเว็บไซตข์องเรา พรอ้มกบัแนบใบรบัประกนั

อืน่ๆ
○ สาํหรบัตวัเรือนนาฬิกา, แผ่นหนา้ปัด, เขม็นาฬิกา, กระจก, สายนาฬิกา ฯลฯ ชิน้สว่นทดแทนบางอยา่งอาจถกู
นํามาใชเ้พ่ือการซอ่มแซมหากจาํเป็น

○ สาํหรบับริการปรบัความยาวของสายโลหะ ใหติ้ดตอ่รา้นคา้ท่ีจาํหน่ายนาฬิกาเรือนนีห้รือเครือขา่ยการบริการ
ระหวา่งประเทศของ Grand Seiko ท่ีกลา่วถึงในใบรบัรองการรบัประกนัหรือเว็บไซตข์องเรา
รา้นคา้ปลีกอืน่ ๆ อาจดาํเนินการบริการโดยมีคา่ใชจ้า่ยหรืออาจไม่ดาํเนินการบริการ

○การรบัประกนับริการซอ่มฟรี เฉพาะในระยะเวลาและเงื่อนไขท่ีระบใุนใบรบัประกนั
ไม่มีผลตอ่สิทธติามกฎหมายของลกูคา้
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การดูแลประจาํวนั

นาฬิกาตอ้งการการดูแลประจาํวนัอย่างดี
○ อยา่ลา้งนาฬิกาขณะท่ีเม็ดมะยมอยูใ่นตาํแหน่งท่ีย่ืนหรือปลดออกมา
○ เชด็ความชืน้ เหง่ือ หรือสิง่สกปรกดว้ยผา้นุ่ม
○หลงัจากแชน่าฬิกาในนํา้ทะเลตอ้งแน่ใจวา่ไดล้า้งนาฬิกาดว้ยนํา้สะอาดและเชด็ใหแ้หง้ อยา่ใหน้าฬิกาโดนนํา้
จากกอ๊กนํา้โดยตรง ใสนํ่า้ลงในชามกอ่นแลว้จงึแชน่าฬิกาในนํา้เพ่ือลา้ง

 * อยา่ลา้งนาฬิกาถา้นาฬิกาของคณุ เป็นแบบ “ไม่กนันํา้” หรือ “กนันํา้สาํหรบัใชช้วิีตประจาํวนั”
“วิธเีชค็หมายเลขเครื่องและระดบัความกนันํา้”→ หนา้ 3

หมุนเม็ดมะยมเป็นครัง้คราว
○หมุนเม็ดมะยมเป็นครัง้คราวเพ่ือป้องกนัการสึกหรอของเม็ดมะยม
○ ใชวิ้ธเีดียวกนันีก้บัเม็ดมะยมแบบหมุนลงดว้ยสกรู
“เม็ดมะยม”→ หนา้ 10
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สายนาฬิกา
สายนาฬิกาที่สมัผสักบัผิวหนงัโดยตรงและมีความสกปรกจากเหงื่อหรือฝุ่น ดงันัน้ การไม่ดูแลรกัษา
อาจเร่งการเสื่อมสภาพของสายนาฬิกาหรือทําใหเ้กิดการระคายเคืองผิวหนงัหรือรอยเป้ือนที่ขอบ
แขนเสือ้ นาฬิกาตอ้งไดร้บัการดูแลเอาใจใส่อย่างมากเพื่อการใชง้านที่ยาวนาน

สายโลหะ
○ แมเ้ป็นสายโลหะแสตนเลสแตห่ากปลอ่ยความชืน้ เหง่ือ หรือ ดินทิง้ไวก็้สามารถทาํใหเ้กิดสนิมได ้
○ถา้ขาดการดแูลอาจทาํใหป้ลายแขนเสือ้ติดสีเหลืองหรือสีทองของสายนาฬิกาได ้
○ควรเชด็ความชืน้ เหง่ือ หรือดินออกดว้ยผา้นุ่มใหเ้ร็วท่ีสดุ
○การทําความสะอาดดินรอบรอยตอ่ของสายนาฬิกา ใหเ้ชด็ออกดว้ยนํา้และแปรงออกดว้ยแปรงสีฟันขนน่ิม (
ป้องกนัเรือนนาฬิกาจากนํา้ท่ีกระเด็นใส ่โดยหุม้ดว้ยพลาสติก ฯลฯ)
คอ่ยๆ เชด็ความชืน้ท่ีตกคา้งอออกดว้ยผา้นุ่ม ๆ

○ เน่ืองจากสายไทเทเนียมใชห้มุดเป็นโลหะสเตนเลส ซึง่มีความแขง็แรงแตอ่าจเกิดสนิม
ในสว่นหมุดท่ีเป็นโลหะสเตนเลสได ้

○หากมีสนิมเกาะท่ีหมุด หมุดอาจเลือ่นออกหรือหลดุ สง่ผลใหเ้รือนนาฬิกาอาจหลดุออกจาก
ขอ้มือหรืออาจเปิดตวัหนีบไม่ได ้

○หากพินย่ืนออกมา อาจสง่ผลใหเ้กิดการบาดเจ็บตอ่ผูใ้ส ่ในกรณีดงักลา่ว ใหห้ยดุใชน้าฬิกาและสง่ซอ่ม

สายนาฬิกาหนงั
○ สายนาฬิกาหนังจะเปลีย่นสีง่ายและเสียหายจาก ความชืน้, เหง่ือและการถกูแสงแดดโดยตรง
○ทาํการเชด็ความชืน้และเหง่ือออกโดยเร็ว โดยการซบัเบาๆ ดว้ยผา้แหง้
○ ไม่ควรปลอ่ยใหส้ายนาฬิกาโดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานานๆ
○กรณุาใหค้วามระมดัระวงัเม่ือสวมนาฬิกาท่ีสายเป็นสีออ่น เพราะสายนาฬิกาสีออ่นจะสกปรกและเห็นความ
สกปรกไดง่้าย

○ ระงบัการใชน ้าฬิกาสายหนังขณะวา่ยนํา้หรือการทาํงานท่ีโดนนํา้เป็ นประจาํ ยกเวน ้เป็ นสายนาฬิกา
แบบกนันํา้หรือแบบไม่เปี ยกนํา้ และไม่ใชง้านนาฬิกาให ้โดนนํา้ทกุวนัแมว้า่ตวันาฬิกาเป็ นแบบกนันํา้

สายซลิิโคน
○ สายซลิิโคนจะสกปรกง่ายตามลกัษณะของวสัดปุระเภทนี ้และอาจเป็นคราบตลอดจนเปลีย่นสีดว้ย เชด็ฝุ่นผง
ออกดว้ยผา้เปียกหรือทิชชูเ่ปียก

○หากสายซลิิโคนแตกอาจทาํใหส้ายขาด ตา่งจากสายที่ทําจากวสัดปุระเภทอืน่ๆ โปรดระมดัระวงัอยา่ทาํใหส้าย
เสียหายดว้ยเครื่องมือท่ีแหลมคม

ขอ้ควรทราบเกีย่วกบัการระคายผิวหนงัและการแพ้
การระคายผิวหนังจากสายนาฬิกาเกิดไดห้ลายสาเหต ุเชน่ แพโ้ลหะ หรือหนัง หรือปฏิกริยาของผิวหนังจากการ
เสียดสีกบัสิง่สกปรกหรือสายนาฬิกา

ขอ้ควรทราบเกีย่วกบัความยาวของสายนาฬิกา
โปรดปรบัสายใหห้ลวมจากขอ้มือเพ่ือใหอ้ากาศสามารถผ่านไดเ้วลาใสน่าฬิกา โปรดเหลือชอ่งวา่ง
ใหส้ามารถสอดนิว้มือเขา้ไประหวา่งสายนาฬิกาและขอ้มือของทา่นได ้
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ประสิทธิภาพการตา้นทานแม่เหล็ก (อิทธิพลจากแม่
เหล็ก)
ผลจากการอยู่ใกลแ้ม่เหล็ก อาจทําใหน้าฬิกาเดินเร็ว/ชา้ช ัว่คราวหรือหยุดเดิน

การระบุท่ีฝาหลงั เงื่อนไขการใช้ ระดบัที่รบัรอง

ไม่ระบุ
 * สาํหรบัรุน่นักดาํนํา้

วางนาฬิกาใหห้า่งจากผลิตภณัฑแ์ม่เหล็ก
มากกวา่ 5 ซ.ม.

4,800 A/m

วางนาฬิกาใหห้า่งจากผลิตภณัฑแ์ม่เหล็ก
มากกวา่ 1 ซ.ม.

16,000 A/m

MAGNETIC RESISTANT
40000A/m

นาฬิกายงัคงสามารถรกัษาประสิทธภิาพการ
ทํางานในกรณีสว่นใหญท่ี่นํามาใกลก้บั (
อยา่งนอ้ย 1 ซม. หา่งจาก) ผลิตภณัฑแ์ม่
เหล็ก ไม่เพียงแตใ่นชวิีตประจาํวนัตามปกติ
เทา่น้ันแตย่งัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มการทํางาน
พิเศษอีกดว้ย

40,000 A/m

 * A/m (แอมแปร ์มิเตอร)์ คือหน่วยสากล (หน่วย SI) สาํหรบัระบถึุงสนามแม่เหล็ก

หากนาฬิกากลายเป็นแม่เหล็กและความเท่ียงตรงลดลงเกินอตัราท่ีกาํหนดภายใตก้ารใชง้านปกติ นาฬิกาอาจ
จาํเป็นตอ้งถกูนําไปลา้งอาํนาจแม่เหล็ก ในกรณีนีค้ณุจะถกูเรียกเก็บเงินสาํหรบัการลา้งอาํนาจแม่เหล็กและการ
ปรบัความเท่ียงตรงใหม่ แมว้า่จะเกิดขึน้ภายในระยะเวลารบัประกนัก็ตาม

ตวัอย่างผลิตภณัฑแ์ม่เหล็กท ัว่ไปที่อาจมีผลกระทบตอ่นาฬิกา

เหตผุลที่นาฬิกาควอทซอ์ะนาล็อกไดร้บัผลกระทบจากสนามแม่เหล็ก
เป็นเพราะมอเตอรใ์นตวัของนาฬิกาซึง่ใชพ้ลงังานแม่เหล็กและแรงแม่เหล็กท่ีเขม้กวา่จากภายนอกจะสง่ผลกระ
ทบตอ่กนัเพ่ือหยดุมอเตอรห์รือหยดุการหมุนของมอเตอร ์

สมารท์โฟน โทรศพัทมื์อถือ
แท็บเล็ตเทอรมิ์นอล (ลาํโพง, แม่เหล็กท่ีคลมุ)

อะแดปเตอร ์AC กระเป๋า
(ท่ีมีหวัปิดเป็น
แม่เหล็ก)

เครื่องโกนหนวด
ไฟฟ้ากระแสสลบั

อปุกรณท์ําอาหาร
ท่ีมีแม่เหล็ก

วิทยพุกพา
(ลาํโพง)

สรอ้ยคอแม่เหล็ก หมอนสขุภาพ
แม่เหล็ก
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สารเรืองแสง

ถา้นาฬิกาคณุมีสารเรืองแสง Lumibrite
Lumibrite เป็นสารเรืองแสงท่ีพฒันาขึน้ใหม่ซึง่ดดูซบัพลงังานแสงของแสงอาทิตยแ์ละอปุกรณส์อ่งสวา่งในเวลา
สัน้ๆ และเก็บไวเ้พ่ือเปลง่แสงในท่ีมืด ตวัอยา่งเชน่ หากสมัผสักบัแสงท่ีเขม้มากกวา่ 500 lux เป็นเวลาประมาณ 10
นาที Lumibrite สามารถเปลง่แสงเป็นเวลา 3 ถึง 5 ช ัว่โมง โปรดทราบวา่ Lumibrite จะปลอ่ยแสงท่ีเก็บไว ้ระดบั
ความสวา่งของแสงจะลดลงเรื่อย ๆ เม่ือเวลาผ่านไป ระยะเวลาของแสงที่ปลอ่ยออกมาอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ยขึน้
อยูก่บัปัจจยัตา่ง ๆ เชน่ ความสวา่งของสถานท่ีท่ีนาฬิกาไดร้บัแสงและระยะหา่งจากแหลง่กาํเนิดแสงไปยงันาฬิกา
 * โดยทัว่ไปแลว้ เม่ือคณุเขา้สูท่ี่มืดจากสภาพแวดลอ้มท่ีสวา่ง ดวงตาของคณุไม่สามารถปรบัตวัเขา้กบัการ
เปลีย่นแปลงของระดบัแสงไดอ้ยา่งรวดเร็ว ในตอนแรกคณุแทบจะไม่เห็นอะไรเลย แตเ่ม่ือเวลาผ่านไปวิสยัทศัน์
ของคณุจะคอ่ยๆ ดีขึน้ (การปรบัความมืดของดวงตามนุษย)์

 * Lumibrite เป็นสีเรืองแสงท่ีไม่เป็นอนัตรายตอ่มนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาติอยา่งสมบรูณ ์ไม่มีสว่น
ผสมท่ีเป็นพิษเชน่ สารกมัมนัตรงัสี

ขอ้มูลอา้งองิเกีย่วกบัความสวา่ง
เงื่อนไข ความสวา่ง

แสงอาทิตย ์
อากาศดี 100,000 ลกัซ ์

อากาศมืดสลวั 10,000 ลกัซ ์

ในท่ีรม่
(ริมหนา้ตา่งในเวลากลาง

วนั)

อากาศดี มากกวา่ 3,000 ลกัซ ์

อากาศมืดสลวั 1,000 ถึง 3,000 ลกัซ ์

มีฝนตก นอ้ยกวา่ 1,000 ลกัซ ์

เครื่องมือผลิตแสง (แสงฟลู
โอเรสเซนทก์ลางวนั 40

วตัต)์

ระยะทางถึงนาฬิกา: 1 เมตร 1,000 ลกัซ ์

ระยะทางถึงนาฬิกา: 3 เมตร 500 ลกัซ ์(แสงสวา่งในหอ้งโดยเฉลีย่)

ระยะทางถึงนาฬิกา: 4 เมตร 250 ลกัซ ์

ขอ้ควรระวงั
ขอ้ควรระวงั สาเหตท่ีุเป็นไปได้ การแกปั้ญหา

นาฬิกาหยดุเดิน แบตเตอรี่หมด
ปรึกษารา้นคา้ปลีกท่ีคณุซือ้นาฬิกา
หรือติดตอ่ท่ีศนูยบ์ริการ SEIKO

นาฬิกาเดินเร็ว/ชา้
ช ัว่คราว

วางนาฬิกาไวใ้นท่ีอณุหภมิูสงูหรือตํา่เป็น
เวลานาน

ความเท่ียงตรงตามปกติจะกลบัมาทาํงานตอ่
เม่ือนาฬิกากลบัสูอ่ณุหภมิูปกติ การปรบั
เวลา

นํานาฬิกาไปวางไวใ้กลว้ตัถแุม่เหล็ก

โดยออกหา่งจากสนามแม่เหล็ก ความเท่ียง
ตรงจะกลบัคืนมา การปรบัเวลา หากความ
เท่ียงตรงไม่คืนกลบัมา โปรดติดตอ่รา้นคา้
ปลีกท่ีซือ้นาฬิกา

นาฬิกาหลน่ สึกหรอขณะเลน่กีฬากระทบ
กบัพืน้แขง็ หรืออยูใ่นท่ีสัน่สะเทือนรนุแรง

การปรบัเวลา หากความเท่ียงตรงไม่คืนกลบั
มา โปรดติดตอ่รา้นคา้ปลีกท่ีซือ้นาฬิกา

เขม็วินาทีเดินครัง้ละ
สองวินาที

แบตเตอรี่ใกลจ้ะหมด
ปรึกษารา้นคา้ปลีกท่ีคณุซือ้นาฬิกา
หรือติดตอ่ท่ีศนูยบ์ริการ SEIKO

วนัท่ีเปลีย่น
ในชว่งกลางวนั

ปรบัชว่งกอ่นเท่ียง/หลงัเท่ียงไม่ถกูตอ้ง
หมุนเขม็ช ัง่โมงไปขา้งหนา้ 12 ช ัว่โมง และตัง้
เวลาและวนัท่ีใหม่

จอแสดงมวั
มีนํา้เขา้ในนาฬิกาเล็กนอ้ยเน่ืองจากปะเก็น
ฯลฯ เสียหาย

ปรึกษารา้นคา้ปลีกท่ีคณุซือ้นาฬิกา
หรือติดตอ่ท่ีศนูยบ์ริการ SEIKO

 * สาํหรบัการแกไ้ขปัญหานอกเหนือจากขา้งบนนี ้ใหติ้ดตอ่รา้นคา้ปลีกท่ีคณุซือ้นาฬิกาหรือติดตอ่ท่ี
ศนูยบ์ริการ SEIKO
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■ อธิกวินาที

ปกติจะมี 86,400 วินาทีตอ่วนั เน่ืองจากมีการเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ยในการหมุนของโลก อาจมีการเพ่ิมวินาทีพิเศษใน
หน่ึงวนัในระหวา่งปี สิง่นีเ้รียกวา่อธกิวินาที (leap second) ทกุปีจะมีการตดัสินใจวา่จาํเป็นตอ้งมีการปรบัหรือไม่ เม่ือ
มีการปรบัเกิดขึน้เวลามาตรฐานควรไดร้บัการแกไ้ขโดยการหน่วงเวลามาตรฐานหน่ึงวินาที
○ เพ่ือใหน้าฬิกา Grand Seiko ของคณุแม่นยําตามเวลามาตรฐานโลกใหป้รบันาฬิกาของคณุตามสญัญาณ
เวลาเม่ือมีการปรบัคา่ดงักลา่ว จากขอ้มูลจากหอสงัเกตการณท์ัว่โลก เวลามาตรฐานจะลา่ชา้ออกไปหน่ึงวินาที
พรอ้มกนัทัว่โลกโดยหอดดูาวกรีนนิช

○ ในเวลามาตรฐานกรีนิช จะมีการเพ่ิมวินาทีพิเศษในหน่ึงนาทีระหวา่ง 23.59 น. และ 0:00 น. ทัง้วนัท่ี 31
ธนัวาคมหรือวนัท่ี 30 มิถนุายน

○ อยา่งไรก็ตามการปรบัเปลีย่นอาจไม่สามารถทาํไดใ้นบางปี โปรดตรวจสอบในหนังสือพิมพ ์ฯลฯ วา่จะทาํการ
ปรบัดงักลา่วหรือไม่

■ รายละเอยีดแบตเตอร่ี(ตวัเคร่ือง)

ความถีข่องคริสตลัออสซลิ
เลเตอร ์

32,768 Hz (Hz = Hertz-เฮิรตซ ์... รอบตอ่วินาที)

เดินชา้/เดินเร็ว ±10 วินาที (อตัราราย ปี)

ชว่งอณุหภูมิในการใชง้าน ระหวา่ง –10 ºC และ +60 ºC

ระบบขบัเคลื่อน มอเตอรก์ารเดิน

IC (วงจรรวม) C-MOS-IC: 1 ชิน้

 * เม่ือใชก้บัขอ้มือในชว่งอณุหภมิูปกติ (ระหวา่ง 5ºC และ 35ºC) ประมาณ 8 ช ัว่โมงตอ่วนั อตัราการเดินชา้/เดินเร็ว
รายเดือนอาจมีประมาณ 2 วินาทีขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการใชง้าน

 * รายละเอียดสามารถเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ลว่งหนา้เน่ืองจากการพฒันาผลิตภณัฑ ์

■ แบตเตอร่ี

หมายเลขเคร่ือง แบตเตอร่ี (SB-) อายุการใชง้านของแบตเตอร่ี

9F86

AN

ประมาณ 3 ปี

9F85

9F83

9F82

9F62

9F61

4J52 AG

4J51 AC

8J55 AN ประมาณ 5 ปี

○ อายกุารใชง้านแบตเตอรี่คืออายกุารใชง้านโดยประมาณสาํหรบันาฬิกาท่ีติดตัง้แบตเตอรี่ใหม่ แบตเตอรี่ใน
นาฬิกาของคณุ ณ เวลาท่ีซือ้ถกูใสเ่ขา้ไปในนาฬิกาท่ีโรงงานเพ่ือตรวจสอบประสิทธภิาพการทาํงาน ท่ีอาจจะ
ทํางานเร็วกวา่ชว่งเวลาท่ีระบขุา้งตน้

○ เม่ือแบตเตอรี่ใกลจ้ะหมดเขม็วินาทีจะเดินครัง้ละสองวินาทีแทนชว่งเวลาหน่ึงวินาทีปกติ นาฬิกายงัคงมีความเท่ียง
ตรงในขณะท่ีเขม็วินาทีเดินครัง้ละสองวินาที
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