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บรกิารปรับความยาวของสายนาฬกิาโลหะ มใีหบ้รกิารทีร่า้นคา้ปลกีทีจ่�าหน่ายนาฬกิาใหค้ณุ ถา้
คณุไมส่ามารถใชบ้รกิารทีร่า้นคา้ปลกีทีจ่�าหน่ายนาฬกิาเพราะวา่คณุไดรั้บนาฬกิาเป็นของขวัญ 
หรอืคณุยา้ยทีอ่ยู ่ โปรดตดิตอ่ มกีารบนัทกึชือ่เครอืขา่ยการบรกิารระหวา่งประเทศของ Grand 
Seiko ไวบ้นใบรับประกนัสนิคา้หรอืบนเว็บไซตข์องเราปลกีอืน่ๆโดยมกีารคดิคา่ใหบ้รกิาร อยา่งไร
กต็ามรา้นคา้ปลกีบางรา้นอาจไมม่กีารใหบ้รกิาร

ถา้นาฬกิาของคณุมแีผน่ฟิลม์กนัรอยขดีขว่นทีห่นา้ปัด ตอ้งแน่ใจวา่คณุลอกแผน่ฟิลม์ออกกอ่น
การใชน้าฬกิา หากใชน้าฬกิาโดยมแีผน่ฟิลม์ตดิอยู ่อาจมสี ิง่สกปรก ฝุ่ น เหงือ่ หรอืความชืน้ ตดิ
อยูบ่นแผน่ฟิลม์ ซึง่ท�าใหเ้กดิสนมิได ้

สารบญั

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่เลือกใช้นาฬิกา Grand Seiko 
เพื่อให้ใช้นาฬิกา Grand Seiko ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย กรุ

ณาอ่านค�าแนะน�าในคู่มือนี้ก่อนใช้งานและ

เก็บคู่มือนี้ไว้ใกล้มือเพื่อความสะดวกในการอ้างอิง
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ขอขอบคณุทีไ่วว้างใจนาฬกิา Grand Seiko Spring Drive รุน่ไขลานอตัโนมตัิ

Spring Drive คอืกลไกอนัเป็นเอกลกัษณข์อง Seiko ทีใ่ชก้ารเคลือ่นไหวตาม
ธรรมชาตใินการไขลานนาฬกิา ควบคมุความเทีย่งตรงดว้ยกลไกควอตซไ์มโคร
อเิล็คทรอนคิส ์และใชพ้ลงัจากการคลายของลานนาฬกิาในการขบัเคลือ่นเข็มเวลา

Spring Drive ใชก้ารเคลือ่นไหวตามธรรมชาตขิองผูใ้ชเ้ป็นพลงังาน จงึเป็น
นาฬกิาทีผ่สมผสานและเชือ่มตอ่ผูใ้ชเ้ขา้กบัเทคโนโลยใีหมล่า่สดุ

นาฬกิาเชงิกลทีเ่ป่ียมไปดว้ยความมรีะดบั ความประณีต และความเทีย่งตรง
เทยีบเทา่นาฬกิาควอตซ ์คอืนาฬกิาทีม่คีวามล�้าสมยั และความพถิพีถินั พรอ้มจะ
กา้วไปกบัทกุจังหวะชวีติของทา่น
นีค่อืนาฬกิาทีส่รา้งสรรคไ์ลฟ์สไตลส์�าหรับคนยคุใหมท่ีแ่สวงหาความมัง่คัง่ และ
ความสะดวกสบายในชวีติ
นีค่อื Grand Seiko Spring Drive รุน่ไขลานอตัโนมตัิ

 ■แนะนำานาฬิกา – Spring Drive – ประวัติของ Spring Drive
ความฝันขา้มทศวรรษ ของ Grand Seiko
ประวตัศิาสตรข์อง Grand Seiko คอืสญัลกัษณแ์หง่การบรรลถุงึจดุสดุยอดแหง่
ความพยายามและการพัฒนา เพือ่แสวงหานาฬกิาทีใ่ชง้านไดด้ยี ิง่ขึน้เสมอ
นาฬกิา Grand Seiko ถอืก�าเนดิในปี ค.ศ. 1960 และกา้วสูค่วามเป็นผูน้�าใน
วงการนาฬกิาเชงิกลในปลายทศวรรษ 1960 หลงัจากวา่งเวน้ไปกวา่สบิสองปี ซี
รสี ์Grand Seiko 9F ซึง่ใชร้ะบบควอตซม์าตรฐานระดบัโลกกอ็อกวางจ�าหน่ายใน
ปี ค.ศ. 1993 ตอ่มาในปี ค.ศ. 1998 ซรีสี ์Grand Seiko 9S ซึง่ใชร้ะบบเชงิกล 
โดยการผสมผสานทกัษะของชา่งฝีมอืทีม่ปีระสบการณแ์ละความเชีย่วชาญ เขา้
กบัเทคโนโลยลี�้าสมยั เพือ่ย�้าเตอืนถงึความสมบรูณแ์บบของ Grand Seiko ดา้น
นาฬกิาเชงิกลอกีครัง้ ดว้ยการใชเ้พยีงพลงัจากการคลายตวัของลานนาฬกิาใน
การขบัเคลือ่น Spring Drive เป็นกลไกใหมท่ีท่�าใหอ้ตัราความเทีย่งตรงราย
เดอืนเฉลีย่เหลอืเพยีง ±15 วนิาท ี (กรณีเลขเครือ่ง9R96, 9R16, 9R15 จะเป็น 
±10 วนิาท) ไดจ้รงิ กา้วขา้มมาตรฐานความเทีย่งตรงของนาฬกิาเชงิกลทัว่ไป
อยา่งชดัเจน และนาฬกิาเรอืนนีย้งัรักษาแนวคดิของ Grand Seiko ทีจ่ะไมห่ยดุ
ยัง้ในการทา้ทายเพือ่สรา้งสรรคน์าฬกิาทีใ่ชง้านจรงิไดด้ทีีส่ดุตอ่ไปดว้ย

ค.ศ. 1960 ●  วางจ�าหน่าย Grand Seiko รุน่แรก
ค.ศ. 1964 ●  เขา้รว่มการแขง่ขนั Neuchatel Observatory Competition ในสวติเซอร์

แลนดเ์ป็นครัง้แรก
ค.ศ. 1968 ●  วางจ�าหน่าย นาฬกิาไขลานอตัโนมตั ิ(หมายเลขเครือ่ง 61GS) 10 บที รุน่แรก

ของญีปุ่่ น
ค.ศ. 1968 ●  ควา้รางวลัชนะเลศิการแขง่ขนั Geneva Observatory Competition ในสวติ

เซอรแ์ลนด ์ประเภทนาฬกิาจับเวลาระบบกลไก
ค.ศ. 1978 ●  ยืน่ขอสทิธบิตัรส�าหรับกลไก Spring Drive เป็นครัง้แรก
ค.ศ. 1982 ●  ยืน่ขอสทิธบิตัรส�าหรับกลไก Spring Drive (ลงทะเบยีนแลว้) และเริม่การ

พัฒนาขัน้แรก
ค.ศ. 1988 ●  วางจ�าหน่าย Grand Seiko ระบบควอตซร์ุน่แรก
ค.ศ. 1993 ●  เริม่การพัฒนา Spring Drive ครัง้ทีส่อง
 ●  วางจ�าหน่ายซรีสี ์Grand Seiko 9F ซึง่ใชร้ะบบควอตซม์าตรฐานระดบัโลก
ค.ศ. 1997 ●  เริม่การพัฒนา Spring Drive ครัง้ทีส่าม
 ●  เปิดตวัเทคโนโลย ีSpring Drive ที ่Swiss Society of Chronometry (SSC)
ค.ศ. 1998 ●  จัดแสดง Spring Drive ที ่BASELWORLD
 ●  วางจ�าหน่ายซรีสี ์ Grand Seiko 9S ซึง่ใชร้ะบบเชงิกล โดยการผสมผสาน

ทกัษะชา่งฝีมอืทีม่ ีความเชีย่วชาญเขา้กบัเทคโนโลยลี�้าสมยั
ค.ศ. 1999 ●  วางจ�าหน่าย Spring Drive รุน่ไขลานดว้ยมอื (หมายเลขเครือ่ง 7R68) Limited 

Edition จาก SEIKO
ค.ศ. 2000 ●  เริม่การพัฒนา Spring Drive ครัง้ทีส่ ี่
ค.ศ. 2002 ●  วางจ�าหน่าย Spring Drive รุน่ไขลานดว้ยมอื (หมายเลขเครือ่ง 7R88) Limited 

Edition จาก CREDOR
ค.ศ. 2004 ●  วางจ�าหน่าย Grand Seiko Spring Drive รุน่ไขลานอตัโนมตั ิ (หมายเลข

เครือ่ง 9R65)
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สมัผัสของนาฬกิาเชงิกล 
　　　　　　　　＋
ความเทีย่งตรงระดบัสงูเทยีบเทา่กบันาฬกิาควอตซ์
นีค่อืแนวคดิของ Spring Drive

เริม่จากระบบในการขบัเคลือ่นของนาฬกิา
หลกัการในการขบัเคลือ่นของนาฬกิาแบง่ออกเป็นสองชนดิดว้ยกนั
ไดแ้ก ่ระบบเชงิกล และระบบควอตซ์
นาฬกิาระบบเชงิกลใชก้ารไขลานนาฬกิา และพลงัจากการคลายของลานนาฬกิา
จะขบัเคลือ่นเข็มนาฬกิา
กลไกชัน้เยีย่มทีส่รา้งขึน้ดว้ยทกัษะฝีมอืระดบัสงูของชา่งผูช้�านาญงาน
และความปราณีตจากตวัเรอืนจะท�าใหผู้ใ้ชน้กึถงึความภาคภมูใิจของผูส้รา้ง
ทา่นจะรูส้กึไดถ้งึความทุม่เทและตัวตนอันเป็นเอกลักษณ์ของงานจากเสยีงเดนิ
ของนาฬกิา

ในสว่นของ นาฬกิาระบบควอตซ ์ใชแ้บตเตอรีใ่นการสัน่สะเทอืนผลกึควอตซ ์และ
ขบัเคลือ่นเข็มนาฬกิาดว้ยมอเตอร์
นาฬกิาชนดินีม้คีวามเทีย่งตรงสงู ดว้ยเทคโนโลยชีัน้แนวหนา้

Spring Drive คอือะไร?
Spring Drive ไมใ่ชท่ัง้นาฬกิาเชงิกลและนาฬกิาควอตซ์
นยิาม ของ Spring Drive คอื “นาฬกิาเชงิกลทีม่คีวามแมน่ย�าในระดบัเดยีวกบั
นาฬกิาควอตซ”์
Spring Drive คอืระบบขบัเคลือ่นในตวัเองทีเ่นรมติความเทีย่งตรงในระดบัเดยีว
กบันาฬกิาควอตซด์ว้ยพลงัจากลานนาฬกิาเทา่นัน้ ไมม่แีบตเตอรี ่ มอเตอร ์ หรอื
แบตเตอรีส่�ารอง
อตัราเฉลีย่รายเดอืน ±15 วนิาท ี(อตัราเฉลีย่รายวนั ±1 วนิาท)ี เป็นจรงิไดด้ว้ย
พลงัจากลานนาฬกิาเทา่นัน้
Spring Drive เป็นกลไกลขิสทิธิเ์ฉพาะ SEIKO ซึง่เกดิขึน้จากการผสมผสานทกัษะ
อนัเป็นเอกลกัษณข์อง SEIKO ในดา้นวศิวกรรมเชงิกลไกและอเีลคทรอนคิสข์นาด
เล็ก

ความแมน่ย�าระดบันีเ้กดิขึน้ไดอ้ยา่งไรกนั
สามารถดคู�าอธบิายในหนา้ถดัไป

※  ส�าหรับหมายเลขเครือ่ง 9R96, 9R16, 9R15 อตัราเฉลีย่รายเดอืน ± 10 วนิาท ี(เทยีบ
เทา่กบัอตัราเฉลีย่รายวนั ± 0.5 วนิาท)ี

พลงัของลานนาฬกิาถกูควบคมุดว้ยระบบอเีลคทรอนคิส์
นีค่อืหวัใจของ Spring Drive

สิง่ทีค่วบคมุความเทีย่งตรงของนาฬกิาเชงิกลทัว่ไปคอื
สปรงิบาลานซ ์ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของหน่วยควบคมุความเร็วทีเ่รยีกวา่ “บาลานซ”์
ชิน้สว่นนีส้ง่ผลตอ่ความเทีย่งตรงไดใ้นระดบัหนึง่
เพราะมนัท�าจากเหล็กซึง่สามารถหดและขยายตามการเปลีย่นแปลงของอณุหภมูิ
อากาศ

Spring Drive แตกตา่งโดยสิน้เชงิจากนาฬกิาเชงิกลทัว่ไปในชิน้สว่นควบคมุ
ความเร็วนี้
Spring Drive ไดรั้บพลงังานจากลานนาฬกิา แตใ่ชห้น่วยควบคมุความเร็วแบ
บอเีล็คทรอนคิซึง่ประกอบดว้ยเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า, แผงวงจร และผลกึครสิตลั

ขอ้มลูเพิม่เตมิคอื
เครือ่งของ Spring Drive มเีฟืองส�าหรับเพิม่ความเร็วพรอ้มกบัลอ้หมนุชดุหนึง่ตดิ
ตัง้อยูท่ีป่ลายรางเฟืองซึง่ขบัเคลือ่นเข็มนาฬกิา
พลงัจากการคลายของลานนาฬกิาท�าใหล้อ้หมนุหมนุ สรา้งไฟฟ้าในขดลวดเพือ่
ขบัเคลือ่นผลกึครสิตลัและแผงวงจร
แผงวงจรท�าหนา้ทีค่วบคมุความเร็วในการหมนุของลอ้หมนุโดยการสง่และหยดุ
เบรคแมเ่หล็กไฟฟ้า ขณะทีค่อยเปรยีบเทยีบความเทีย่งตรงของคลืน่ไฟฟ้าทีถ่กู
ปลอ่ยออกจากผลกึครสิตลั และความเร็วในการหมนุของลอ้หมนุ

ระบบขับเคลือ่นทีใ่หค้วามเทีย่งตรงระดับเดยีวกับนาฬกิาควอตซอ์ย่างไม่เคย
ปรากฏมากอ่น
นีค่อื Spring Drive

กลไกของ Spring Drive ① กลไกของ Spring Drive ②
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ขออธบิายกลไก Spring Drive ทลีะขัน้ตอนเพือ่ใหเ้ขา้ใจงา่ย
นีค่อืการท�างานของ Spring Drive

ลานนาฬิกา

ลานนาฬกิาถกูไขดว้ยการหมนุของลกูตุม้ (หรอืดว้ย การหมนุ
เม็ดมะยม) และพลงัจากการคลายของลานนาฬกิาคอื แหลง่
พลงังานเพยีงแหง่เดยีว

1
รางเฟือง • เข็มนาฬิกา

พลังจากการคลายของลานนาฬกิาจะถกูสง่ผา่นรางเฟืองเพือ่
ขบัเคลือ่นเข็มนาฬกิา
ไมม่มีอเตอรห์รอืแบตเตอรีต่ดิตัง้ทัง้ส ิน้

2

ระบบควบคุม Tri-synchro regulator

พลังจากการคลายของลานนาฬกิาท�าหนา้ทีห่มนุลอ้หมนุดว้ย 
จงึก่อใหเ้กดิกระแสไฟฟ้าปรมิาณเล็กนอ้ยขึน้ในขดลวดเพื่อ
ขบัเคลือ่นแผงวงจรและผลกึครสิตลั ขณะเดยีวกนั สนามแม่
เหล็กไฟฟ้าจะถกูสรา้งขึน้บนลอ้หมนุ แผงวงจรจะตรวจจับ
ความเร็วในการหมนุของลอ้หมนุตามความเทีย่งตรงในการสง่
คลืน่ไฟฟ้าของผลกึครสิตลั และปรับความเร็วในการหมนุของ
ลอ้หมนุ ดว้ยการสง่และหยดุเบรคแมเ่หล็กไฟฟ้าไปพรอ้มกนั

3

ส�าหรับ Spring Drive หลังจากลานนาฬิกาถูกไข พลังจากการคลายของ
ลานนาฬิกาจะขับเคลื่อนเข็มนาฬิกาในลักษณะเดียวกับนาฬิกาเชิงกลทั่ว
ไป ความแตกต่างอย่างเดียวจากนาฬิกาเชิงกลทั่วไปอยู่ที่หน่วยควบคุมค
วามเร็ว (กลไกในการควบคุมความเที่ยงตรง)

◎ ความเปลีย่นแปลงของอณุหภมูิ
ความเที่ยงตรงของนาฬิกาเชิงกลขึ้นอยู่กับสปริงบาลานซ์ที่ต ิดอยู่กับส่วนที่เรียกว่า 
“บาลานซ”์ ชิน้สว่นนีม้คีณุสมบตัขิยายและหดตามอณุหภมูทิีเ่ปลีย่นไป สง่ผลกระทบถงึความ
เทีย่งตรงของนาฬกิา ซึง่ความเทีย่งตรงของ Spring Drive นัน้จะไมไ่ดรั้บผลกระทบจากความ
เปลีย่นแปลงของอณุหภมูเิหมอืนกบันาฬกิาเชงิกล เพราะมผีลกึครสิตลัท�าหนา้ทีค่อยควบคมุ
(เพิม่เตมิ)  ความเทีย่งตรงของ Spring Drive
  อตัราเฉลีย่รายเดอืน ±15 วนิาท ี (อตัราเฉลีย่รายวนั ±1 วนิาท)ี※ คอืความเทีย่งตรงของ

นาฬกิาเมือ่สวมบนขอ้มอืระหวา่งชว่งอณุหภมู ิ5 องศาเซลเซยีส ถงึ 35 องศาเซลเซยีส
 ※  ส�าหรับหมายเลขเครือ่ง 9R96, 9R16, 9R15 อตัราเฉลีย่รายเดอืน ± 10 วนิาท ี(เทยีบ

เทา่กบัอตัราเฉลีย่รายวนั ± 0.5 วนิาท)ี

◎ ความแตกตา่งของต�าแหน่งทีใ่ส่
ส�าหรับนาฬกิาเชงิกล ความเทีย่งตรงยงัเปลีย่นไปตามความแตกตา่งของต�าแหน่งทีใ่ส่
และทศิทางของนาฬกิาดว้ย นีเ่กดิจากสว่น “บาลานซ”์ ทีค่วบคมุความเทีย่งตรงของ
นาฬกิาเชงิกลอกีเชน่กนั ความแตกตา่งในการสวมใสท่�าใหบ้รเิวณเพลาของของบาลานซ์
สมัผัสกบัสว่นอืน่ๆ ตา่งกนัไป และความแตกตา่งดงักลา่วสง่ผลกระทบตอ่ความเทีย่งตรง 
ส�าหรับ Spring Drive ซึง่ใชผ้ลกึครสิตลั ไมใ่ชบ่าลานซ ์ความเทีย่งตรงจะไมเ่ปลีย่นแปลง
จากความแตกตา่งในการสวมใส่่

◎ การกระแทก
โดยทัว่ไปนาฬกิาเชงิกลจะเปราะบางตอ่การกระแทก หากนาฬกิาไดรั้บการกระแทก ระดบั
แรงสัน่สะเทอืนของบาลานซ ์ (มมุทีบ่าลานซห์มนุไปทางซา้ยและขวา) จะเปลีย่นไป รวม
ไปถงึรปูทรงของสปรงิบาลานซเ์องก็เปลีย่นไปดว้ย ดว้ยเหตนุี ้Spring Drive จงึเหนอืกวา่
นาฬกิาเชงิกลในดา้นความทนทานตอ่การกระแทก เพราะใชผ้ลกึครสิตลั ไมใ่ชบ่าลานซ์

◎ การยกเครือ่ง
นาฬกิาเชงิกลทัว่ไป จะมชี ิน้สว่นทีอ่าจสกึกรอ่นและไดรั้บความเสยีหายรนุแรง ไดแ้ก ่
บาลานซ,์ มา้ (pallet fork), เฟืองเอสเคป (eacape wheel) และเฟืองเล็ก (pinion) รวม
เรยีกวา่ หน่วยควบคมุความเร็ว หรอื เอสเคปเมนต ์(escapement) ช ิน้สว่นเหลา่นี ้“สมัผัส” 
กนัเองเพือ่ควบคมุการคลายลานของลานนาฬกิา
ส�าหรับ Spring Drive การสกึกรอ่นและเสยีหายมโีอกาสเกดิขึน้ไดน้อ้ยกวา่นาฬกิา
เชงิกลทัว่ไป เพราะความเร็วในการหมนุของลอ้หมนุถกูควบคมุโดยเบรคแมเ่หล็กไฟฟ้า
ซึง่ “ปราศจากการสมัผัส” อยา่งไรกต็าม เนือ่งจากโครงสรา้งของรางเฟืองนัน้เหมอืนกบั
นาฬกิาเชงิกลทัว่ไป ซึง่ม ีการสมัผัสกนัของเฟืองตา่งๆ ยงัท�าใหเ้กดิผงจากการเสยีดสไีด ้
จงึแนะน�าใหท้�าการยกเครือ่งทกุสามถงึสีปี่

กลไกของ Spring Drive ③ ความแตกต่างระหว ่าง Spring Drive 
และนาฬิกาเชิงกลทั่วไป

สปรงิหลกั

ขดลวด

ลอ้หมนุ

ไอซี

ครสิตลัออสซลิเลเตอร์

ไตรซงิโคร เร็กกเูลเตอร์

ลกูตุม้
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เกี่ยวกับหมายเลขเครื่อง

หมายเลขเครือ่งเป็นเลข 4 หลกัทีบ่อกถงึชนดิของเครือ่งนาฬกิา(ชดุกลไกของนาฬกิา) 
นาฬกิาGrand Seiko มเีลขเครือ่งทีแ่ยกออกเป็นพเิศษ หมายเลขเครือ่งแบบไขลานขึน้
ตน้ดว้ย “9S” เลขเครือ่งแบบขบัเคลือ่นดว้ยสปรงิขึน้ตน้ดว้ย “9R” และเลขเครือ่งแบบ
ควอทซ ์ขึน้ตน้ดว้ย “9F” หรอื “4J”

วิธีเช็คหมายเลขเครื่อง
เลข 4 หลกัทีฝ่าหลงัคอืเลขเครือ่ง

 ■วิธีเช็คหมายเลขเครื่องและระดับความกันน้ำา

การกันน้ำา
ตารางด้านล่างนี้เป็นค�าอธิบายแต่ละระดับของสมรรถนะการกันน้�าของนาฬิกา 
คุณควรศึกษาก่อนการใช้นาฬิกา

การระบุที่ฝาหลัง สมรรถนะการกันน้�า เงื่อนไขการใช้
ไมร่ะบุ ไมก่นัน�้า หลกีเลีย่งจากหยดน�้าหรอืเหงือ่

WATER RESISTANT กนัน�้าส�าหรับการใ
ชช้วีติประจ�าวนั

นาฬิกาทนต่อการโดนน�้าโดยบังเอญิใน
ชวีติประจ�าวนั

ค�าเตอืน
ไมเ่หมาะกบัการวา่ยน�้า

WATER RESISTANT 
5 BAR

กนัน�้าส�าหรับการใชช้วีติประจ�า
วนัที ่5 ความดนับรรยากาศ นาฬกิาเหมาะกบัการวา่ยน�้า

WATER RESISTANT 
10(20) BAR

กันน�้ าส� าห รับการใช ช้ีว ิต
ประจ�าวนัที ่ 10(20) ความดนั
บรรยากาศ

นาฬิกานี้ เหมาะกับการด� าน�้ าที่ไม่ใช ้
กระบอกอากาศ

DIVER’S WATCH 200m 
หรอื AIR DIVER’S 200m

นาฬิกานี้สามารถใส่ส�าหรับ
การด�าน�้ าที่ใชถ้ังออกซเิจน
และสามารถทนแรงดันน�้าที่
ระดบัความลกึ200เมตร

นาฬกิานี้เหมาะส�าหรับการด�าน�้าลกึแบบส
คบูา้ทีแ่ทจ้รงิ

※  รปูขา้งบนนีเ้ป็นตวัอยา่ง และอาจแตกตา่งจากรปูบนแผน่ปิดดา้นหลงัของนาฬกิาทา่น

หยดุการสวมนาฬกิาทนัท ีในกรณีตอ่ไปนี้
○ ถา้เรอืนหรอืสายนาฬกิามขีอบมมุเนือ่งจากสกึกรอ่น หรอืสาเหตอุืน่
○ ถา้สลกัสายนาฬกิายืน่ทะลอุอกมา
※  ปรกึษาทีร่า้นคา้ปลกีทีจ่�าหน่ายนาฬกิาให ้ทนัท ีหรอืมกีารบนัทกึชือ่เครอืขา่ยการบรกิาร

ระหวา่งประเทศของ Grand Seiko ไวบ้นใบรับประกนัสนิคา้หรอืบนเว็บไซตข์องเรา

เก็บนาฬิกาและชิ้นส่วน ให้ห่างมือทารกและเด็ก 
ระวังป้องกันไม่ให้ทารกหรือเด็กกลืนชิ้นส่วนต่างๆ

หากมกีารกลนืแบตเตอรี ่หรอืชิน้สว่นใดๆ ตอ้งไปพบแพทยท์นัท ีเพราะจะเป็นอนัตราย
ตอ่สขุภาพของทารกหรอืเด็กได ้

 ■ข้อควรระวังในการจัดการ (ใช้กับทุกรุ่น)

โปรดปฏบิัตติามค�าแนะน�าและขอ้ก�าหนดความปลอดภัยเพือ่หลกีเลีย่ง
ความเสีย่งทีจ่ะเกดิผลเสยี เชน่ การบาดเจ็บรา้ยแรงคำาเตือน

โปรดปฏบิัตติามค�าแนะน�าและขอ้ก�าหนดความปลอดภัยเพือ่หลกีเลีย่งความ
เสีย่งทีเ่กดิผลเสยี เชน่ การบาดเจ็บเล็กนอ้ย, การช�ารดุเสยีหายตอ่ตวันาฬกิาข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงการสวมใส่หรือเก็บนาฬิกาไว้ในสภาพดังต่อไปนี้
○  ใกลก้บัสารระเหย(เครือ่งส�าอาง เชน่ น�้ายาลา้งเล็บ สารไลแ่มลง ทนิเนอร ์ทีร่ะเหยได ้
○  ในอณุหภมูลิดต�า่กวา่ 5  องศาเซลเซยีส หรอืสงูกวา่ 35  องศาเซลเซยีส เป็นเวลานาน
○ สถานทีท่ีม่คีวามชืน้สงู
○ สถานทีท่ีไ่ดรั้บผลกระทบจากคลืน่แมเ่หล็กอยา่งแรง หรอื ไฟฟ้าสถติย์
○ สถานทีท่ีม่ฝีุ่ นละออง ○ สถานทีท่ีม่แีรงสัน่สะเทอืนสงู

ถ้าสังเกตเห็นอาการแพ้ หรือระคายผิวหนัง ให้หยุดใช้งานนา 
ฬิกาทันที และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังหรือด้านภูมิแพ้

Stop wearing the watch immediately and consult a specialist such as a 
dermatologist or an allergist.

ข้อควรระวังอื่นๆ
○  การเปลีย่นสายนาฬกิาโลหะตอ้งใชม้อือาชพีทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะ กรณุาสอบถาม

รา้นคา้ปลกีทีจ่�าหน่ายนาฬกิาใหค้ณุ หากตอ้งการเปลีย่นสาย เพราะ อาจเสีย่งตอ่
การบาดเจ็บทีม่อืหรอืนิว้มอื และการสญูหายของชิน้สว่น

○ หา้มแยกชิน้สว่นหรอืดดัแปลงใดๆ
○  เก็บนาฬกิาใหพ้น้มอืทารกและเด็กเพือ่หลกีเลีย่งความเสีย่งตอ่การบาดเจ็บหรอืผืน่

แพ ้หรอืคนัทีเ่กดิจากการสมัผัสนาฬกิา
○  หากนาฬกิาของคณุเป็นแบบพก หรอืแบบจีห้อ้ย สายรัดหรอืโซท่ีต่ดิกบันาฬกิาอาจ

กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกเ่สือ้ผา้ หรอืเกดิการบาดเจ็บตอ่สว่นตา่งๆของรา่งกายได ้
○  ขอ้ควรระวงั: เพือ่ป้องกนัการเกดิรอยขดีขว่นบรเิวณดา้นหลงัตวัเรอืนของนาฬกิา ใน

กรณีทีถ่อดนาฬกิาหลงัการใชง้าน แนะน�าใหห้าผา้ทีอ่อ่นนุ่มวางไวร้ะหวา่งตวัเรอืน
กบัสายนาฬกิาเพือ่ป้องกนัการเสยีดสอีนัน�าไปสูก่ารเกดิรอยขดีขว่น

     9R65-0AA0

      9R
65-0AA0

<ฝาหลังแบบปกติ> <ฝาหลังแบบโปร่งใส> <ฝาหลังของรุ่นดำาน้ำา>

ความสามารถในการกันน้�า

หมายเลขเครื่อง

【ตวัอยา่ง】  หมายเลขเครือ่ง 
9R65-0AA0
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○ ก่อนดำาน้ำา
ตรวจสอบตามรายการตา่งๆ ตอ่ไปนี้

⇒ “ชือ่ของชิน้สว่นตา่งๆ” หนา้ 427
① ท�าการตัง้เวลาไวถ้กูตอ้งแลว้

②  แถบพลังงานแสดงว่าพลังงานเหลือ
มากกวา่ครึง่หนงึ ถา้เหลอืนอ้ยกวา่ ใหห้มนุเ 
ม็ดมะยมเพือ่ไขลานนาฬกิา
⇒ “วธิอีา่นแถบพลงังาน” หนา้ 432
⇒ “วธิไีขลานนาฬกิา” หนา้ 436

③  ขอบตวัเรอืนหมนุไดไ้มต่ดิขดั (ขอบตวั
เรอืนตอ้งไมห่ลวมหรอืแน่นจนเกนิไป)
⇒ “ขอบตวัเรอืนหมนุทศิทางเดยีว” หนา้ 451

④ เม็ดมะยมสกรเูขา้ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้
⇒ “เม็ดมะยมแบบล็อคดว้ยสกร”ู หนา้ 431

⑤  ไมพ่บความผดิปกตเิชน่ ต�าหนหิรอืรอย 
แตก บนสายนาฬกิาหรอืกระจกหนา้ปัด

⑥  สายนาฬกิาเชือ่มตอ่กบัแทง่สปรงิ หวัเข็ 
มขดั และชิน้สว่นอืน่ๆ อยา่งมัน่คงดี

ข้อควรระวังในการดำาน้ำา

 ■ข้อควรระวังเกี่ยวกับการกันน้ำา

หากระดับการกันน้ำาของนาฬิการะบุไว้ว่า “WATER 
RESISTANT”

หากระดับการกันน้ำาของนาฬิการะบุไว้ว่าเป็นแบบ 
“DIVER’S WATCH 200m” หรือ “AIR DIVER'S 200m”

หากพบความผดิปกต ิกรณุาตดิตอ่รา้นคา้ทีท่า่นซือ้นาฬกิา 
หรอืศนูยบ์รกิารลกูคา้ของ มกีารบนัทกึชือ่เครอืขา่ยการบรกิาร
ระหวา่งประเทศของ Grand Seiko ไวบ้นใบรับประกนัสนิคา้หรอื
บนเว็บไซตข์องเรา

ข้อควรระวัง

กอ่นใชน้าฬกิารุน่ด�าน�้า ทา่นควรผา่นการฝึกฝนการด�าน�้าในหลาก
หลายรูปแบบและมปีระสบการณ์ทีจ่�าเป็นส�าหรับการด�าน�้าอย่าง
ปลอดภยั ขณะด�าน�้า ควรท�าตามกฎของการด�าน�้าอยา่งเครง่ครัด

ข้อควรระวัง

○  หา้มใชน้าฬกิาในการด�าน�้าระยะยาวโดยใชก้า๊ซฮเีลยีม
○  ขณะด�าน�้า หา้มปรับเปลีย่นหรอืใชน้าฬกิาในรปูแบบอืน่ นอก

เหนอืจากทีม่รีะบไุวใ้นคูม่อืเลม่นีเ้ทา่นัน้

คำาเตือน

ไมค่วรปลอ่ยใหค้วามชืน้ เหงือ่ และสิง่สกปรก
เกาะบนนาฬกิาเป็นเวลานาน 
เนื่องจากมคีวามเสีย่งทีป่ระสทิธภิาพในการกันน�้าของตัวนาฬกิาลดลง
เนือ่งจากการเสือ่มสภาพของยางขอบกระจกหรอืยางกนัน�้าตามจดุตา่งๆ
หรอืการเกดิสนมิกบัชิน้สว่นทีเ่ป็นสแตนเลส

ขอ้ควรระวงั
ไมห่มนุหรอืดงึเม็ดมะยมออกมา หากนาฬกิา
เปียก เพราะนำา้อาจเขา้ไปในนาฬกิาได้
Water may get inside of the watch.
※  หากผวิกระจกดา้นในหนา้ปัดนาฬกิาขุน่มัวหรอืมลีะอองน�้าอยูด่า้นในนาฬกิาเป็น

เวลานาน แสดงวา่นาฬกิาสญูเสยีความสามารถในการกนัน�้าแลว้ ใหป้รกึษารา้น
คา้ปลกีทีจ่�าหน่ายนาฬกิาหรอืมกีารบนัทกึชือ่เครอืขา่ยการบรกิารระหวา่งประเทศ
ของ Grand Seiko ไวบ้นใบรับประกนัสนิคา้หรอืบนเว็บไซตข์องเรา

ไมค่วรสวมนาฬกิาขณะอาบนำา้หรอืเขา้หอ้งซาวนา่
ไอน�้า สบูห่รอืสารประกอบในน�้าพรุอ้นอาจเรง่ใหค้วามสามารถในการกนั
น�้าของนาฬกิาเกดิการเสือ่มเร็วขึน้

คำาเตือน
อย่าสวมนาฬิกาในการดำาน้ำาลึกหรือดำาน้ำาระยะยาว
โดยปกตนิาฬกิาทีถู่กออกแบบมาส�าหรับการด�าน�้าลกึหรือด�าน�้าระยะ
ยาว จะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบภายใตส้ภาวะการท�างานทีเ่ขม้งวด ซึง่
การตรวจสอบนั้นไม่ไดท้�ากับนาฬิกากันน�้าประเภทที่ระบุค�าว่าBAR
(ความดนับรรยากาศ) ส�าหรับการด�าน�้า ใหใ้ชน้าฬกิาเพือ่การด�าน�้าโดย
เฉพาะเทา่นัน้

ข้อควรระวัง
ไม่ควรให้นาฬิกาโดนน้ำาโดยตรงจากก๊อกน้ำา
น�้าจากท่อทีอ่อกตรงหัวก๊อกมแีรงดันสงูพอทีจ่ะท�าใหค้วามสามารถใน
การกนัน�้าของนาฬกิาลดลงไดห้ากใสล่า้งมอืบอ่ยๆหรอืทกุวนั

①

②
③

④

⑤⑥

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการกันน้�า
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○ ขณะด�าน�้า

สวมนาฬกิาด�าน�้า ส�าหรับการด�าน�้าแบบ
ใชถ้งัอากาศไดเ้ฉพาะในระดบัความลกึทีม่ี
ก�ากบัไวบ้นหนา้ปัดเทา่นัน้

อย่าปรับเปลี่ยนเม็ดมะยมหรือกดปุ่ มใดๆ 
ใตน้�้า

ระวังอย่าใหน้าฬิกากระแทกกับวัตถุที่มี
ความแข็ง เชน่ หนิ

ขอบตัวเรอืนอาจหมุนยากขึน้เล็กนอ้ยเมือ่
อยูใ่ตน้�้า ซึง่ไมใ่ชอ่าการช�ารดุแตอ่ยา่งใด

ท�าตามค�าแนะน�าดังต่อไปนี้ เมื่อท่านใส่นาฬิกาขณะด�าน้�า

○ หลงัด�าน�้า
หลงัเสร็จสิน้การด�าน�้า กรณุาท�าตามค�าแนะน�าเพือ่ดแูลรักษาดงัตอ่ไปนี้

ลา้งนาฬกิาในน�้าสะอาดและเชด็จนแหง้สนทิ
อยา่ใหน้าฬกิาโดนน�้าจากกอ๊กน�้าโดยตรง ใหแ้ชใ่นภาชนะใสน่�้าแลว้ลา้ง

9R31 (รุ่นธรรมดา)

<ข้างหน้าปัด>

<ด้านหลังตัวเรือน>

⇒ “วิธีการตั้ง เวลา” หน้า 434.

 ■ชื่อของชิ้นส่วนต่างๆ

เข็มชั่วโมง

เข็มนาที

เข็มวินาที
เม็ดมะยม

แถบพลังงาน

ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัการกนัน�้า
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9R15, 9R65  (รุ่นธรรมดา)

9R15, 9R65  (รุ่นนักดำาน้ำา)

⇒ “การตัง้คา่เวลาและวนัที”่ หนา้ 436

⇒ “การตัง้คา่เวลาและวนัที”่ หนา้ 436
⇒ “ฟังกช์ัน่ของรุน่ด�าน�้า” หนา้ 451
⇒ “ขอ้ควรระวงัในการด�าน�้า” หนา้ 425

9R16, 9R66 (รุ่นธรรมดา)

9R16, 9R66 (รุ่นที่ขอบหน้าปัดหมุนได้)

⇒ “การตัง้คา่เวลาและวนัที”่ หนา้ 443

⇒ “การตัง้คา่เวลาและวนัที”่ หนา้ 443
⇒ “วธิใีชข้อบตวัเรอืนหมนุสองทศิทาง” หนา้ 449

6

เข็มชัว่โมง

เข็มวนิาที

เข็มชัว่โมง

เข็มวนิาที

แถบพลงังาน 

แถบพลงังาน

เข็มนาที

เข็มนาที

เม็ดมะยม

เม็ดมะยม

วนัที่

วนัที่

ขอบตวัเรอืนหมนุได ้

22 2

4
6

8

10
1214

16
18

20

23

21

19

17

15

13 11

1

3

5
4

6

6

เข็มวนิาที

แถบพลงังาน

เข็มนาที

เม็ดมะยม

วนัที่

เข็มวนิาที

แถบพลงังาน

เข็ม 24 ชัว่โมง
วนัที่

เข็มชัว่โมง
ขอบตวัเรอืนหมนุไดพ้รอ้ม
ตวัเลขแสดง 24 ชัว่โมง

กรอบนอกของหนา้ปัด
พรอ้มตวัเลขแสดง 24 
ชัว่โมง

เข็มนาที

เม็ดมะยม

เข็ม 24 ชัว่โมง

เข็มชัว่โมง
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9R96, 9R86, 9R84

⇒ “การตัง้คา่เวลาและวนัที”่ ส�าหรับหมายเลขเครือ่ง 9R96, 9R86 หนา้ 443
⇒ “การตัง้คา่เวลาและวนัที”่ ส�าหรับหมายเลขเครือ่ง 9R84 หนา้ 436
⇒ “โครโนกราฟ (ส�าหรับหมายเลขเครือ่ง 9R96, 9R86, 9R84)” หนา้ 438

※ รปูแบบและดไีซนอ์าจแตกตา่งกนัไปตามรุน่

 ■วิธีการใช้งาน

เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู
เม็ดมะยมแบบล็อคดว้ยสกรูมีคุณสมบัตเิด่นคือมีกลไกสามารถล็อคเม็ดมะยมได ้
อย่างปลอดภัยขณะทีไ่ม่ไดใ้ชง้านเพือ่ป้องกันความผดิพลาดในการใชง้านและเพิม่
คณุสมบตักิารกนัน�้า

○ มีความจ�าเป็นในการปลดล็อคเม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรูก่อนใช้งาน
○ หลังจากเสร็จสิ้นการใช้งานเม็ดมะยมแล้ว อย่าลืมล็อคอีกครั้ง

※  เมื่อล็อคเม็ดมะยมแบบล็อคดว้ยสก
รไูว ้ สามารถป้องกนัการใชง้านทีผ่ดิ
พลาดและเพิม่การกนัน�้าได ้้

※  โปรดระวังอย่าขันสกรูของเม็ดมะยม
เขา้ดว้ยแรง เพราะอาจท�าใหช้อ่งของ
เม็ดมะยมเสยีหายได ้

※  ไมส่ามารถ 
หมนุตอ่ไป 
ไดอ้กี

※  เมือ่ล็อคเม็ดมะยมหมนุเบาๆดว้ยความระวงัใหแ้น่ใจวา่สกรเูขา้ทีเ่รยีบรอ้ย ระมดัระวงัอยา่ดนั
เขา้ดว้ยแรงเพราะจะท�าใหร้สูกรใูนแผน่ปิดเสยีหายได ้

เม็ดมะย
มหมุน

เม็ดมะยม
ไม่หมุน

ขณะกดเม็
ดมะยมเขา้ 
หมนุไปตา
มทศิทางที่

ลกูศรชี้

เม็ดมะยมธรรมดา

เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู

ดึงเม็ดมะยมออกและท�าขั้นต่อไป

ปลดล็อคเม็ดมะยมกอ่น
ท�าขัน้ตอ่ไป

หลงัจากเสร็จสิน้การใชง้าน
เม็ดมะยมแลว้ใหล็้อคไว ้

สกรู

ขณะก�าลังกดเม็ดมะยม
ปลดสกรู

【ปลดล็อคเม็ดมะยม】
หมนุเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬกิา (ไปทาง 6 นาฬกิา) 
เพือ่คลายเกลยีว ขณะนีใ้ชง้านเม็ดมะยมได ้้

【ล็อคเม็ดมะยม】
หมนุเม็ดมะยมตามเข็มนาฬกิา (ไปทาง 
12 นาฬกิา) ขณะทีก่ดเม็ดมะยมเขา้หาตวั
นาฬกิาเบาๆ จนหยดุ

เม็ดมะยม
เม็ดมะยมมี 2 แบบ คือ แบบธรรมดาและแบบล็อคด้วยสกรู

เข็มวนิาทโีครโนกร
าฟกลาง

เข็มนาทโีครโนกราฟ

ปุ่ มเริม่ / หยดุ 
(START/STOP)

เข็มนาที

เม็ดมะยม

วนัที่

เข็มชัว่โมงโคร
โนกราฟ

ปุ่ มรเีซท็ (RESET)

เข็มวนิาทเีล็ก

เข็มชัว่โมง

แถบพลงังาน

เข็ม 24 ชัว่โมง  
(เฉพาะหมายเลขเครือ่ง 9R96, 9R86)

หลงัจากใชง้านเม็ดมะ
ยมใหล็้อคไว ้

สกรู

ขณะทีก่ดเม็ดมะยมเขา้

ปลดล็อคเม็ดมะยมกอ่
นใชง้าน

ปลดสกรู

เม็ดมะยมถู
กล็อค

ปลดล็อคเม็ด
มะยม
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แถบพลงังาน

ระดบัการไขลาน 
ของลานนาฬกิา ไขลานเต็มที่ ไขลานครึง่เดยีว ไมไ่ดไ้ขลาน

จ�านวนชัว่โมงทีส่ 
ามารถใชง้านได ้

ประมาณ 72 ชัว่โมง 
(3 วนั)

ประมาณ 36 ชัว่โมง 
(1.5 วนั)

นาฬกิาหยดุ หรอือาจ
เดนิชา้ลง

※  การส�ารองพลงังานของนาฬกิาอาจแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะการใชง้าน อาท ิจ�านวนชัว่โมง
ทีท่า่นสวมนาฬกิา หรอืระดบัการเคลือ่นไหวขณะสวมนาฬกิา

※  ในกรณีทีท่า่นใสน่าฬกิาเพยีงระยะเวลาสัน้ๆ ควรสงัเกตแถบพลงังานเพือ่ตรวจสอบระดบัพลงังาน
ทีเ่หลอื หากจ�าเป็น ควรไขลานนาฬกิา

วิธีอ่านแถบพลังงาน

แถบพลังงานจะแสดงระดับการไขลานของลานนาฬิกา
กอ่นทีจ่ะถอดนาฬกิาออกจากขอ้มอื ใหส้งัเกตแถบพลงังานเพือ่ดวูา่นาฬกิามพีลงังาน
เหลอืพอจะเดนิจนถงึครัง้ตอ่ไปทีท่า่นจะสวมหรอืไม ่หากจ�าเป็น ควรไขลานนาฬกิา
(เพือ่ป้องกนัไมใ่หน้าฬกิาหยดุเดนิ ควรไขลานนาฬกิาเพือ่เกบ็พลงังานเผือ่ไว ้ ให ้
สามารถเดนิไดน้านขึน้)

※  นาฬกิาเรอืนนีม้รีะบบป้องกนัไมใ่หท้า่นไขลานมากเกนิไป เมือ่ลานถกูไขเต็มทีแ่ลว้ ลานนาฬกิาจะหลบ
เขา้ไปดา้นในเพือ่ปลดกลไกการไขลาน ในสถานการณด์งักลา่ว ทา่นยงัสามารถหมนุเม็ดมะยมไดโ้ดย
ไมท่�าอนัตรายตอ่นาฬกิา อยา่งไรกต็าม ควรหลกีเลีย่งการไขลานนาฬกิาเกนิความจ�าเป็น

แถบพลังงาน

※  การส�ารองพลงังานของนาฬกิาอาจแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะการใชง้าน อาท ิจ�านวนชัว่โมง
ทีท่า่นสวมนาฬกิา หรอืระดบัการเคลือ่นไหวขณะสวมนาฬกิา

※  ในกรณีทีท่า่นใสน่าฬกิาเพยีงระยะเวลาสัน้ๆ ควรสงัเกตแถบพลงังานเพือ่ตรวจสอบระดบัพลงังาน
ทีเ่หลอื หากจ�าเป็น ควรไขลานนาฬกิา

วิธีอ่านแถบพลังงาน

<สำาหรบั เครือ่งหมายเลข 9R31>
ตวัแสดงสถานะพลงังานส�ารองอยูท่ีด่า้นหลงัของนาฬกิา

※  เพือ่ป้องกนัไมใ่หส้ปรงิหลกัจากการไขลานมากไป เม็ดมะยมจะไมส่ามารถไขลานไดเ้มือ่สปรงิ
ไขลานเต็มทีแ่ลว้ ณ ต�าแหน่งนี ้อยา่บังคบัใหเ้ม็ดมะยมไขลานตอ่ไปอกี การท�าเชน่นีอ้าจท�าให ้
นาฬกิาเสยีหายได ้

แถบพลงังาน

ระดบัการไขลาน 
ของลานนาฬกิา ไขลานเต็มที่ ไขลานครึง่เดยีว ไมไ่ดไ้ขลาน

จ�านวนชัว่โมงทีส่ 
ามารถใชง้านได ้

ประมาณ 72 ชัว่โมง 
(3 วนั)

ประมาณ 36 ชัว่โมง 
(1.5 วนั)

นาฬกิาหยดุ หรอือาจ
เดนิชา้ลง

แถบพลังงาน
6

แถบพลังงาน
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วิธีไขลานนาฬิกา

○  นาฬกิานีม้กีารไขลานสปรงิดว้ยมอื
　  คณุสามารถไขลานเม็ดมะยมเพือ่ไขสปรงิหลกัใหข้บัเคลือ่นนาฬกิาได ้
○  กรณุาดแูถบพลงังานเพือ่ตรวจสอบระดบัพลงังานทีย่งัเหลอือยู่

⇒ “วธิอีา่นแถบพลงังาน” หนา้ 433
○  หมนุเม็ดมะยมทีต่�าแหน่งปกตติามเข็มนาฬกิาชา้ๆ (ทศิทาง 12 นาฬกิา) เพือ่

ไขลานนาฬกิาหากทา่นหมนุทวนเข็มนาฬกิา (ทศิทาง 6 นาฬกิา) ลานนาฬกิา
จะคลายเมือ่หมนุครบหา้รอบเต็ม หมนุเม็ดมะยม เจ็ด รอบเต็มจะใหก้�าลงัส�าหรับ
นาฬกิาเพือ่เดนิไดป้ระมาณสบิชัว่โมง

○  เมือ่เริม่ใชน้าฬกิาหลงัจากทีห่ยดุเดนิ ใหไ้ขลานจนเพยีงพอ (เพือ่ใหไ้ดรั้บการไข
ลานอยา่งเต็มที)่

※  หากอยูใ่นสถานทีท่ีอ่ณุหภมูอิากาศต�า่ (ต�า่กวา่ 0 องศาเซลเซยีส) ควรรักษาใหแ้ถบพลังงานแ 
สดงวา่มพีลังงานเหลอือยูห่นึง่ในหกเสมอ

วิธีการต้ัง เวลา

①  ใหด้งึเม็ดมะยมจนไดย้นิเสยีงคลกิ ครัง้
แรก เมือ่เข็ม วนิาท ีอยูท่ีต่�าแหน่ง 0 
(เข็ม วนิาท ีหยดุ)

②  หมนุเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬกิา (ไปทาง 
6 นาฬกิา) เพือ่ปรับเข็มนาฬกิาตามเวลา
ในปัจจบุนั

③  ดนัเม็ดมะยมกลบัไปทีต่�าแหน่งปกตพิร ้
อมสญัญานเวลา นาฬกิาเริม่เดนิ

วิธีใช้ (สำาหรับเครื่องหมายเลข 9R31) เคล็ดลบั ในการตงั้ เวลาให้เทยี่ งตรงยงิ่ ขนึ้
เพือ่การจัดการกลไกของ Spring Drive อยา่งมปีระสทิธภิาพ ปฏบิตัติามขอ้แนะน�าตอ่ 
ไปนีเ้มือ่ทา่นจะตัง้เวลา
①  กอ่นตัง้เวลา ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดไ้ขลานนาฬกิาเพยีงพอแลว้
　 (ตรวจสอบวา่แถบพลงังานแสดงวา่ลานนาฬกิาถกูไขลานเต็มที)่
②  เมือ่เริม่ใชน้าฬกิาหลงัจากนาฬกิาหยดุเดนิแลว้
　  เพือ่ตัง้เวลาหลงัจากนัน้, ใหร้อประมาณ 30 วนิาทหีลงัจาก เข็มวนิาท ีเริม่เดนิ, 

แลว้ใหด้งึเม็ดมะยมจนไดย้นิเสยีงคลกิ ครัง้แรก
③  เข็มวนิาท ีจะหยดุเดนิเมือ่เม็ดมะยมถกูดงึออกทีต่�าแหน่งคลกิ ครัง้แรก อยา่หยดุการเดนิของ 

เข็มวนิาท ีนานเกนิกวา่ 30 นาท ีหากหยดุ เข็มวนิาท ีนานเกนิกวา่ 30 นาท,ี ใหก้ดเม็ดมะยม
กลบัเขา้ที,่ และรอประมาณ 30 วนิาท ีหลงัจาก เข็มวนิาท ีเริม่เดนิอกัครัง้, แลว้จงึตัง้เวลา

จังหวะที่หนึ่ง

 วิธีใช้ (ส�า หรับเครื่องหมายเลข 9R31)
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วิธีไขลานนาฬิกา
○  นาฬกิาเรอืนนีเ้ป็นแบบไขลานอตัโนมตั ิ(มฟัีงกช์ัน่ไขลานดว้ยมอื)
○  เมือ่สวมบนขอ้มอื นาฬกิาจะถกูไขลานใหพ้อโดยอตัโนมตัดิว้ยการเคลือ่นไหวตาม

ธรรมชาตขิองแขน นอกจากนีย้งัสามารถหมนุเม็ดมะยมเพือ่ไขลานไดด้ว้ย กรณุาดู
แถบพลงังานเพือ่ตรวจสอบระดบัพลงังานทีย่งัเหลอือยู่
⇒ “วธิอีา่นแถบพลงังาน” หนา้ 432

○  เมือ่เริม่ใชฟั้งกช์ัน่จับเวลา แนะน�าใหไ้ขลานนาฬกิาดว้ยการหมนุเม็ดมะยม หมนุเม็ด
มะยมทีต่�าแหน่งปกตติามเข็มนาฬกิาชา้ๆ (ทศิทาง 12 นาฬกิา) เพือ่ไขลานนาฬกิา 
หากทา่นหมนุทวนเข็มนาฬกิา (ทศิทาง 6 นาฬกิา) ลานนาฬกิาจะคลาย เมือ่หมนุ
ครบหา้รอบเต็ม นาฬกิาจะสามารถเดนิไดป้ระมาณสบิชัว่โมง

○  ถา้ทา่นใสน่าฬกิาสบิสองชัว่โมงตอ่วนั ตดิตอ่กนัสามถงึหา้วนั นาฬกิาจะไดรั้บการไ 

ขลานเต็มที ่
※  หากอยูใ่นสถานทีท่ีอ่ณุหภมูอิากาศต�า่ (ต�า่กวา่ 0 องศาเซลเซยีส) ควรรักษาใหแ้ถบพลงังาน

แสดงวา่มพีลงังานเหลอือยูห่นึง่ในหกเสมอ

ข้อควรระวัง
○  อยา่ปรับเปลีย่นวนัที ่หากนาฬกิาแสดงวา่อยูร่ะหวา่งเวลา 21:00 นาฬกิา ถงึ 1:00 

นาฬกิา หากปรับวนัทีใ่นชว่งนี ้ อาจท�าใหว้นัทีเ่ปลีย่นไมถ่กูตอ้งในวนัถดัไป หรอื
อาจเกดิการท�างานผดิปกตไิด ้

○  หากคณุตัง้วนัทีเ่มือ่เวลาทีน่าฬกิาเดนิอยูร่ะหวา่ง 9:00 น. และ 1:00 น. ดงึเม็ด
มะยมไปทีค่ลกิทีส่อง และหมนุทวนเข็มนาฬกิา (ไปทาง 6 นาฬกิา) เพือ่เลือ่นเข็ม
สัน้จนกวา่จะผา่นเวลา 1:00 น. ชัว่คราว แลว้จงึตัง้วนัที่

การต้ังค่าเวลาและวันที่
นาฬกิานีไ้ดป้ระกอบขึน้โดยมฟัีงกช์ัน่แสดงวนัที ่วนัทีจ่ะเปลีย่นทกุ 24 ชัว่โมง ณ เวลา 
24:00 นาฬกิา ฉะนัน้ถา้ตัง้คา่กอ่นเทีย่ง-หลงัเทีย่ง (AM-PM) ผดิ วนัทีจ่ะถกูเปลีย่น ณ 
เวลาประมาณ 12:00 นาฬกิา
เมือ่จะตัง้คา่เวลาและวนัที ่โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่นาฬกิาท�างานอยู่

①  ดงึเม็ดมะยมออกไปทีจั่งหวะทีห่นึง่ (ถา้เป็นนาฬกิาแบบเม็ดมะยมล็อคสกร ู ใหไ้ข
สกรอูอกกอ่นดงึเม็ดมะยม)

②  สามารถตั ้งวันที่ไดโ้ดยการหมุนเม็ด
มะยมทวนเข็มนาฬกิา (ไปทาง 6 
นาฬกิา) กอ่นอืน่ โปรดหมนุเม็ดมะยม
จนกระทั่งปรากฎวันที่ก่อนหนา้วันที่
ตอ้งการตัง้คา่ 

【ตวัอยา่ง】  ถา้ตอ้งการตัง้คา่วนัที ่“6” 
ใหต้ัง้ไปทีว่นัที ่“5”

วิธีการใช้งาน (สำาหรับเครื่องหมายเลข 9R84, 9R15, 9R65)
③  ดงึเม็ดมะยมออกไปทีจั่งหวะทีส่องเมือ่เข็มวนิาท ี (หรอืเข็มวนิาทเีล็ก) อยูท่ี่

ต�าแหน่ง 0 นาฬกิา เข็มวนิาท ี(หรอืเข็มวนิาทเีล็ก) จะหยดุ หมนุเม็ดมะยมทวนเข็ม
นาฬกิา (ไปทาง 6 นาฬกิา) เพือ่ปรับเข็มนาฬกิาจนไดว้นัทีท่ีต่อ้งการ จนปรากฏวนั
ทีต่อ้งการ เมือ่วนัทีเ่ปลีย่น จะเป็นเวลากอ่นเทีย่ง หมนุเม็ดมะยมตอ่ไปเพือ่ตัง้คา่
เวลาปัจจบุนั

④  ดันเม็ดมะยมกลับไปที่ต�าแหน่งปกติ
พรอ้มสญัญานเวลา นาฬกิาเริม่เดนิ

การปรับวันที่ตอนสิ้นเดือน
เป็นสิง่จ�าเป็นทีต่อ้งปรับวนัทีห่ลงัจากเดอืนกมุภาพันธ ์ (ซึง่ม ี 28วนั และม ี 29 วนัในปี
อธกิวาร) และในเดอืนทีม่ ี30 วนั

【ตวัอยา่ง】 เพือ่ปรับวันทีใ่นชว่งเชา้วันแรกของ
เดอืนทีต่อ่จากเดอืนทีม่ ี30 วนั

ส�าหรับเดอืนทีม่ ี30 วนั ในวนัตอ่ไปจะปรากฏเลข 
“31” ใหด้งึเม็ดมะยมออกหนึง่จังหวะ 
แลว้หมนุทวนเข็มนาฬกิาเพือ่ตัง้เป็นวนัที ่ “1” 
เสร็จเรยีบรอ้ยใหด้นัเม็ดมะยมกลบัต�าแหน่งเดมิ 

เคล็ดลับในการต้ังเวลาให้เที่ยงตรงยิ่งขึ้น
เพือ่การจัดการกลไกของ Spring Drive อยา่งมปีระสทิธภิาพ ปฏบิตัติามขอ้แนะน�าตอ่
ไปนีเ้มือ่ทา่นจะตัง้เวลา
①  กอ่นตัง้เวลา ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดไ้ขลานนาฬกิาเพยีงพอแลว้
　 (ตรวจสอบวา่แถบพลงังานแสดงวา่ลานนาฬกิาถกูไขลานเต็มที)่
②  เมือ่เริม่ใชน้าฬกิาหลงัจากนาฬกิาหยดุเดนิแลว้ ใหไ้ขลานนาฬกิาใหเ้พยีงพอ หาก

จะตัง้เวลาหลงัจากนัน้ ใหร้อประมาณ 30 วนิาทหีลงัจากเข็มวนิาท ี(หรอืเข็มวนิาที
เล็ก) เริม่เดนิ แลว้จงึดงึเม็ดมะยมออกไปทีจั่งหวะทีส่อง

③  เข็มวนิาท ี (หรอืเข็มวนิาทเีล็ก) จะหยดุเดนิเมือ่เม็ดมะยมถกูดงึออกไปทีจั่งหวะที่
สอง อยา่ปลอ่ยใหเ้ข็มวนิาท ี(หรอืเข็มวนิาทเีล็ก) หยดุเดนินานกวา่ 30 นาท ีหาก
หยดุ เข็มวนิาท ี(หรอื เข็มวนิาทเีล็ก) นานเกนิกวา่ 30 นาท,ี ใหก้ดเม็ดมะยมกลบั
เขา้ที,่ และรอประมาณ 30 วนิาทหีลงัจาก เข็มวนิาท ี(หรอื เข็มวนิาทเีล็ก) เริม่เดนิ
อกีครัง้, แลว้จงึตัง้เวลา

ส�าหรับรุน่ทีเ่ม็ดมะยมเป็นแบบล็อคสกร ูอยา่ลมืสกรเูม็ดมะยมเขา้คำาเตือน

ส�าหรับรุน่ทีเ่ม็ดมะยมเป็นแบบล็อคสกร ูอยา่ลมืสกรเูม็ดมะยมเขา้คำาเตือน

สำาหรับคำาแนะนำาในการใช้โครโนกราฟ (ฟังก์ชันจับเวลา) ของเครื่องหมายเลข , 
ให้ดูที่ “โครโนกราฟ (สำาหรับหมายเลขเครื่อง 9R96, 9R86, 9R84)” ในหน้าที่ 
438

6

จังหวะทีห่นึง่

6

6

ต�าแหน่งปกติ

จังหวะทีส่อง
จังหวะทีห่นึง่

จังหวะทีห่นึง่

วิธีการใช้งาน (ส�าหรับเครื่องหมายเลข 9R84, 9R15, 9R65)
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ชื่อชิ้นส่วนต่างๆ ของโครโนกราฟและฟังก์ชั่น

※  รปูแบบและดไีซนอ์าจแตกตา่งกนัไปตามรุน่
※  บางรุน่อาจมปีุ่ มแบบล็อคสกรู
　 ⇒ “วธิใีชง้านปุ่ มแบบล็อคสกร”ู หนา้ 439.

โครโนกราฟ (ส�าหรับหมายเลขเครื่อง 9R96, 9R86, 9R84)

โครโนกราฟคือนาฬิกาที่มีฟังก์ชั่นจับเวลา เพิ่มขึ้นมาจากฟังก์ชั่นแสดงเวลา
นาฬิกาเรือนนี้มีฟังก์ชั่นจับเวลา ซึ่งสามารถตรวจวัดเวลาได้สูงสุดถึง 12 
ชั่วโมง
ก่อนใช้ฟังก์ชั่นจับเวลา

①  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดไ้ขลานนาฬกิาเพยีงพอแลว้ ดวูา่แถบพลงังานแสดงวา่ลาน
นาฬกิาไดถ้กูไขเต็มที ่ขณะก�าลงัใชฟั้งกช์ัน่จับเวลา ตรวจสอบวา่นาฬกิายงัท�างานอยู่

②  ตรวจสอบวา่เข็มวนิาทโีครโนกราฟกลางชีไ้ปทีเ่ลข “0” หากไมไ่ดช้ีไ้ปทีเ่ลข “0” 
ใหก้ดปุ่ มรเีซต็ (RESET)

※  อยา่ดงึเม็ดมะยมออกขณะฟังกช์ัน่จับเวลาท�างานอยู ่เพราะจะท�าใหก้ารจับเวลาหยดุ

วิธีใช้งานปุ่มแบบล็อคสกรู

หมนุปุ่ มวงแหวนทวนเข็มนาฬกิา (ไปทาง 6 นาฬกิา) 
เพือ่ลดฝาครอบลงทลีะนอ้ย หมนุตอ่ไปจนกระทัง่ทา่น
เห็นเสน้ขอบอยา่งชดัเจน และหมนุตอ่ไปไมไ่ 
ดอ้กี ปุ่ มแบบสกรล็ูอคจะถกูปลดล็อคและสามารถ
ใชง้านได ้

หมนุปุ่ มวงแหวนตามเข็มนาฬกิา 
(ไปทาง 12 นาฬกิา) จนกระทัง่
หยดุ ทนัททีีใ่ชง้านเสร็จแ 
ลว้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทา่นได ้
ล็อคปุ่ มกลบัเหมอืนเดมิ

※  สิง่แปลกปลอมและการปนเป้ือนอาจสง่ผลใหเ้กดิการท�างานผดิพลาดของสกร ูและ/หรอืปุ่ ม
　 ⇒ “การดแูลประจ�าวนั” หนา้ 455.

ปุ่มแบบล็อคสกรู
บางรุน่อาจมปีุ่ มเริม่/หยดุ (START/STOP) และปุ่ มรเีซต็ (RESET) แบบล็อคสกร ู ปุ่ ม
แบบล็อคสกรมูวีงแหวนรอบปุ่ มตดิตัง้อยู ่ เพือ่จะใชปุ้่ มแบบล็อคสกร ู ตอ้งหมนุวงแหวน
รอบปุ่ มเพือ่ปลดออกกอ่น
※ ขัน้ตอนนีไ้มจ่�าเป็นส�าหรับรุน่ทีไ่มไ่ดม้ปีุ่ มแบบล็อคสกรู
※  หมนุปุ่ มไปใหส้ดุจนกระทัง่สว่นครอบถอยออกไปและหมนุตอ่ไมไ่ดแ้ลว้ เมือ่ทา่นหมนุปุ่ มเสร็จ

แลว้ ปุ่ มจะถกูปลดล็อคโดยสมบรูณ์

เข็มวนิาทโีครโนกรา
ฟกลาง

ปุ่ มเริม่/หยดุ 
(START/STOP)

เข็มนาทโีครโนกราฟ

เข็มชัว่โมงโค
รโนกราฟ

ปุ่ มรเีซต็ 
(RESET)

หนา้ปัด 30 นาที

หนา้ปัด 12 
ชัว่โมง

วงแหวนรอบปุ่ ม

สว่นครอบ เสน้ขอบ

วงแหวนรอบปุ่ ม

คลายล็อค

หมนุวงแหวนรอบปุ่ มจนกระทัง่สดุ
หมนุวงแหวนรอบปุ่ มจนกระทัง่สดุ

ใสล็่
อค

ปุ่ มแบบล็อคสกรถูกูล็อคอยู่ ปุ่ มแบบล็อคสกรถูกูปลดล็อค

วธิปีลดล็อค วธิล็ีอค

โครโนกราฟ (ส�าหรับหมายเลขเครื่อง 9R96, 9R86, 9R84)
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วิธีใช้งานฟังก์ชั่นจับเวลา
①  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ลานนาฬกิาไดรั้บการไขอยา่งเพยีงพอ และนาฬกิาท�างานอยู่

②  หากนาฬกิาของทา่นมปีุ่ มแบบสกรล็ูอค ใหป้ลดล็อคกอ่น
⇒  “วธิใีชง้านปุ่ มแบบล็อคสกร”ู หนา้ 439

③ เริม่จับเวลา
ทนัททีีก่ดปุ่ มเริม่/หยดุ (START/
STOP) เข็มนาฬกิาโครโนกราฟ 
จะเริม่ขยบั และการจับเวลาจะเริม่ 
ขึน้

④ หยดุจับเวลา
เมือ่ทา่นอยากหยดุจับเวลา ใหก้ดปุ่ มเริม่/
หยดุ (START/STOP) อกีครัง้ เพือ่หยดุเข็ม
นาฬกิาโครโนกราฟ

ตวัอยา่ง : 6 ชัว่โมง 20 นาท ี10 วนิาท ี8

※  เข็มนาทขีองโครโนกราฟบนหนา้ปัด 30 
นาท ีหมนุสองรอบเต็มในหนึง่ชัว่โมง

      การอา่นหนา้ปัด 30 นาท ี ใหด้กูารแสดง
เวลาของหนา้ปัด 12 ชัว่โมงเพือ่การบง่ชี้
ครา่วๆ

⑤ รเีซต็เข็มโครโนกราฟ
หลงัจากหยดุเข็มโครโนกราฟแลว้ ใหก้ด
ปุ่ มรเีซต็ (RESET) เพือ่น�าเข็มโครโนกราฟ
ทัง้หมดกลบัคนืสูต่�าแหน่งเลข “0” ดงัเดมิ

การจับเวลารวมต่อเนื่อง
①  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ลานนาฬกิาไดรั้บการไขอยา่งเพยีงพอ และนาฬกิาท�างานอยู่

②  หากนาฬิกาของท่านมีปุ่ มแบบสกรู
ล็อค ใหป้ลดล็อคกอ่น
⇒  “วธิใีชง้านปุ่ มแบบล็อคสกร”ู หนา้ 439

③ เริม่จับเวลา
ทนัททีีก่ดปุ่ มเริม่/หยดุ (START/
STOP) เข็มนาฬกิาโครโนกรา 
ฟจะเริม่ขยบั และการจับเวลาจะเริม่ขึน้

④ หยดุจับเวลา
เมือ่ทา่นอยากหยดุจับเวลา ใหก้ดปุ่ ม 
เริม่/หยดุ (START/STOP) อกีครัง้ เพือ่หยดุเ 
ข็มนาฬกิาโครโนกราฟ จ�านวนเวลาทีผ่า่นไป 
แลว้จะปรากฏ

⑤ เริม่จับเวลาอกีครัง้
ทนัททีีก่ดปุ่ มเริม่/หยดุ (START/STOP) อกีครัง้ 
เข็มนาฬกิาโครโนกราฟจะเริม่ขยับจากต�าแหน่ง
ทีห่ยดุไวก้อ่นหนา้

⑥ หยดุจับเวลา
เมือ่ทา่นอยากหยดุจับเวลา ใหก้ดปุ่ มเริม่/หยดุ 
(START/STOP) อกีครัง้ เพือ่หยดุเข็มนาฬกิ 
าโครโนกราฟ จ�านวนเวลาทีผ่า่นไปแลว้จะ 
ปรากฏ โดยเป็นยอดรวมของการจับเวลาครัง้ที่
หนึง่และครัง้ทีส่อง (การจับเวลารวม)

⑦ จับเวลารวมตอ่เนือ่งอกีครัง้
ขัน้ตอนที ่5 และ 6 ดา้นบน สามารถท�าซ�้าไดต้า 
มตอ้งการ
ทนัททีีก่ดปุ่ มเริม่/หยดุ (START/STOP) ซ�้า การ
จับเวลาจะหยดุ และเวลาทีผ่า่นไปจากการจับ
เวลาแตล่ะครัง้จะปรากฏ

⑧ รเีซต็เข็มโครโนกราฟ
หลงัจากหยดุเข็มโครโนกราฟแลว้ ใหก้ดปุ่ มรเี 
ซต็ (RESET) เพือ่น�าเข็มโครโนกราฟทัง้หมด
กลบัคนืสูต่�าแหน่งเลข “0” ดงัเดมิ

โครโนกราฟ (ส�าหรับหมายเลขเครือ่ง 9R96, 9R86, 9R84) โครโนกราฟ (ส�าหรับหมายเลขเครื่อง 9R96, 9R86, 9R84)
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วิธีใช้ Tachymeter
Tachymeter สามารถใชใ้นการวดัความเร็วเฉลีย่หรอือตัราการผลติตอ่หน่วยเวลา

○  วิธีวัดความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะของคุณ

【ตวัอยา่ง】วดัเวลาทีใ่ชใ้นการเดนิทางหนึง่กโิลเมตรโดยยานพาหนะของคณุ
①  เมือ่รถยนตผ์า่นเสน้เริม่ตน้ กดปุ่ มเริม่/หยดุเพือ่เริม่จับเวลา
②  เมือ่รถยนตข์า้มจุด1กโิลเมตร กดปุ่ มเริม่/หยดุเพือ่หยดุเวลา อา่นคา่บนสเกลของ 

Tachymeter วา่เข็มวนิาทนีาฬกิาจับเวลากลางชีท้ีใ่ด

○ วิธีคำานวนอัตราการผลิตต่อชั่วโมง

【ตวัอยา่ง】วดัเวลาทีจ่�าเป็นในการผลติหนึง่หน่วย
①  ขณะเริม่ตน้การผลติ กดปุ่ มเริม่/หยดุเพือ่เริม่จับเวลา
②  เมื่อการผลิตสิ้นสุด กดปุ่ มเริ่ม/หยุดเพื่อหยุดเวลา อ่านค่าบนสเกลของ 

Tachymeter วา่เข็มวนิาทนีาฬกิาจับเวลากลางชีท้ีเ่ลขใด

การต้ังค่าเวลาและวันที่
○  การตัง้คา่เวลาและวนัที ่ใหเ้ริม่จากการตัง้คา่เข็ม 24 ชัว่โมงและเข็มนาทกีอ่น หลงั

จากนัน้จงึตัง้คา่เข็มชัว่โมงและวนัที ่
○  เมือ่ตัง้คา่เวลา ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ลานนาฬกิาไดถ้กูไขอยา่งเพยีงพอแลว้ 

วิธีต้ังค่าเวลา 
①  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ลานนาฬกิาไดรั้บการไขอยา่งเพยีงพอ และนาฬกิาท�างานอยู่
※  เมือ่ตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลา ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่นาฬกิาท�างานอยู่

②  ปลดล็อคเม็ดมะยม
⇒  “เม็ดมะยมแบบล็อคดว้ยสกร”ู หนา้ 431

③  ดงึเม็ดมะยมออกไปที่จังหวะที่สอง
เมือ่เข็มวนิาท ี(หรอืเข็มวนิาทเีล็ก) อยู่
ทีต่�าแหน่ง 0 นาฬกิา เข็มวนิาท ี(หรอื
เข็มวนิาทเีล็ก) จะหยดุทนัที

วิธีไขลานนาฬิกา
○  นาฬกิาเรอืนนีเ้ป็นแบบไขลานอตัโนมตั ิ(มฟัีงกช์ัน่ไขลานดว้ยมอื)
○  เมือ่สวมบนขอ้มอื นาฬกิาจะถกูไขลานใหพ้อโดยอตัโนมตัดิว้ยการเคลือ่นไหวตาม

ธรรมชาตขิองแขน นอกจากนีย้งัสามารถหมนุเม็ดมะยมเพือ่ไขลานไดด้ว้ย กรณุาดู
แถบพลงังานเพือ่ตรวจสอบระดบัพลงังานทีย่งัเหลอือยู่
⇒ “วธิอีา่นแถบพลงังาน” หนา้ 432

○  เมือ่เริม่ใชฟั้งกช์ัน่จับเวลา แนะน�าใหไ้ขลานนาฬกิาดว้ยการหมนุเม็ดมะยม หมนุเม็ด
มะยมทีต่�าแหน่งปกตติามเข็มนาฬกิาชา้ๆ (ทศิทาง 12 นาฬกิา) เพือ่ไขลานนาฬกิา 
หากทา่นหมนุทวนเข็มนาฬกิา (ทศิทาง 6 นาฬกิา) ลานนาฬกิาจะคลาย เมือ่หมนุ
ครบหา้รอบเต็ม นาฬกิาจะสามารถเดนิไดป้ระมาณสบิชัว่โมง

○  ถา้ทา่นใสน่าฬกิาสบิสองชัว่โมงตอ่วนั ตดิตอ่กนัสามถงึหา้วนั นาฬกิาจะไดรั้บการไ 

ขลานเต็มที่
※  หากอยูใ่นสถานทีท่ีอ่ณุหภมูอิากาศต�า่ (ต�า่กวา่ 0 องศาเซลเซยีส) ควรรักษาใหแ้ถบพลงังาน

แสดงวา่มพีลงังานเหลอือยูห่นึง่ในหกสว่นเสมอ

สำาหรับคำาแนะนำาเกี่ยวกับวิธีใช้งานโครโนกราฟ (ฟังก์ชั่นจับเวลา) ของหมายเลขเ 
ครื่อง 9R96, 9R86 สามารถดูที่หัวข้อ “โครโนกราฟ (สำาหรับหมายเลขเครื่อง 
9R96, 9R86, 9R84)” หน้า 438

วิธีใช้งาน (ส�าหรับหมายเลขเครื่อง 9R96, 9R86, 9R16, 9R66)

ปุ่ มเริม่/หยดุ

ปุ่ มเริม่/หยดุ

ผลการวดัแสดงวา่ความเร็วเฉลีย่ของยานพาหนะคอื 80 กม./ชม.

ผลการวดัแสดงวา่อตัราการผลติเฉลีย่คอื 300 หน่วย/ชม.

1 กม

1 หน่วย

ปุ่ มเริม่/หยดุ

ปุ่ มเริม่/หยดุ

22 2

4
6

8

10
1214

16
18

20

23

21

19

17

15

13 11

1

3

5
4

6

6

ดงึเม็ดมะยมออ 
กไปที่จังหวะที ่
สอง

โครโนกราฟ (ส�าหรับหมายเลขเครือ่ง 9R96, 9R86, 9R84)
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④  หมนุเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬกิา เพือ่ขยบัเข็ม 24 ชัว่โมงและเข็มนาทใีนทศิตามเข็ม
นาฬกิา และตัง้คา่ตามเวลาปัจจบุนั ขณะทีท่�าขัน้ตอนนี ้ ตัง้คา่เข็มนาทใีหน้อ้ยกวา่
เวลาจรงิประมาณสองสามนาท ีแลว้
คอ่ยๆ เลือ่นไปขา้งหนา้ชา้ๆ จนได ้
เวลาทีต่อ้งการ

※  มเีพยีงเข็ม 24 ชัว่โมงเทา่นัน้ทีจ่�าเป็น
ตอ้งตัง้คา่กอ่น ถงึแมว้า่เข็มชัว่โมงจะ
แสดงคา่เวลาไมถ่กูตอ้ง หรอืวนัทีแ่สดง
เปลีย่นไปตามต�าแหน่งของเข็มชั่วโมง 
ไมจ่�าเป็นตอ้งแกไ้ขในขัน้ตอนนี้

⑤  กดเม็ดมะยมกลบัเขา้ทีพ่รอ้มกบัสญัญาณเวลา
※  การตัง้คา่เข็ม 24 ชัว่โมง เข็มนาท ีและเข็มวนิาท ี 

(หรอืเข็มว ินาทเีล็ก) ตามเวลาปัจจบุนัส�าเร็จแลว้

⑥  เพือ่ตัง้คา่เข็มชัว่โมงและวนัทีต่อ่ไป ดงึเม็ดมะยม
ออกไปทีจั่งหวะทีห่นึง่

⑦  หมุนเ ม็ดมะยมเพื่อตั ้งค่า เ ข็มชั่ วโมง 
ขณะทีห่มนุ วนัทีจ่ะเปลีย่นไปตอนเทีย่ 
งคนื เมือ่ตัง้คา่เข็มชัว่โมง ตรวจสอบให ้
แน่ใจวา่ตัง้คา่กอ่นเทีย่ง/หลงัเทีย่ง (AM/
PM) ไวอ้ยา่งถกูตอ้ง หากจ�าเป็น ตัง้คา่วนั
ทีท่ีข่ัน้ตอนนีด้ว้ย

※  เม็ดมะยมสามารถหมนุไปทศิทางใดก็ไดเ้พือ่ตัง้
คา่วนัที ่ อยา่งไรก็ตาม แนะน�าใหห้มนุเม็ดมะยม
ไปในทศิทางทีใ่กลท้ีส่ดุส�าหรับการตัง้คา่วนัที่

※  หมนุเม็ดมะยมอยา่งชา้ๆ คอยตรวจสอบดว้ยวา่
เข็มชัว่โมงขยบัไปทลีะหนึง่ชัว่โมง 

※  ขณะตัง้คา่เข็มชัว่โมง เข็มนาฬกิาอืน่ๆ อาจ
ขยบัเล็กนอ้ย อยา่งไรก็ตาม นีไ่มใ่ชอ่าการ 
ผดิปกติ

⑧ กดเม็ดมะยมเขา้ทีเ่พือ่เสร็จสิน้การตัง้คา่
　 ล็อคเม็ดมะยม

⇒ “เม็ดมะยมแบบล็อคดว้ยสกร”ู หนา้ 431

วิธีต้ังค่าวันที่
เมือ่เข็มชัว่โมงหมนุสองรอบเต็ม จะท�าใหว้นัทีเ่ปลีย่นไปหนึง่วนั
เมือ่เข็มชัว่โมงหมนุสองรอบเต็มตามแนวการหมนุของเข็มนาฬกิา (นับเป็นเวลาเทยีบ
เทา่กบั 24 ชัว่โมง)  วนัทีจ่ะเคลือ่นไปขา้งหนา้หนึง่วนั และในทางตรงกนัขา้ม เมือ่เข็ม
ชัว่โมงหมนุในแนวทวนการหมนุของเข็มนาฬกิาสองรอบเต็ม วนัทีจ่ะยอ้นกลบัไปหนึง่
วนั
※  จ�าเป็นตอ้งตัง้คา่วนัทีด่ว้ยมอืส�าหรับวนัแรกหลงัจากเดอืนทีม่นีอ้ยกวา่ 31 วนั : กมุภาพันธ ์ , 

เมษายน , มถินุายน , กนัยายน และพฤศจกิายน

①  ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าลานนาฬิกาไดรั้บการไขอย่าง
เพยีงพอ และนาฬกิาท�างานอยู่

※  เมือ่ตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลา ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่นาฬกิาท�างานอยู่

② ปลดล็อคเม็ดมะยม
⇒  “เม็ดมะยมแบบล็อคดว้ยสกร”ู หนา้ 431

③  ดงึเม็ดมะยมออกไปทีจั่งหวะทีห่นึง่

④  หมนุเม็ดมะยมเพือ่หมนุเข็มชัว่โมง วนัทีจ่ะเปลีย่นไป
หนึ่งวันเมื่อท�าการหมุนเข็มชั่วโมงตามแนวการหมุน
ของเข็มนาฬกิาสองรอบเต็ม ขณะทีห่มนุ วนัทีจ่ะเปลีย่นไปตอนเทีย่งคนื เมือ่ตัง้คา่
เข็มชัว่โมง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตัง้คา่กอ่นเทีย่ง/หลงัเทีย่ง (AM/PM) ไวอ้ยา่งถกู
ตอ้ง

หมนุเม็ดมะยมตามเข็มนาฬกิา (ไปทาง 12 
นาฬกิา) เพือ่หมนุเข็มชัว่โมงทวนเข็มนาฬกิา:
การหมนุเข็มชัว่โมงสองรอบเต็ม จะท�าใหว้นั 
ทีย่อ้นกลบัไปหนึง่วนั

※ เม็ดมะยมสามารถหมนุไปทศิทางใดก็ไดเ้พือ่ตัง้
คา่วนัที ่ อยา่งไรกต็าม แนะน�าใหห้มนุเม็ดมะยม
ไปในทศิทางทีใ่กลท้ีส่ดุส�าหรับการตัง้คา่วนัที่

※หมนุเม็ดมะยมอยา่งชา้ๆ
※ ขณะตัง้คา่เข็มชัว่โมง เข็มนาฬกิาอืน่ๆ อาจขยบัเ 

ล็กนอ้ย อยา่งไรกต็าม นีไ่มใ่ชอ่าการผดิปกติ

หมนุเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬกิา (ไปทาง 6 
นาฬกิา) เพือ่หมนุเข็มชัว่โมงตามเข็มนาฬกิา:
การหมนุเข็มชัว่โมงสองรอบเต็ม จะท�าใหว้นั 
ทีเ่ดนิหนา้ไปหนึง่วนั
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⑤  หลงัเสร็จสิน้การตัง้คา่ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เวลาทีแ่สดงถกูตอ้งแลว้ และกดเม็ดมะ 
ยมกลบัเขา้ที ่การตัง้คา่วนัทีเ่สร็จส�าเร็จแลว้ ใสล็่อคเม็ดมะยมคนื
⇒ “เม็ดมะยมแบบล็อคดว้ยสกร”ู หนา้ 431

※  วนัทีถ่กูออกแบบมาใหท้�างานสมัพันธก์บัการเคลือ่นไหวของเข็มชัว่โมง ดงันัน้หากคา่กอ่นเ 
ทีย่ง/หลงัเทีย่ง (AM/PM) ตัง้ไวไ้มถ่กูตอ้ง วนัทีจ่ะหยดุการท�างานไป 12 ชัว่โมง

※  เม็ดมะยมสามารถหมนุไปทศิทางใดกไ็ดเ้พือ่ตัง้คา่วนัที ่ อยา่งไรกต็าม แนะน�าใหห้มนุเม็ด
มะยมไปในทศิทางทีใ่กลท้ีส่ดุส�าหรับการตัง้คา่วนัที่

※  หมนุเม็ดมะยมอยา่งชา้ๆ คอยตรวจสอบดว้ยวา่เข็มชัว่โมงขยบัไปทลีะหนึง่ชัว่โมง
※  ขณะตัง้คา่เข็มชัว่โมง เข็มนาฬกิาอืน่ๆ อาจขยบัเล็กนอ้ย อยา่งไรกต็าม นีไ่มใ่ชอ่าการผดิปกติ

เคล็ดลับในการต้ังเวลาให้เที่ยงตรงยิ่งขึ้น
เพือ่การจัดการกลไกของ Spring Drive อยา่งมปีระสทิธภิาพ ปฏบิตัติามขอ้แนะน�าตอ่
ไปนีเ้มือ่ทา่นจะตัง้เวลา
① กอ่นตัง้เวลา ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดไ้ขลานนาฬกิาเพยีงพอแลว้
 　(ตรวจสอบวา่แถบพลงังานแสดงวา่ลานนาฬกิาถกูไขลานเต็มที)่
②  เมือ่เริม่ใชห้ลงัจากนาฬกิาหยดุเดนิแลว้ ใหไ้ขลานนาฬกิาใหเ้พยีงพอ หากจะตัง้เวล 

าหลงัจากนัน้ ใหร้อประมาณ 30 วนิาทหีลงัจากเข็มวนิาท ี(หรอืเข็มวนิาทเีล็ก) เริม่
เดนิ แลว้จงึดงึเม็ดมะยมออกไปทีจั่งหวะทีส่อง

③  เข็มวนิาท ี (หรอืเข็มวนิาทเีล็ก) จะหยดุเดนิเมือ่เม็ดมะยมถกูดงึออกไปทีจั่งหวะที่
สอง อยา่ปลอ่ยใหเ้ข็มวนิาท ี (หรอืเข็มวนิาทเีล็ก) หยดุเดนินานกวา่ 30 หากหยดุ 
เข็มวนิาท ี(หรอื เข็มวนิาทเีล็ก) นานเกนิกวา่ 30 นาท,ี ใหก้ดเม็ดมะยมกลบัเขา้ที,่ 
และรอประมาณ 30 วนิาทหีลงัจาก เข็มวนิาท ี(หรอื เข็มวนิาทเีล็ก) เริม่เดนิอกีครัง้, 
แลว้จงึตัง้เวลา

④  หากทา่นตัง้เวลาเมือ่นาฬกิาแสดงเวลาอยูร่ะหวา่งเวลา 21:00 นาฬกิาถงึ 1:00 
นาฬกิา ใหป้รับเข็มชัว่โมงกลบัไปอยูท่ี ่20:00 นาฬกิาชัว่คราว แลว้จงึตัง้เวลา (ขัน้
ตอนนีจ้�าเป็นส�าหรับการท�างานอยา่งถกูตอ้งของเฟืองขบัเคลือ่นวนัที)่

วิธีใช้งานเข็ม 24 ชั่วโมง
นาฬกิาเรอืนนีม้วีธิใีชเ้ข็ม 24 ชัว่โมงสองรปูแบบดว้ยกนั

ฟังก์ชั่นต้ังค่าความแตกต่างของเวลา
ยกตวัอยา่งเชน่ เวลาเดนิทางไปทอ่งเทีย่วตา่งประเทศหรอืพักคา้งแรมในสถานทีท่ีม่ ี
เวลาตา่งจากทีท่ีท่า่นอาศยั ทา่นสามารถตัง้คา่นาฬกิาใหแ้สดงคา่เวลาทอ้งถิน่ในเขต
เวลาทีแ่ตกตา่งกนัไดโ้ดยไมต่อ้งหยดุนาฬกิา
เข็มชัว่โมงแสดงเวลาของต�าแหน่งทีท่า่นอยูปั่จจบุนั ขณะทีเ่ข็ม 24 ชัว่โมงแสดงเวลา
ของสถานทีท่ีท่า่นจากมา
วนัทีท่�างานสมัพันธก์บัการเคลือ่นไหวของเข็มชัว่โมง หากความแตกตา่งของเวลาได ้
ถกูตัง้คา่ไวอ้ยา่งถกูตอ้ง นาฬกิาจะแสดงวนัทีท่ีถ่กูตอ้งของสถานทีท่ีท่า่นอยูใ่นปัจจบุนั

วิธีใช้งานฟังก์ชั่นต้ังค่าความแตกต่างของเวลา
①  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ลานนาฬกิาไดรั้บการไขอยา่งเพยีงพอ และนาฬกิาท�างานอยู่
※  เมื่อตัง้ค่าเข็มชั่วโมงเพื่อใชฟั้งกช์ั่นตัง้ค่าความแตกต่างของ

เวลา ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่นาฬกิาท�างานอยู่

② ปลดล็อคเม็ดมะยม
⇒  “เม็ดมะยมแบบล็อคดว้ยสกร”ู หนา้ 431

③ ดงึเม็ดมะยมออกไปทีจั่งหวะทีห่นึง่

<รปูแบบที ่1>  ใชเ้ข็ม 24 ชัว่โมงเป็น 
เครือ่งแสดงกอ่นเทีย่ง/
หลงัเทีย่ง (AM/PM)

ใชเ้ข็ม 24 ชัว่โมงเพือ่แสดงเวลา 24 
ชัว่โมง ในลกัษณะกอ่นเทีย่ง/หลงั
เทีย่ง (AM/PM) (นีเ่ป็นการใชง้าน
แบบพืน้ฐานของเข็ม 24 ชัว่โมง)

<รปูแบบที ่2>  ใชเ้ข็ม 24 ชัว่โมงเป็นเครือ่ง
แสดงเวลาทีส่อง

ใชเ้ข็ม 24 ชัว่โมงเพือ่แสดงเวลา 24 ชัว่โมง 
ในลกัษณะกอ่นเทีย่ง/หลงัเทีย่ง (AM/PM)
ดว้ยการใชฟั้งกช์ั่นตัง้ค่าความแตกต่างของ
เวลา ทา่นสามารถตัง้คา่ใหเ้ข็ม 24 ชัว่โมง
แสดงเวลาที่ต่างจากที่เข็มชั่วโมงและนาที
แสดงอยูไ่ด ้ โดยจะตอ้งเป็นของเขตเวลาทีม่ี
ความแตกตา่งอยา่งนอ้ยหนึง่ชัว่โมงจากสถาน
ทีท่ีท่า่นอยู่

ทัง้เข็มชัว่โมงและเข็ม 24 ชัว่โมง
แสดงเวลาของญีปุ่่ นที ่10.00 นาฬกิา

เข็มชัว่โมง : เวลาญีปุ่่ น 10:00 นาฬกิา
เข็ม 24 ชัว่โมง : เวลานวิยอรก์ 20:00 นาฬกิา
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④  หมุนเม็ดมะยมเพื่อตัง้ค่าเข็มชั่วโมงใหแ้สดงเวลาของสถานที่ที่ท่านอยู่ปัจจุบัน 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตัง้คา่กอ่นเทีย่ง/หลงัเทีย่ง (AM/PM) ถกูตอ้ง

※  วนัทีถ่กูออกแบบมาใหท้�างานสมัพันธก์บัการเคลือ่นไหวของเข็มชัว่โมง ดงันัน้หากคา่กอ่น
เทีย่ง/หลงัเทีย่ง (AM/PM) ตัง้ไวไ้มถ่กูตอ้ง วนัทีจ่ะหยดุการท�างานไป 12 ชัว่โมง
 ⇒ “รายการความแตกตา่งของเวลาในภมูภิาคหลกัของโลก” หนา้ 450

โหมดแสดงค่าตามต้องการ
เมือ่ใชฟั้งกช์ัน่ตัง้คา่ความแตกตา่งของเวลา นาฬกิาจะแสดงสองคา่เวลาซึง่อยูใ่นเขต
เวลาทีแ่ตกตา่งกนั มวีธิแีสดงคา่สองแบบซึง่ทา่นสามารถเลอืกไดต้ามความตอ้งการ
และความชอบสว่นตวั

⑤  หลงัเสร็จสิน้การตัง้คา่ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เวลาทีแ่สดงถกูตอ้งแลว้ และกดเม็ด
มะยมกลบัเขา้ที ่การตัง้คา่ส�าเร็จแลว้ ใสล็่อคเม็ดมะยมคนื
⇒ “เม็ดมะยมชนดิมเีกลยีวล็อค” ดหูนา้ 394

※  หากทา่นตัง้เวลาเมือ่นาฬกิาแสดงวา่อยูร่ะหวา่งเวลา 21:00 นาฬกิาถงึ 1:00  นาฬกิา ใหป้รับ
เข็มชัว่โมงกลบัไปอยูท่ี ่20:00 นาฬกิาชัว่คราว แลว้จงึตัง้เวลา

※  เม็ดมะยมสามารถหมนุไปทศิทางใดกไ็ดเ้พือ่ตัง้คา่วนัที ่ อยา่งไรกต็าม แนะน�าใหห้มนุเม็ด
มะยมไปในทศิทางทีใ่กลท้ีส่ดุส�าหรับการตัง้คา่วนัที่

※  หมนุเม็ดมะยมอยา่งชา้ๆ คอยตรวจสอบดว้ยวา่เข็มชัว่โมงขยบัไปทลีะหนึง่ชัว่โมง
※ ขณะทีห่มนุเม็ดมะยม วนัทีจ่ะเปลีย่นไปตอนเทีย่งคนื
※  ขณะตัง้คา่เข็มชัว่โมง เข็มนาฬกิาอืน่ๆ อาจขยบัเล็กนอ้ย อยา่งไรกต็าม นีไ่มใ่ชอ่าการผดิปกติ

【ตวัอยา่ง 1】
เข็มชัว่โมงและวนัที ่นาฬกิา (หมนุขึน้) 
: สถานที ่A (ญีปุ่่ น)
เข็ม 24 ชัว่โมง : สถานที ่B (นวิยอรก์)

【ตวัอยา่ง 2】
เข็มชัว่โมงและวนัที ่นาฬกิา: สถานที ่B 
(นวิยอรก์)
เข็ม 24 ชัว่โมง : สถานที ่A (ญีปุ่่ น)

ตัง้คา่เข็ม 24 ชัว่โมงกอ่น แลว้คอ่ยตัง้คา่เข็มชัว่โมง

วิธีใช้ขอบตัวเรือนหมุนสองทิศทาง
บางรุน่มขีอบตวัเรอืนกระจกทีห่มนุไดส้องทศิทาง
นาฬกิาสามารถแสดงเวลานอกเหนือจากทีแ่สดงโดยเข็มนาฬกิาเพิม่อกีหนึง่หรอืสอง
เขตเวลา ดว้ยการใชต้วัเลข 24 ชัว่โมงทีส่ลกัอยูท่ีข่อบตวัเรอืนหมนุได ้
【ตวัอยา่ง】  กรณีทีต่อ้งการตัง้ใหเ้ข็ม 24 ชัว่โมงแสดงเวลาในปารสีและกรงุเทพ ซึง่

อยูใ่นสองเขตเวลาทีแ่ตกตา่งกนั ขณะทีใ่หเ้ข็มชัว่โมงแสดงเวลา 10:08 
นาฬกิาของญีปุ่่ น

การใชเ้ข็ม 24 ชัว่โมงบนขอบตวัเรอืนหมนุไดเ้พือ่ระบเุวลาในกรงุเทพ

①  กอ่นอืน่ ตัง้ใหเ้ครือ่งหมาย “▽” บนขอบตวัเรอืนหมนุไดต้รงกบัต�าแหน่ง 12 นาฬกิา

②  อา้งองิ “ฟังกช์ัน่ตัง้คา่ความแตกตา่งของเวลา” ทีห่นา้ 447 และตัง้เข็มชัว่โมงและ
เข็มนาททีี ่ 10:08 นาฬกิาและปรับใหเ้ข็ม 24 ชัว่โมงตรงกบั “2” บนขอบตวัเรอืน
หมุนได ้ เวลาในปารสีนัน้ตามหลังเวลาในญีปุ่่ นอยู่ 8 ชั่วโมงยกเวน้ส�าหรับในฤดู
รอ้นเมือ่ใชเ้วลาออมแสง

③  เวลาของปารสีและกรงุเทพตา่งกนัอยู ่ 6 ชัว่โมง : เวลาของกรงุเทพเร็วกวา่ปารสี 
6 ชั่วโมง (ในกรณีทีไ่ม่ใชเ้วลาออมแสง) หมุนขอบตัวเรอืนทวนเข็มนาฬกิาเพือ่
ใหเ้ครือ่งหมาย “▽” ยอ้นกลับไป  6 ชัว่โมงบนตัวเลข 24 ชัว่โมง เวลาชัว่โมง
ในปารสีจะถกูแสดงดว้ยเข็ม  24 ชัว่โมงโดยชีไ้ปทีเ่ลข “2” (2:00 นาฬกิา) ของ
ตวัเลข 24 ชัว่โมงบนหนา้ปัด (หรอืบนกรอบนอกของหนา้ปัด)  ขณะทีเ่วลาชัว่โมง
ในกรงุเทพจะถกูแสดงดว้ยเข็ม  24 ชัว่โมงโดยชีไ้ปทีเ่ลข “8” (8:00 นาฬกิา) ของ
ตวัเลข 24 ชัว่โมงบนขอบตวัเรอืน

※  ส�าหรับคา่เวลาทีแ่ตกตา่งจากของญีปุ่่ น กรณุาอา้งองิ “รายการความแตกตา่งของ
เวลาในภมูภิาคหลกัของโลก” ทีห่นา้ 450
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หมนุเม็ดมะยมตาม
เข็มนาฬกิา (ไป
ทาง 12 นาฬกิา): 
เข็มชั่วโมงจะถูก
ตั ้ ง ก ลั บ ไ ป ห นึ่ ง
ชัว่โมง

หมุน เ ม็ดมะยม
ทวนเข็มนาฬิกา 
(6ไปทาง 6 
นาฬกิา): เข็ม
ชั่ ว โ ม ง จ ะ เ ดิน
ไปล่วงหนา้หนึ่ง
ชัว่โมง
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หมุนขอบตัวเรอืนทวนเ 
ข็มนาฬกิาไป 6 ขัน้ ดงั 
นัน้ตวัเลข 24 ชัว่โมงบ 
นขอบตัวเรอืนจะน�าหน ้
าไป 6 ชัว่โมง

กรงุเทพ 8:00 
นาฬกิา

ปารสี 2:00 
นาฬกิา

เข็ม 24 
ชัว่โมง

วธิใีชง้าน (ส�าหรับหมายเลขเครือ่ง 9R96, 9R86, 9R16, 9R66) วิธีใช้งาน (ส�าหรับหมายเลขเครื่อง 9R96, 9R86, 9R16, 9R66)
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รายการความแตกต่างของเวลาในภูมิภาคหลักของโลก

ชื่อเมือง UTC ± (ชั่วโมง) JST ± (ชั่วโมง) เมืองอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน

โตเกยีว +9:00 ±0:00 โซล

ปักกิง่ +8:00 -1:00 ฮอ่งกง, มะนลิา, สงิคโปร์

กรงุเทพฯ +7:00 -2:00

ดกักา +6:00 -3:00

การาจี +5:00 -4:00 ทกัเคน

ดไูบ +4:00 -5:00

เจดดะห์ +3:00 -6:00 ไนโรบ,ี เมกกะ

ไคโร +2:00 -7:00 ★เอเธนส์

★ปารสี +1:00 -8:00 ★โรม, ★เบอรล์นิ, ★มาดดรดิ

★ลอนดอน ±0:00 -9:00

★อะโซรส์ -1:00 -10:00

★รโิอ เดอจาเนโร -3:00 -12:00

ซนัโตโดมงิโก -4:00 -13:00

★นวิยอรก์ -5:00 -14:00 ★มอนทรอีอล

★ชคิาโก -6:00 -15:00 ★เม็กซโิกซติี้

★เดนเวอร์ -7:00 -16:00

★ลอสแองเจลสิ -8:00 -17:00 ★ซานฟรานซสิโก

★แองเคอเรจ -9:00 -18:00

โฮโนลลูู -10:00 -19:00

เกาะมดิเวย์ -11:00 -20:00

★เวลลงิตนั +12:00 +3:00 ★ฟิจิ

นูเมยี +11:00 +2:00

★ซดินยี์ +10:00 +1:00 กวม

※ UTC = เวลาสากลเชงิพกิดั / JST = เวลามาตรฐานญีปุ่่ น
※ ประเทศทีก่�ากบัดว้ยเครือ่งหมาย ★ ใชเ้วลาออมแสง
※  ความตา่งของเขตเวลาและการใชก้ารเปลีย่นเวลาตามฤดกูาลในแตล่ะเมอืงอา้งองิขอ้มลู ณ เดอืน

ตลุาคม 2561 ความตา่งของเวลาและการใชง้านเดยไ์ลทเ์ซฟวิง่ไทมใ์นแตล่ะเมอืงอาจเปลีย่นแปลง
ไดข้ึน้อยูก่บั การก�าาหนดของรัฐบาลของแตล่ะประเทศหรอืภมูภิาคนัน้ๆ

ควรเชค็ปรมิาณอากาศทีเ่หลอืในถงัอากาศกอ่นด�าน�้า ใชก้าร
แสดงเวลาโดยการหมุนของขอบตัวเรือนเพียงเพื่อช่วยจ�า
ระหวา่งด�าน�้าเทา่นัน้

ข้อควรระวัง

ท่านสามารถวัดระยะเวลาที่ผ่านไปหลังจากเริ่มกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่า
งๆ เช่น การด�าน้�า ด้วยการใช้ขอบตัวเรือนที่หมุนได้

นาฬกิาเรอืนนีม้ขีอบตวัเรอืนหมนุทศิทางเดยีว เนือ่งจากการประเมนิอากาศทีเ่หลอือยูใ่นถงั
อากาศอา้งองิจากเวลาทีผ่า่นไปหลงัจากเริม่ด�าน�้า ขอบตวัเรอืนนาฬกิาหมนุไดข้องรุน่ด�าน�้าจงึ
ถกูออกแบบใหห้มนุทวนเข็มนาฬกิาเทา่นัน้ เพือ่ป้องกนัไมใ่หน้าฬกิาแสดงเวลาทีผ่า่นไปสัน้กวา่
ทีเ่ป็นจรงิ

 ■ฟังก์ชั่นของรุ่นดำาน้ำา

วิธีใช้ขอบตัวเรือนหมุนได้
①  เมือ่เริม่กจิกรรมทีท่า่นตอ้งการวดัระยะเวลาทีผ่า่นไป (ยกตวัอยา่งเชน่ เมือ่ทา่นเริม่ 

ด�าน�้า) หมนุขอบตวัเรอืนไปจนถงึจดุทีเ่ครือ่งหมาย  บนขอบตวัเรอืนอยูต่รงกบัเ 
ข็มนาที

②  อา่นระยะเวลาทีผ่า่นไปบนขอบตวัเรอืนจากเลขทีเ่ข็มนาทชีีอ้ยู่

ขอบตัวเรือนหมุนทิศทางเดียว

【ยกตวัอยา่งเชน่】  ทา่นเริม่ด�าน�้าตอน 10:10 นาฬกิา

ปรับใหเ้ครือ่งหมาย 
 ตรงกบัเข็มนาที

ทศิทางทีห่มนุของ
ขอบ 
ตวัเรอืน

อา่นเวลาตามเครือ่งหมายจดุส�าหรับ
สงัเกตการณเ์วลาบนตวัเรอืนทีห่มนุโดยสงัเกตุ
ทีเ่ข็มนาที

เวลาทีผ่่
านไป

หลงัจากผา่นไป 
15 นาที

เริม่ด�าน�้า
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หากนาฬิกาของท่านมีก�าไลเหล็กที่มีกลไกปรับสายส�าหรับด�าน้�าอยู่ด้วย 
ท่านสามารถปรับความยาวของก�าไลได้ด้วยตัวเอง
คุณสมบัตินี ้เป็นประโยชน์มาก หากท่านใส่นาฬิกาเหนือชุดด�าน้ �า 
หรือเสื้อผ้าฤดูหนาวที่มีความหนา

①  ยกปีกขึน้ประมาณ 90 องศา กดเพิม่ลงไปอกีประมาณ 20 องศา แลว้ถอืคา้งไวอ้ยา่งนัน้
※  ทา่นจะรูส้กึถงึแรงตา้นเล็กนอ้ย แตก่รณุาใชแ้รงเพยีงเบาๆ เทา่นัน้ อยา่ผลกัฝาเปิด

อยา่งรนุแรง
②  ดงึก�าไลเบาๆ จากดา้น 6 นาฬกิาของนาฬกิา ตามเสน้โคง้ของก�าไล
※  เชน่กนั กรณุาใชแ้รงเพยีงเบาๆ เทา่นัน้ อยา่ผลกัปีกอยา่งรนุแรง
※  สายเลือ่นสามารถดงึออกไดป้ระมาณ 30 มลิลมิเิตอร์ ระวังอย่าดงึออกมาเกนิ

เครือ่งหมายขอบเขตทีม่สีลกัเอาไว ้

วิธีใช้เครื่องปรับสายสำาหรับดำาน้ำา

③  กดปุ่ มกดคา้งเอาไว ้ยกตะขอขึน้เพือ่คลายเข็มขดั แลว้คาดลงบนขอ้มอืของทา่น
④  ปิดตะขอกอ่น แลว้จงึปิดปีกตาม
⑤  ปรับความยาวของสายเลือ่นดว้ยมอืทีไ่มไ่ดส้วมนาฬกิา เพือ่ใหน้าฬกิาพอดกีับขอ้

มอืของทา่น

 ■การรักษาคุณภาพนาฬิกาของคุณ

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการรับประกันและการซ่อม
○  ตดิตอ่รา้นคา้ปลกีทีจ่�าหน่ายนาฬกิาใหค้ณุ หรอืมกีารบนัทกึชือ่เครอืขา่ยการบรกิาร

ระหวา่งประเทศของ Grand Seiko ไวบ้นใบรับประกนัสนิคา้หรอืบนเว็บไซตข์องเรา 
เพือ่การซอ่มและยกเครือ่ง

○  หากยงัอยูใ่นชว่งรับประกนั แสดงใบรับประกนัเพือ่รับบรกิารการซอ่ม
○  การครอบคลมุของการรับประกนัมรีะบอุยูใ่นใบรับประกนั ควรอา่นอยา่งรอบคอบ 

และจดจ�าไว ้
○  ส�าหรับบรกิารซอ่มหลงัจากหมดอายรัุบประกนั  ทางเราจะบรกิารซอ่มใหต้ามความ

ตอ้งการโดยมคีา่ใชจ้า่ย

ชิ้นส่วนประกอบทดแทน
○  โปรดทราบวา่หากชิน้สว่นประกอบดัง้เดมิไมม่ ี อาจใชช้ ิน้สว่นประกอบทดแทนที่

ท�าใหด้จูากภายนอกตา่งจากแบบดัง้เดมิ

ก า ร ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ป ร ั บ โ ด ย ก า ร ถ อ ด แ ย ก ช ิ ้ น ส ่ ว น 
และทำาความสะอาด(การล้างเครื่อง)

○  แนะน�าใหม้กีารการตรวจสอบและปรับนาฬกิาโดยการถอดแยกชิน้สว่นและท�าความ
สะอาด(ลา้งเครือ่ง)เป็นชว่งๆ ประมาณ ทกุ 3-4 ปี เพือ่ท�าใหน้าฬกิาคงสภาพดทีีส่ดุ
ในระยะยาว

○  การเคลือ่นไหวนาฬกิานีม้โีครงสรา้งทีม่แีรงดนัไปบนลอ้หมนุถา่ยแรง เพือ่ให ้
แน่ใจวา่ชิน้สว่นประกอบนีท้�างานไปดว้ยกนัเรยีบรอ้ยด ี มคีวามจ�าเป็นในการตรวจ
สอบเป็นระยะ รวมถงึการท�าความสะอาดชิน้สว่นและการเคลือ่นไหวหยอดน�้ามนั 
ปรับความเทีย่งตรง ตรวจสอบฟังกช์ัน่และการทดแทนสว่นทีส่กึหรอกรณีมกีาร
ใชน้าฬกิานานๆ แนะน�าใหม้กีารตรวจสอบและปรับนาฬกิาโดยถอดแยกชิน้สว่น
ท�าความสะอาด(ลา้งเครือ่ง)ภายใน 3-4 ปีหลงัการซือ้การหลอ่ลืน่น�้ามนัของชิน้
สว่นในนาฬกิาคณุอาจถกูท�าลาย การขดูขดีชิน้สว่นอาจเกดิขึน้จากการปนเป้ือน
ของน�้ามนั ซึง่ในทีส่ดุน�าไปสูก่ารหยดุเดนิของนาฬกิาชิน้สว่นเชน่ปะเกน็อาจเสยี
หาย ความสามารถกนัน�้าอาจแยล่งเนือ่งจากมหียดน�้า และความชืน้ใหต้ดิตอ่รา้นคา้
ปลกีทีค่ณุซือ้นาฬกิาเพือ่ตรวจสอบและปรับนาฬกิาโดยถอดรือ้และท�าความสะอาด
(ลา้งเครือ่ง) ส�าหรับชิน้สว่นทดแทน โปรดระบ ุ “ชิน้สว่นประกอบของแท ้ GRAND 
SEIKO” เมือ่น�านาฬกิาไปตรวจสอบและปรับโดยการถอดแยกชิน้สว่นและท�าความ
สะอาด(ลา้งเครือ่ง) โปรดดใูหแ้น่ใจวา่ไดป้ะเกน็ และหมดุดนัอนัใหมแ่ลว้

○  เมื่อนาฬิกาของคุณไดรั้บการตรวจสอบและปรับโดยการถอดแยกชิน้ส่วนและ
ท�าความสะอาด (ลา้งเครือ่ง) การเคลือ่นไหวของนาฬกิาของคณุอาจเปลีย่นไป

บริการหลังการขาย

ตะขอ

ปุ่ มกด

เครือ่งหมายขดีสดุ
(ผวิดา้นบน)

ตวัเลือ่น

3

5

หวัเข็มขดัสายนาฬกิา

4

4-1

4-2

สายนาฬกิาดา้น 6 นาฬกิา
ของนาฬกิาของคณุ

สายนาฬกิาดา้น 12 นาฬกิา
ของนาฬกิาของคณุ

แผน่ปิด

1

2
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ในระหว่างการรับประกัน เรารับประกันการซ่อมและบริการปรับฟรี ถ้าหากความผิ
ดปกตินั้นเป็นไปตามกฎกติกาของการรับประกัน โดยที่มีการใช้นาฬิกาถูกต้องตา
มที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้

การครอบคลุมของการรับประกัน
○ ตวัเรอืนนาฬกิา(การเคลือ่นไหว,ตวัเรอืน) และสายนาฬกิาโลหะ

ข้อยกเว้นการรับประกัน
บริการซ่อม/ปรับในกรณีดังต่อไปนี้มีค่าบริการแม้จะอยู่ในช่วงการรับประกัน หรือภายใต้การครอบค 
ลุมของประกัน

○  การเปลีย่นสายนาฬกิาเป็น หนัง ยรูเิทรน หรอืผา้
○  ปัญหา หรอืความเสยีหายตอ่เรอืน หนา้ปัด หรอืสายนาฬกิา เนือ่งจากอบุตัเิหต ุหรอื

การใชไ้มถ่กูตอ้ง
○  รอยขดูขดีหรอืฝุ่ นตดิทีเ่กดิจากการใชง้าน
○  ปัญหาและความเสยีหายทีเ่กดิจากเหตบุงัเอญิ อบุตัภิยัธรรมชาต ิรวมทัง้ไฟไหม ้น�้า

ทว่ม หรอืแผน่ดนิไหว
○  ขอ้ความในใบรับประกนัถกูเปลีย่นแปลง
○  ไมม่ใีบรับประกนัมาแสดง

การส่งนาฬิกาซ่อมฟรีภายในช่วงรับประกัน
○  ส�าหรับความผดิปกตภิายใตก้ารรับประกนั สง่มอบนาฬกิาพรอ้มกบัใบรับประกนัแก่

รา้นคา้ปลกีทีค่ณุซือ้นาฬกิา
○  กรณีทีร่า้นคา้ปลกีทีข่ายนาฬกิาไม่สามารถจัดการการรับประกันไดเ้นื่องจากเป็น

นาฬกิาทีไ่ดรั้บเป็นของขวญัหรอืมกีารยา้ยทีอ่ยูฯ่ลฯ ใหต้ดิตอ่มกีารบนัทกึชือ่เครอื
ขา่ยการบรกิารระหวา่งประเทศของ Grand Seiko ไวบ้นใบรับประกนัสนิคา้หรอืบน
เว็บไซตข์องเรา พรอ้มกบัแนบใบรับประกนั

อื่นๆ
○  ส�าหรับตวัเรอืนนาฬกิา ฝาครอบหนา้ปัด เข็มกระจก สายนาฬกิา ฯลฯ อาจใชช้ ิน้สว่น

แบบอืน่ในการซอ่มถา้มคีวามจ�าเป็น ้
○  ส�าหรับบรกิารการปรับความยาวสายนาฬกิาโลหะ ตดิตอ่รา้นคา้ปลกีทีค่ณุซือ้

นาฬกิาหรอืมกีารบนัทกึชือ่เครอืขา่ยการบรกิารระหวา่งประเทศของ Grand Seiko 
ไวบ้นใบรับประกนัสนิคา้หรอืบนเว็บไซตข์องเรา รา้นคา้ปลกีอืน่อาจบรกิารโดยคดิ
คา่ใชจ้า่ย หรอืไมม่กีารบรกิาร

○  การรับประกนับรกิารซอ่มฟร ี เฉพาะในระยะเวลาและเงือ่นไขทีร่ะบใุนใบรับประกนั 
ไมม่ผีลตอ่สทิธติามกฎหมายของลกูคา้

การรับประกัน

นาฬิกาต้องการการดูแลประจำาวันอย่างดี
○  อยา่ลา้งนาฬกิาขณะทีเ่ม็ดมะยมอยูใ่นต�าแหน่งทีย่ืน่หรอืปลดออกมา
○  เชด็ความชืน้ เหงือ่ หรอืสิง่สกปรกดว้ยผา้นุ่ม
○  หลงัจากนาฬกิาเปียกชุม่น�้าทะเลตอ้งลา้งนาฬกิาดว้ยน�้าบรสิทุธส์ะอาดและเชด็ให ้

แหง้อยา่งระมดัระวงั

※ อยา่ลา้งนาฬกิาถา้นาฬกิาของคณุ เป็นแบบ “ไมก่นัน�้า” หรอื “กนัน�้าส�าหรับใชช้วีติประจ�าวนั”
　⇒ “วธิเีชค็หมายเลขเครือ่งและระดบัความกนัน�้า” หนา้ 423.

หมุนเม็ดมะยมเป็นครั้งคราว
○  หมนุเม็ดมะยมเป็นครัง้คราวเพือ่ป้องกนัการสกึหรอของเม็ดมะยม
○  ใชว้ธิเีดยีวกนันีก้บัเม็ดมะยมแบบล็อคดว้ยสกรูู
　 ⇒ “เม็ดมะยม” หนา้ 431.

การดูแลประจำาวัน



457456

ไทย
เนื่องจากสายนาฬิกามีการสัมผัสโดยตรงกับผิวหนังจึงเปื้อนเหงื่อและสิ่งสกปรกไ
ด้ ดังนั้นการไม่ดูแลสายนาฬิกาจะทำาให้สายนาฬิกาเสื่อมสภาพเร็วขึ้น หรือทำาให้ร
ะคายผิวหนังหรือเกิดรอยเปื้อนที่ขอบแขนเสื้อได้จึงควรใส่ใจกับนาฬิกาคุณเพื่อก
ารใช้งานได้ยาวนาน

สายนาฬิกาโลหะ
○  แมเ้ป็นสายโลหะแสตนเลสแตห่ากปลอ่ยความชืน้ เหงือ่ หรอื ดนิทิง้ไวก้ส็ามารถ

ท�าใหเ้กดิสนมิได ้
○  ถา้ขาดการดแูลอาจท�าใหป้ลายแขนเสือ้ตดิสเีหลอืงหรอืสทีองของสายนาฬกิาได ้
○  ควรเชด็ความชืน้ เหงือ่ หรอืดนิออกดว้ยผา้นุ่มใหเ้ร็วทีส่ดุ
○  การท�าความสะอาดดนิรอบรอยตอ่ของสายนาฬกิา ใหเ้ชด็ออกดว้ยน�้าและแปรง

ออกดว้ยแปรงสฟัีนขนนิม่ (ป้องกนัเรอืนนาฬกิาจากน�้าทีก่ระเด็นใส ่โดยหุม้ดว้ยพล 
าสตกิ ฯลฯ )

○  เนือ่งจากสายไทเทเนยีมใชห้มดุเป็นโลหะสเตนเลส ซึง่มคีวามแข็งแรงแตอ่าจเกดิ
สนมิในสว่นหมดุทีเ่ป็นโลหะสเตนเลสได ้

○  หากมสีนมิเกาะทีห่มดุ หมดุอาจเลือ่นออกหรอืหลดุ สง่ผลใหเ้รอืนนาฬกิาอาจหลดุ
ออกจาก ขอ้มอืหรอือาจเปิดตวัหนบีไมไ่ด ้

○  ถา้หมดุเลือ่นออก  ควรหยดุการใชง้านทนัทแีละสง่ซอ่ม เนือ่งจากหากมกีารใชง้าน
ตอ่อาจท�าใหบ้าดเจ็บได ้

สายนาฬิกาหนัง
○  สายนาฬกิาหนังจะเปลีย่นสงีา่ยและเสยีหายจาก ความชืน้,เหงือ่และการถกูแสงแดด

โดยตรง
○  ท�าการเชด็ความชืน้และเหงือ่ออกโดยเร็ว โดยการซบัเบาๆดว้ยผา้แหง้
○  ไมค่วรปลอ่ยใหส้ายนาฬกิาโดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานานๆ
○  กรณุาใหค้วามระมดัระวงัเมือ่สวมนาฬกิาทีส่ายเป็นสอีอ่น เพราะสายนาฬกิาสอีอ่น

จะสกปรกและเห็นความสกปรกไดง้า่ย
○  ระงับการใชน้าฬกิาสายหนังขณะอาบน�้าหรอืว่ายน�้าหรอืการท�างานทีโ่ดนน�้าเป็น

ประจ�า ยกเวน้เป็นสายนาฬกิาแบบกนัน�้าหรอืแบบไมเ่ปียกน�้า และไมใ่ชง้านนาฬกิา
ใหโ้ดนน�้าทกุวนัแมว้า่ตวันาฬกิาเป็นแบบกนัน�้า (กนัน�้า10-BAR/20-BAR)

สายซิลิโคน
○  สายซลิโิคนจะสกปรกงา่ยตามลกัษณะของวสัดปุระเภทนี ้ และอาจเป็นคราบตลอด

จนเปลีย่นสดีว้ย เชด็ฝุ่ นผงออกดว้ยผา้เปียกหรอืทชิชูเ่ปียก
○  หากสายซลิโิคนแตกอาจท�าใหส้ายขาด ตา่งจากสายทีท่�าจากวสัดปุระเภทอืน่ๆ 

โปรดระมดัระวงัอยา่ท�าใหส้ายเสยีหายดว้ยเครือ่งมอืทีแ่หลมคม

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการระคายผิวหนังและการแพ้
การระคายผวิหนังจากสายนาฬกิาเกดิไดห้ลายสาเหต ุเชน่ แพโ้ลหะ หรอืหนัง หรอืปฏิ
กรยิาของผวิหนังจากการเสยีดสกีบัสิง่สกปรกหรอืสายนาฬกิา

ข้อควรทราบเกี่ยวกับความยาวของสายนาฬิกา
ควรปรับสายนาฬกิาใหห้ลวมเล็กนอ้ยเพือ่ใหม้อีากาศหมนุเวยีนได ้ คอื 
เมือ่สวมนาฬกิาควรจะสอดนิว้มอืระหวา่งสายนาฬกิากบัขอ้มอืคณุได ้

สายนาฬิกา
ผลจากการอยู่ใกล้แม่เหล็ก อาจทำาให้นาฬิกาเดินเร็ว/ช้าชั่วคราวหรือหยุดเดิน

การระบุที่ฝาหลัง เงื่อนไขการใช้ ระดับที่รับรอง

วางนาฬกิาใหห้่างจากผลติภัณฑแ์ม่
เหล็ก มากกวา่ 5 ซ.ม.

4,800A/m

วางนาฬกิาใหห้่างจากผลติภัณฑแ์ม่
เหล็ก มากกวา่ 1 ซ.ม.

16,000A/m

MAGNETIC RESISTANT
40000A/m

นาฬิกาสามารถรักษาสมรรถนะไดเ้ป็น
สว่นใหญเ่มือ่ถกูน�าเขา้ไปใกล(้อยา่งนอ้ย 
1 ซ.ม.จาก) ผลติภณัฑแ์มเ่หล็กไมเ่พยีง
แตพ่บในชวีติประจ�าวันแตย่ังสามารถพบ
ในสิง่แวดลอ้มของการท�างาน

40,000A/m

MAGNETIC RESISTANT
80000A/m

80,000A/m

※ A/m (แอมแปร ์มเิตอร)์ คอืหน่วยสากล (หน่วย SI) ส�าหรับระบถุงึสนามแมเ่หล็ก

ถา้นาฬกิาถกูดดูหรอืไดรั้บผลกระทบจากสนามแมเ่หล็กและสญูเสยีความเทีย่งตรงไป
เกนิจากอตัราทีร่ะบไุวภ้ายใตก้ารใชง้านตามปกต ิ จะตอ้งคลายแรงดงึดดูแมเ่หล็กของ
นาฬกิา ในกรณีเชน่นีก้ารบรกิารคลายแรงดงึดดูแมเ่หล็กและการปรับความเทีย่งตรง
ใหมจ่ะมคีา่ใชจ้า่ยแมว้า่ยงัอยูใ่นชว่งรับประกนั

สาเหตุที่นาฬิกาเรือนนี้ได้รับผลกระทบจากสนามคลื่นแม่เหล็ก

กลไกควบคมุความเร็วภายในตวัเครือ่งมสีว่นประกอบของแมเ่หล็ก ซึง่อาจไดรั้บผลกระ
ทบจากสนามคลืน่แมเ่หล็กรนุแรงภายนอกเครือ่งได ้

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์แม่เหล็กทั่วไปที่อาจมีผลกระทบต่อนาฬิกา

ความทนทานต่อแม่เหล็ก (อิทธิพลจากแม่เหล็ก)

โทรศพัทม์อืถอื
(ล�าโพง)

อปุกรณท์�าอาห
ารแบบแมเ่หล็ก

อะแดปเตอรไ์ฟ
AC

วทิยพุกพา
(ล�าโพง)

กระเป๋าถอื
(ปิดดว้ยแมเ่หล็ก)

สรอ้ยคอแมเ่หล็ก

เครือ่งโกนหนวดไฟ
AC

หมอนอนามั
ยแมเ่หล็ก
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ถ้านาฬิกาคุณมีสารเรืองแสง Lumibrite

สารเรอืงแสง Lumibrite เป็นสารทีม่สีเีรอืงแสงทีไ่มเ่ป็นอนัตรายกบัมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม
ตามธรรมชาต ิไมม่สีารอนัตราย เชน่สารกมัมนัตรังส ีสารเรอืงแสงนีเ้ป็นสเีรอืงแสงทีพั่ฒนา
ขึน้ใหม ่ ซึง่ดดูซบัพลงังานแสงจากแสงอาทติยแ์ละจากเครือ่งมอืผลติแสงในเวลาอนัสัน้ 
และเกบ็ไวเ้พือ่เปลง่ออกในทีม่ดื ตวัอยา่ง เชน่ถา้โดนแสงมากกวา่ 500 ลกัซ ์ เป็นเวลา
ประมาณ 10 นาท ีจะเปลง่แสงไดเ้ป็นเวลา 3-5 ชัว่โมง
โปรดทราบวา่แมส้ารเรอืงแสงจะเปลง่แสงจากแสงทีเ่กบ็ไว ้ ระดบัการเรอืงแสงจะลด
ลงเรือ่ยๆตามระยะเวลาและระยะเวลาเรอืงแสงอาจแตกต่างกันเล็กนอ้ยขึน้กับปัจจัย
เชน่ความสวา่งของแสงทีโ่ดนนาฬกิาและ/หรอื ระยะทางจากแหลง่แสงถงึนาฬกิา

※  โดยทัว่ไปเมือ่เขา้ไปในทีม่ดืจากสิง่แวดลอ้มทีส่วา่ง สายตาคณุจะไมส่ามารถปรับเขา้กบัระดบั
แสงอยา่งรวดเร็ว ตอนแรกคณุจะมองไมค่อ่ยเห็น จนเมือ่เวลาผา่นไป การมองเห็นจะดขีึน้เรือ่ 
ยๆ (การปรับตวัเขา้กบัความมดืของตามนุษย)์

ข้อมูลอ้างอิง เกี่ยวกับความสว่าง
เงื่อนไข ความสว่าง

แสงอาทติย์
อากาศดี 100,000 ลกัซ์

อากาศมดืสลวั 10,000 ลกัซ์

ในทีร่ม่ (รมิหนา้ตา่งในเวลา
กลางวนั)

อากาศดี มากกวา่ 3,000 ลกัซ์
อากาศมดืสลวั 1,000 ถงึ 3,000 ลกัซ์

มฝีนตก นอ้ยกวา่1,000 ลกัซ์

เครือ่งมอืผลติแสง (แสงฟลู
โอเรสเซนทก์ลาง 

วนั 40 วตัต)์

ระยะทางถงึนาฬกิา: 
1 เมตร 1,000 ลกัซ์

ระยะทางถงึนาฬกิา: 
3 เมตร 500 ลกัซ ์(แสงสวา่งในหอ้งโดยเฉลีย่)

ระยะทาวถงึนาฬกิา: 
4 เมตร 250 ลกัซ์

สารเรืองแสง

ปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ไข

นาฬกิาหยดุท�างาน 
(เข็มบอกเวลาไมเ่ดนิ) ไมไ่ดไ้ขลานนาฬกิา

หมนุเม็ดมะยมเพือ่ไขลานนาฬกิาและตัง้
เวลาใหม ่จะเป็นขณะสวมนาฬกิาอยูห่รอื
ถอดออกแลว้กไ็ด ้ตรวจสอบพลงังาน
ทีแ่สดงบนแถบพลงังานและไขลาน
เมือ่จ�าเป็น

นาฬกิาหยดุท�างาน 
ทัง้ๆ ทีแ่ถบพลงังานไ 
มไ่ดแ้สดงเลข “0”

นาฬกิาถกูวางอยูใ่นสถาน
ทีท่ีม่อีณุหภมูติ�า่ (ต�า่กวา่ 0 
องศาเซลเซยีส)

หมนุเม็ดมะยมเพือ่ไขลานนาฬกิาและ
ตัง้เวลาใหม ่ในกรณีทีอ่ณุหภมูติ�า่กวา่ 0 
องศาเซลเซยีส นาฬกิาอาจหยดุเดนิได ้
ถา้แถบพลงังานแสดงวา่มพีลงังานเหลอื
อยูต่�า่กวา่หนึง่ในหกสว่น

นาฬกิาเดนิเร็วขึน้ / 
ชา้ลง

นาฬกิาถกูวาง หรอืสวมใส่
ในอณุหภมูทิีส่งูหรอืต�า่มาก

น�านาฬกิากลบัไปอยูใ่นสภาพอณุหภมูิ
ปกตเิพือ่ใหท้�างานตามปกต ิแลว้ตัง้เวลา 
ใหม ่นาฬกิาถกูปรับใหท้�างานไดแ้มน่ย�า 
เมือ่สวมใสอ่ยูบ่นขอ้มอืในอณุหภมูปิกติ
ทีช่ว่งอณุหภมูติัง้แต ่5 องศาเซลเซยีส 
ถงึ 35 องศาเซลเซยีส

นาฬกิาถกูวางอยูใ่กลว้ตัถทุี่
มสีนามคลืน่แมเ่หล็กรนุแรง

ท�าใหน้าฬกิากลบัมาอยูใ่นสภาพเดมิ 
โดยการเคลือ่นยา้ยและรักษาใหน้าฬกิา
อยูห่า่งจากแหลง่ก�าเนดิแมเ่หล็ก แลว้ตัง้เ
วลาใหม ่หากอาการยงัไมด่ขี ึน้ กรณุา
ตดิตอ่รา้นคา้ทีท่า่นซือ้นาฬกิามา

ทา่นท�านาฬกิารว่ง, กระท 
บกบัพืน้ผวิแข็งหรอืสวมใ 
สข่ณะเลน่กฬีาทีม่กีารเคลื ่
อนไหวมาก นาฬกิาไดรั้บ 
การกระทบกระเทอืนมาก

ตัง้เวลาใหม ่หากนาฬกิายงัไมก่ลบัมา
เดนิเทีย่งตรงตามปกต ิกรณุาตดิตอ่รา้น
คา้ทีท่า่นซือ้นาฬกิามา

วนัทีเ่ปลีย่นเองชว่งเวล 
ากลางวนั

เวลาถกูตัง้ไวเ้ร็ว หรอืชา้กวา่ 
เวลาจรงิ 12 ชัว่โมง 

เมือ่ตัง้เวลาใหม ่กรณุาจ�าไวว้า่ชว่งเวลา
ทีว่นัทีจ่ะเปลีย่นไปคอืตอนเทีย่งคนื เมือ่
ตัง้เข็มชัว่โมง ตอ้งแน่ใจวา่ตัง้คา่กอ่ 
นเทีย่ง/หลงัเทีย่ง (AM/PM) ไวถ้กูตอ้ง

แถบพลงังานไมเ่พิม่ขึน้ 
ทัง้ๆ ทีท่า่นสวมนาฬ ิ
กาทกุวนั

นาฬกิาถกูสวมใสเ่พยีงระยะ
เวลาสัน้ๆ หรอืจ�านวนการ
เคลือ่นไหวของแขนนอ้ย
เกนิไป

สวมนาฬกิาใหน้านขึน้ หรอืหมนุเม็ด
มะยมเพือ่ไขลานนาฬกิา

หลงัจากใสน่าฬกิาแลว้  
ดเูหมอืนวา่เข็มวนิาทเีด ิ
นเร็วกวา่ปกตขิณะตัง้เว 
ลา

เมือ่นาฬกิาเริม่เดนิแลว้ ตอ้ 
งใชเ้วลาสกัเล็กนอ้ยกอ่นที ่
หน่วยควบคมุความเร็วจะเ 
ริม่ท�างาน (นีไ่มใ่ชอ่าการ 
ผดิปกต)ิ

ตอ้งใชเ้วลาสกัพักหนึง่กอ่นทีห่น่วยควบคมุ
ความเร็วจะเริม่ท�างาน เพือ่ใหต้ัง้เวล 
าไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ควรรอประมาณ 30 วนิาที
หลงัจากเข็มวนิาทเีริม่เดนิ แลว้จงึตัง้เ วลา

หนา้จอนาฬกิาเบลอ

น�้าปรมิาณเล็กนอ้ยซมึเขา้ไป
ในนาฬกิา เนือ่งจากการ
เสือ่มสภาพของชิน้สว่น เชน่ 
วงแหวนปะเกน็ เป็นตน้

ปรกึษารา้นคา้ทีท่า่นซือ้นาฬกิามา

※  ปัญหาอืน่ๆ นอกเหนอืจากทีร่ะบไุวด้า้นบน กรณุาตดิตอ่รา้นคา้ทีท่า่นซือ้นาฬกิามา

วิธีแก้ปัญหา
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 ■ข้อมูลจำาเพาะ (การเคลื่อนที่)

หมายเลขเครื่อง 9R96, 9R86, 9R84

ลักษณะทั่วไป

เข็มชัว่โมง,เข็มนาท,ีเข็มวนิาท ี
และวนัที่

แถบพลงังาน
ฟังกช์ัน่จับเวลา

เข็มวนิาทโีครโนกราฟกลาง, เข็ม
ชัว่โมงและเข็มนาทโีครโนกราฟ

ลักษณะพิเศษเฉพาะ 
หมายเลขเครื่อง 
9R96, 9R86

เข็ม 24 ชัว่โมง, ฟังกช์ัน่ตัง้คา่ความ
แตกตา่งของเวลาและวนัที่

ความถี่ของการแกว่ง 32,768/ชัว่โมง

เร็ว/ช้า (9R96)
อตัรารายเดอืนเฉลีย่ ±10 วนิาท ี 
(เทยีบเทา่กบัอตัรารายวนัเฉลีย่ 

±0.5 วนิาท)ี *1

เร็ว/ช้า
อตัรารายเดอืนเฉลีย่ ±15 วนิาท ี 
(เทยีบเทา่กบัอตัรารายวนัเฉลีย่ 

±1 วนิาท)ี *1

ช่วงอุณหภูมิที่ท�างาน -10 องศาเซลเซยีส ถงึ +60 องศา
เซลเซยีส *2

ระบบขับเคลื่อน แบบไขลานอตัโนมตัมิฟัีงกช์ัน่ไข
ลานดว้ยมอื

การเคลื่อนที่ของเข็ม เคลือ่นทีแ่บบเลือ่น (glide motion)

ระยะเวลาท�า 
งานต่อเนื่อง

ประมาณ 72 ชัว่โมง (หรอืประมาณ 
3 วนั) *3

เมือ่ใชง้านปกต ิและใชฟั้งกช์ัน่
จับเวลา

แผงวงจร (IC)
ผลกึครสิตลั (oscillator), วงจรหาร
ความถี ่(frequency divider) และ
แผงวงจรควบคมุ Spring Drive 

(C-MOS-IC) : 1 ชิน้

จ�านวนเพชรที่ประดับ
50 เม็ดส�าหรับหมายเลขเครือ่ง 
9R96, 9R86,  41 เม็ดส�าหรับ

หมายเลขเครือ่ง 9R84

หมายเลขเครื่อง 9R16, 9R66

ลักษณะ

เข็มชัว่โมง,เข็มนาท,ีเข็มวนิาท,ี เข็ม 
24 ชัว่โมง และวนัที่

ฟังกช์ัน่ตัง้คา่ความแตกตา่งของเวลา
และวนัที,่ แถบพลงังาน

ความถี่ของการแกว่ง 32,768/ชัว่โมง

เร็ว/ช้า (9R16)
อตัรารายเดอืนเฉลีย่ ±10 วนิาท ี 
(เทยีบเทา่กบัอตัรารายวนัเฉลีย่ 

±0.5 วนิาท)ี *1

เร็ว/ช้า (9R66)
อตัรารายเดอืนเฉลีย่ ±15 วนิาท ี 
(เทยีบเทา่กบัอตัรารายวนัเฉลีย่ 

±1 วนิาท)ี *1

ช่วงอุณหภูมิที่ท�างาน -10 องศาเซลเซยีส ถงึ +60 องศา
เซลเซยีส *2

ระบบขับเคลื่อน แบบไขลานอตัโนมตัมิฟัีงกช์ัน่ไข
ลานดว้ยมอื

การเคลื่อนที่ของเข็ม เคลือ่นทีแ่บบเลือ่น (glide motion)

ระยะเวลาท�างานต่อเนื่อง ประมาณ 72 ชัว่โมง (หรอืประมาณ 
3 วนั) *3

แผงวงจร (IC)
ผลกึครสิตลั (oscillator), วงจรหาร
ความถี ่(frequency divider) และ
แผงวงจรควบคมุ Spring Drive 

(C-MOS-IC) : 1 ชิน้
จ�านวนเพชรที่ประดับ 30 เม็ด

หมายเลขเครื่อง 9R15, 9R65

ลักษณะทั่วไป ชัว่โมง, นาท,ี เข็มวนิาท,ี วนัที,่ ตวัแสดง
สถานะพลงังานส�ารอง

ความถี่ของการแกว่ง 32,768/ชัว่โมง

เร็ว/ช้า (9R15) อตัรารายเดอืนเฉลีย่ ±10 วนิาท ี (เทยีบ
เทา่กบัอตัรารายวนัเฉลีย่ ±0.5 วนิาท)ี *1

เร็ว/ช้า (9R65) อตัรารายเดอืนเฉลีย่ ±15 วนิาท ี (เทยีบ
เทา่กบัอตัรารายวนัเฉลีย่ ±1 วนิาท)ี *1

ช่วงอุณหภูมิที่ท�างาน -10 องศาเซลเซยีส ถงึ +60 องศา
เซลเซยีส *2

ระบบขับเคลื่อน แบบไขลานอตัโนมตัมิฟัีงกช์ัน่ไขลานดว้ยมอื
การเคลื่อนที่ของเข็ม เคลือ่นทีแ่บบเลือ่น (glide motion)

ระยะเวลาท�างานต่อเนื่อง ประมาณ 72 ชัว่โมง (หรอืประมาณ 3 วนั) *3

แผงวงจร (IC)
ผลกึครสิตลั (oscillator), วงจรหารความถี ่
(frequency divider) และแผงวงจรควบคมุ 

Spring Drive (C-MOS-IC) : 1 ช ิน้
จ�านวนเพชรที่ประดับ 30 เม็ด

*1 ：  อัตราเฉลี่ยค�านวณจากสภาพที่นาฬิกาถูกใส่
อยูบ่นขอ้มอืในชว่งอณุหภมูริะหวา่ง 5 องศา
เซลเซยีส ถงึ 35 องศาเซลเซยีส

*2 ：  เมือ่อยูใ่นสภาพอณุหภมูติ�า่ (ต�า่กวา่ 0 องศา
เซลเซยีส) ควรรักษาใหพ้ลงังานเหลอือยา่ง
นอ้ยหนึง่ในหกสว่นของแถบพลงังานอยูเ่สมอ

*3 ：  ในกรณีที่แถบพลังงานแสดงว่าพลังงานที่ได ้
รับจากลานนาฬกิาเต็มอยู ่ ระยะเวลาท�างานตอ่
เนือ่งอาจสัน้ลงไดต้ามลกัษณะการใชง้าน

※  รายละเอยีดเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้
เนือ่งจากการพัฒนาผลติภณัฑ์

หมายเลขเครื่อง 9R31

ลักษณะทั่วไป ชัว่โมง, นาท,ี เข็มวนิาท,ี วนัที,่ ตวัแสดง
สถานะพลงังานส�ารอง

ความถี่ของการแกว่ง 32,768/ชัว่โมง

เร็ว/ช้า อตัรารายเดอืนเฉลีย่ ±15 วนิาท ี (เทยีบ
เทา่กบัอตัรารายวนัเฉลีย่ ±1 วนิาท)ี *1

ช่วงอุณหภูมิที่ท�างาน -10 องศาเซลเซยีส ถงึ +60 องศา
เซลเซยีส *2

ระบบขับเคลื่อน ไขลานดว้ยมอื
การเคลื่อนที่ของเข็ม เคลือ่นทีแ่บบเลือ่น (glide motion)

ระยะเวลาท�างานต่อเนื่อง ประมาณ 72 ชัว่โมง (หรอืประมาณ 3 วนั) *3

แผงวงจร (IC)
ผลกึครสิตลั (oscillator), วงจรหารความถี ่
(frequency divider) และแผงวงจรควบคมุ 

Spring Drive (C-MOS-IC) : 1 ช ิน้
จ�านวนเพชรที่ประดับ 30 เม็ด


