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การปรับขนาดของก�าไล มใีหบ้รกิารทีร่า้นคา้ปลกีทีจ่�าหน่ายนาฬกิาใหค้ณุ ถา้คณุไมส่ามารถปรับขนาด
ทีร่า้นคา้ปลกีทีจ่�าหน่ายนาฬกิาเพราะวา่คณุไดรั้บนาฬกิาเป็นของขวญั หรอืคณุยา้ยทีอ่ยู ่โปรดตดิตอ่ 
มกีารบนัทกึชือ่เครอืขา่ยการบรกิารระหวา่งประเทศของ Grand Seiko ไวบ้นใบรับประกนัสนิคา้หรอื 
บนเว็บไซตข์องเรา คุณอาจใชบ้รกิารทีร่า้นคา้ปลกีอืน่ๆ โดยมกีารคดิค่าใหบ้รกิารอย่างไรก็ตาม 
รา้นคา้ปลกีบางรา้นอาจไมม่กีารใหบ้รกิาร

ถา้นาฬกิาของคุณมีแผ่นฟิลม์กันรอยขดีข่วนที่หนา้ปัด ตอ้งแน่ใจว่าคุณลอกแผ่นฟิลม์ออกก่อน 
การใชน้าฬกิา หากใชน้าฬกิาโดยมแีผน่ฟิลม์ตดิอยู ่อาจมสีิง่สกปรก ฝุ่ น เหงือ่ หรอืความชืน้ ตดิอยู่
บนแผน่ฟิลม์ ซึง่ท�าใหเ้กดิสนมิได ้
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ขอขอบคณุเป็นอยา่งสงูทีเ่ลอืกใชน้าฬกิา Grand Seiko  
เพือ่ใหใ้ชน้าฬกิา Grand Seiko ไดอ้ยา่งเหมาะสมและปลอดภยั  

กรณุาอา่นค�าแนะน�าในคูม่อืนีก้อ่นใชง้านและ

เก็บคูม่อืนีไ้วใ้กลม้อืเพือ่ความสะดวกในการอา้งองิ

ส�รบญั
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ขอขอบคณุเป็นอยา่งสงูทีค่ณุเลอืกซือ้นาฬกิาไขลาน Grand Seiko

ถอืนาฬกิาดว้ยความนุ่มนวล
เงีย่หฟัูงเสยีงนาฬกิาเดนิ
ติ๊กตอก ติ๊กตอก ติ๊กตอก
ออ่นโยนและแผว่เบา, คณุจะไดย้นิเสยีงแหง่ความภาคภมูใิจ

เราสามารถเรยีกเสีย่งนีว้า่
ดวงแกว้แหง่จติวญิญาณและความเชีย่วชาญของชา่งฝีมอื
ทีบ่รรจงประกอบทลีะชิน้สว่นดว้ยมอื
ดว้ยความระมดัระวงั, ดว้ยความเชีย่วชาญ
เพือ่ใหช้วีติแกน่าฬกิาไขลาน
ซึง่พสิจูนไ์ดจ้ากเสยีงเดนิของนาฬกิา

หากจะกลา่วถงึความเทีย่งตรงแลว้
นาฬกิาไขลานไมอ่าจเปรยีบเทยีบกบั
นาฬกิาควอทซไ์ดอ้ยา่งแน่นอน
อยา่งไรกต็าม ความเทีย่งตรงของนาฬกิาไขลานนัน้
เกดิจากสองมอืของมนุษย์
อนัเป่ียมดว้ยจติวญิญานและความเชีย่วชาญของชา่งฝีมอื

นาฬกิาไขลานอนัซบัซอ้นและออ่นไหว
และมสีมัผัสของมนุษยนั์น้
เราปรารถนาใหท้กุทา่นทราบถงึ
เสน่หข์องนาฬกิาไขลานซึง่ไมม่ขีอบเขต
เราจงึไดจั้ดท�าคูม่อืฉบบันีข้ ึน้มา เพือ่อธบิายรายละเอยีดเกีย่วกบัความเทีย่งตรงเป็นหลกั
ปรารถนาวา่ทกุทา่นจะมชีว่งเวลาทีด่กีบั
นาฬกิา Grand Seiko ของทา่นตราบนานเทา่นาน

ขออธบิายโดยการยกตวัอยา่งดงันี้

นาฬกิาควอทซท์ีค่ณุคุน้เคยเปรยีบเสมอืน 
เครือ่งบนิทีถ่กูควบคมุโดยคอมพวิเตอร์
แบตเตอรี ่แผงวงจรและผลกึแกว้ท�าใหน้าฬกิา
ควอทซท์�างานอยา่งเทีย่งตรงดว้ยระบบไฟฟ้า

อาจมกีารเดนิเร็วขึน้หรอืชา้ลงเพยีงเล็กนอ้ย 
ในขณะสวมใส่
แตอ่ยา่งไรก็ตามกน็อ้ยเกนิกวา่จะสงัเกตเห็นได ้
ในชวีติประจ�าวนั

ในขณะทีน่าฬกิาควอทซเ์ปรยีบเสมอืนเครือ่งบนิ
นาฬกิาไขลานกเ็ปรยีบเสมอืนรถจักรยาน

ชิน้สว่นของนาฬกิาจะท�างานรว่มกนัแบบระบบ
กลไกเพือ่ใหน้าฬกิาเดนิ
ดงันัน้นาฬกิาไขลานจงึไดรั้บผลกระทบจาก 
สิง่แวดลอ้มภายนอกอยา่งงา่ยดาย

หากอากาศรอ้น นาฬกิามแีนว้โนม้จะเดนิชา้ลง
หากพลงัขบัเคลือ่นมนีอ้ย (เมือ่ลานในขดสปรงิ 
เหลอืไมม่าก) ความเทีย่งตรงจะไมแ่น่นอน
ถา้ลกัษณะการวางนาฬกิาเมือ่ไมใ่ชง้านเปลีย่น
ไปกม็ผีลตอ่ความเทีย่งตรง

โดยอตัราทีเ่ร็วขึน้หรอืชา้ลงสามารถสงัเกตเห็น
ไดช้ดัในชวีติประจ�าวนั

การเดนิเร็วขึน้หรอืชา้ลงทีว่ดัไดต้อ่วนั
เรยีกวา่อตัราสว่นตอ่วนั

ความเทีย่งตรงของนาฬกิาไขลาน
โดยทัว่ไปแสดงในอตัราสว่นตอ่วนั

ความเทีย่งตรงของนาฬกิาไขลานเปลีย่นแปลง ทลีะเล็ก 
ทลีะนอ้ย วนัตอ่วนั
ขึน้อยูก่บั ลกัษณะการใชง้านและสภาพแวดลอ้ม

ดงันัน้

หากสงัเกตการเดนิเร็วหรอืชา้เพยีงวนัเดยีว
จะไมส่ามารถตัดสนิไดว้า่นาฬกิาท�างานดว้ยความเทีย่งตรง
แคไ่หน

ถา้ท�าการตรวจสอบคา่เฉลีย่ของอตัราการเดนิเร็วขึน้/ชา้ลง 
ตอ่วนั
จงึจะสามารถตดัสนิความเทีย่งตรงของนาฬกิาได ้

ในกรณีของนาฬกิาควอทซ ์ความเทีย่งตรงจะแสดงในอัตราตอ่
เดอืน/ตอ่ปี
ผลรวมของการเดนิชา้ลง/เร็วขึน้ ในแตล่ะเดอืน/ปี เรยีกวา่อตัรา
การเดนิชา้ลง/เร็วขึน้ของนาฬกิาควอทซ์

■บทนำ� น�ฬกิ�ควอทซแ์ละน�ฬกิ�ไขล�นแตกต�่งกนัอย�่งไร?

คว�มเทีย่งตรง จะแสดงในอตัร�สว่นตอ่หนึง่วนั

คณุสมบตัขิองนาฬกิาไขลาน



สูง

ช่วงเวลาจากสถานะลานเต็ม

พลังงาน ที่กระปุกลานจ่ายออกมา

ต่ำ

แนวตั้งเลข- 3 
นาฬิกาอยู่ตำ
แหน่งบนสุด

แนวนอน-หน้าปัด
หงายอยู่ด้านบน
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เนือ่งจากเรามกีฎส�าหรับทกุอยา่ง
เราจงึมกีฎในการไขลานเชน่กนั

คณุไมเ่คยไดย้นิกฎขอ้นีม้ากอ่น? หรอื
โปรดจ�าใหข้ึน้ใจ

กระปกุลาน - แหลง่พลงังานส�าหรับนาฬกิาไขลาน
เมือ่ไขลานจนเต็มจะใหพ้ลงังานอยา่งสม�า่เสมอ
แกท่กุชิน้สว่นในเครือ่งของนาฬกิาและนาฬกิา 

กจ็ะเดนิเทีย่งตรงสม�า่เสมอ

แมว้า่นาฬกิาของคณุจะเป็นแบบขึน้ลานเอง  
เมือ่คณุรูส้กึวา่นาฬกิาเริม่เดนิไมต่รง  
เขยา่นาฬกิา หรอืหมนุเม็ดมะยมเพือ่ไขลาน
ถา้คณุท�างานอยูก่บัโตะ๊ท�างาน ฯลฯ  
และไมค่อ่ยไดเ้คลือ่นไหว
จะไมม่กีารขึน้ลานอยา่งเพยีงพอ

ถา้นาฬกิาคณุเป็นแบบไขลาน หมนุเม็ดมะยม
ทกุวนั ณ เวลาเดยีวกนั เพือ่ใหไ้ขลาน 
อยา่งเพยีงพอ

เพือ่ใหน้าฬกิาเดนิดว้ยความเทีย่งตรงมากขึน้ 
ไขลานทกุวนั ณ เวลาเดยีวกนั
โปรดท�าตามกฎนีใ้หม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็น
ไปได ้

ยกตวัอยา่ง เชน่
คณุอาจตัง้กฎการไขลาน
ไขลานทกุครัง้หลงัจากตืน่นอน หรอืเวลาทาน
อาหารกลางวนั

ไขล�นน�ฬกิ�ของคณุ ณ เวล�เดมิ

ว�งน�ฬกิ�ของคณุใหถ้กูตอ้งดงันี้
เมือ่คณุไมไดส้วมนาฬกิา
เป็นเวลาครึง่วนั หรอื 24 ชัว่โมง
ความเทีย่งตรงขณะทีค่ณุไมไ่ดส้วมนาฬกิาจะคดิรวมอยูใ่น 
“ความเทีย่งตรงของนาฬกิาขณะใชง้าน”

เมือ่คณุถอดนาฬกิาออก
ควรวางนาฬกิาทิง้ไวใ้นลกัษณะใด?

การเดนิชา้/เร็วของนาฬกิาไขลาน
ขึน้กบัลกัษณะการวางนาฬกิาไว ้
การวางไวแ้บบหนึง่นาฬกิามแีนวโนม้เดนิเร็วขึน้ แตเ่มือ่วางไว ้
อกีแบบจะไมเ่ป็นเชน่นัน้

ยกตวัอยา่งเชน่เมือ่คณุก�าลงัหลบัในตอนกลางคนื
และคณุไมไ่ดส้วมนาฬกิา
ลองวางนาฬกิาในลกัษณะตา่งๆเป็นเวลา 7-8 ชัว่โมง
เชน่วางนอนโดยหนา้ปัดหงายขึน้ หรอืวางตัง้เม็ดมะยมอยูด่า้นบน
เพือ่หารปูแบบการวางนาฬกิาทีด่ทีีส่ดุ เพือ่ลดอตัราการเดนิชา้/เร็ว 
ในขณะสวมใสน่าฬกิา

ความเทีย่งตรงของนาฬกิาไขลานเกดิการเปลีย่นแปลงไปขึน้อยูก่บัหลายปัจจัย
เชน่ ปรมิาณการเขา้ลานของสปรงิทีเ่กดิจากการเคลือ่นไหวแขนของผูส้วมใส ่อณุหภมูหิรอืลกัษณะ
การวางเมือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน

ดงันัน้ เพือ่ทีจ่ะแสดงความเทีย่งตรงของนาฬกิาไขลานอยา่งสม�า่เสมอโดยไมข่ึน้กบัสิง่แวดลอ้ม
ไดม้กีารวดัการชา้ลง/เร็วขึน้ของนาฬกิาไขลาน
กอ่นทีจ่ะบรรจตุวัเครือ่งเขา้ไปในตวัเรอืนนาฬกิา
การทดสอบไดก้ระท�าภายใตส้ภาวะทีม่กีารควบคมุเป็นเวลาหลายวนั
และเรยีกอตัราทีว่ดัไดว้า่ “อตัรารายวนัเฉลีย่”

ซึง่เป็นการทดสอบทัง้ตามมาตรฐานของ Official Swiss Chronometer Inspectorate และมาตรฐาน 
Grand Seiko
อตัรามาตรฐานคอื อตัรารายวนัเฉลีย่
⇒  ดหูวัขอ้ “มาตรฐาน Grand Seiko” หนา้ 448

ความเที่ยงตรงปกติควรอยู่ระหว่าง –1 วินาทีต่อวัน ถึง +10 วินาที (เครื่องหมายเลข9S86 และ 
9S85จะเป็น –1 ถงึ +8 วนิาท,ี เครือ่งหมายเลข 9S27 จะเป็น –5 ถงึ +10 วนิาท)ี ตอ่วนั ถา้คา่เฉลีย่ตอ่วนั 
เกนิจากระดบัดงักลา่ว เรารับผดิชอบในการปรับใหเ้ป็นไปตามคา่มาตรฐาน (การปรับนาฬกิาภายใน 3 ปีหลงัจาก 
วนัทีซ่ ือ้ไมม่คีา่ใชจ้า่ย)
เพือ่ใหก้ารปรับความเทีย่งตรงเทีย่งตรงทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้ดงันัน้ขอ้มลูเรือ่งนาฬกิาเดนิเร็ว/ชา้และลกัษณะ
การใชง้านเป็นขอ้มลูทีส่�าคญัมาก เมือ่คณุจะน�านาฬกิามาปรับตัง้ทีศ่นูยบ์รกิารของเรา โปรดแจง้ขอ้มลูดงันี้
(1)  คา่เฉลีย่อตัราการเดนิชา้/เร็วในหนึง่สปัดาหถ์งึ 10 วนั

เชน่เฉลีย่ +11 วนิาที
(2)  จ�านวนชัว่โมงทีส่วมนาฬกิาในหนึง่วนัในชว่งเวลา ตามขอ้ 1 

เชน่ประมาณ 10 ชัว่โมง
(3)  ลกัษณะการวางนาฬกิาในขณะไมไ่ดส้วมใส ่

เชน่ แนวนอน - หนา้ปัดอยูด่า้นบน (วางราบ หนา้ปัดหงายขึน้) 
แนวตัง้ - เม็ดมะยมอยูด่า้นบน (วางตัง้ เม็ดมะยมอยูต่�าแหน่งสงูสดุ)

อตัราความเทีย่งตรงนีเ้ป็นขอ้มลูทีเ่กบ็ในสภาวะแวดลอ้มจ�าลองทีถ่กูควบคมุไว ้
เพือ่ความเป็นธรรมในการประเมนิ/แสดงความเทีย่งตรงของนาฬกิาไขลาน
โดยไมม่อีทิธพิลจากการเปลีย่นแปลงสภาวะแวดลอ้ม
ฉะนัน้ จะมคีวามแตกตา่งจาก “ความเทีย่งตรงในการใชง้านตามปกต”ิ
ในขณะสว่มใสน่าฬกิาเพือ่ใชง้านจรงิๆ

ความเทีย่งตรงของนาฬกิาไขลานเปลีย่นแปลงทลีะเล็ก ทลีะนอ้ย วนัตอ่วนั ขึน้อยูก่บัสภาวะแวดลอ้ม
เปรยีบเสมอืนสิง่มชีวีติ
เป็นเสน่หอ์ยา่งหนึง่ของนาฬกิาไขลาน

อตัร�ร�ยวนัเฉลีย่/คว�มเทีย่งตรงในก�รใชง้�นต�มปกติ เพือ่ก�รใชง้�นน�ฬกิ�ไดอ้ย�่งย�วน�น กฎขอ้ 1

เพือ่ก�รใชง้�นน�ฬกิ�ไดอ้ย�่งย�วน�น กฎขอ้ 2

คณุสมบตัขิองนาฬกิาไขลาน เพือ่การใชง้านนาฬกิาไดอ้ยา่งยาวนาน



<<สมดุล>>
ขดสปริงลานสปรงิสมดลุ

421420

ไท
ย

เมือ่ช ิน้โลหะขนาด 0.1 มลิลเิมตร 
ซึง่บางขนาดเสน้ผมถกูขึน้ลาน
นีค่อืหวัใจในการควบคมุความเทีย่งตรง
ของนาฬกิาไขลาน

โลหะเกดิการขยายหรอืหดตวัขึน้กบัอณุหภมูิ
ซ ึง่เป็นคณุสมบตัขิองโลหะทกุชนดิรวมทัง้ 
สปรงิสมดลุดว้ย
ซึง่คณุสมบตันิีส้ง่ผลกระทบตอ่ความเทีย่งตรง 
ของนาฬกิาไขลาน

หรอือกีนัยหนึง่
เมือ่อณุหภมูสิงูขึน้ สปรงิสมดลุจะขยายตวั
และนาฬกิามแีนวโนม้จะเดนิชา้ลง
เมือ่อณุหภมูติ�า่ลง ลงสปรงิสมดลุจะหดตวั
และนาฬกิามแีนวโนม้จะเดนิเร็วขึน้
นีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะ

หลงัจากถอดนาฬกิาของคณุ
คณุวางทิง้ไวใ้กลก้บัโทรศพัทม์อืถอืหรอืเปลา่?
หรอืวางไวบ้นโทรทศัน ์หรอืวางไวข้า้งๆ  
เครือ่งคอมพวิเตอร?์
คณุใสน่าฬกิาไวใ้นกระเป๋าหิว้ทีม่โีทรศพัทม์อืถอือยูด่ว้ย 

หรอืเปลา่?

นาฬกิามปัีญหากบัคลืน่แมเ่หล็ก
คลืน่แมเ่หล็กสง่ผลกระทบตอ่การชา้หรอืเร็วของนาฬกิา

เพือ่ใหน้าฬกิาไขลานของคณุท�างานดว้ยความเทีย่งตรง 
ยิง่ขึน้
จงึมคีวามส�าคญัอยา่งยงิทีจ่ะไมว่างนาฬกิาไวใ้กลก้บั
วตัถทุีม่คีลืน่แมเ่หล็กเป็นเวลานานๆ

โดยเฉพาะอยา่งยิง่โทรศพัทม์อืถอื โทรทศันแ์ละล�าโพง
ของเครือ่งคอมพวิเตอรซ์ ึง่มคีลืน่แมเ่หล็กสงู
สรอ้ยคอแมเ่หล็ก กระเป๋าหิว้ทีม่ฝีาปิดเป็นแมเ่หล็ก  
สว่นทีเ่ป็นแมเ่หล็กของตูเ้ย็น
มสี ิง่ของทีม่คีลืน่แมเ่หล็กอยูร่อบๆตวัเรามากมาย
โปรดระมดัระวงั

ขณะเมือ่คณุเลน่กอลฟ์ เทนนสิ หรอืเบสบอล

หากคณุเลน่กฬีาทีเ่กดิแรงกระทบรนุแรง 
ตอ่แขนของคณุ
กรณุาถอดนาฬกิากอ่นการเลน่

มเีหตผุลหลายอยา่งในเรือ่งนี้

ยกตวัอยา่ง เชน่ชัว่ขณะทีค่ณุตลีกูกอลฟ์ดว้ย
ไมก้อลฟ์
แรงกระทบทีล่กูกอลฟ์กระท�าตอ่กบัไมก้อลฟ์ 
ประมาณ 1 ตนั

แรงกระทบนีส้ง่ผลถงึขอ้มอืของคณุ
และจะกระทบกระเทอืนตอ่ชิน้สว่นเล็กๆ 
ในนาฬกิาไขลานของคณุ

บางครัง้ผลกระทบนีจ้ะท�าใหช้ ิน้สว่นนาฬกิา 

บดิเสยีรปูหรอืแตกได ้
คณุตกีอลฟ์ชอ๊ตนัน้ไดด้ ีแตก่ลายเป็นสง่แรง
กระทบกระเทอืนรนุแรงตอ่นาฬกิาของคณุ

แสดงความรักตอ่นาฬกิาของคณุอยา่งนอ้ย 
หนึง่ครัง้ทกุ 3 ปี
เราก�าลงัพดูถงึการลา้งเครือ่ง

กรณีนาฬกิาไขลานไมม่คีวามจ�าเป็นตอ้งเปลีย่น
แบตเตอรี่
อยา่งไรกต็าม
ยงัมคีวามจ�าเป็นตอ้งท�าการบ�ารงุรักษานาฬกิา
ของคณุ

หนึง่ครัง้ทกุ 3 ปี
กรณุาน�านาฬกิาของคณุไปทีศ่นูยบ์รกิารของเรา
เพือ่ตรวจสอบและท�าความสะอาดทกุชิน้สว่นของ 
นาฬกิา

ตัง้แตว่นัแรกเมือ่คณุเริม่ใชน้าฬกิา
นาฬกิาของคณุไมเ่คยไดห้ยดุพัก

และในกรณีนาฬกิาไขลาน ก�าลงัทีส่ง่ไปยงั 
ฟันเฟืองนัน้รนุแรงมากกวา่
เมือ่เปรยีบเทยีบกบันาฬกิาควอทซ์
ดงันัน้ช ิน้สว่นอาจสกึหรอ
น�้ามนัอาจจะแหง้หรอืไมเ่พยีงพอในบางชิน้สว่น

โดยเฉพาะอยา่งยิง่
สามปีแรกหลงัจากเริม่ใชน้าฬกิาของคณุ
เป็นชว่งเวลาทีแ่ตล่ะชิน้สว่นท�างานสอดประสานกนั
การสมัผัสซึง่กนัและกนัท�าใหส้กึหรอเกดิผง
โลหะขึน้

การลา้งเครือ่งครัง้แรกเป็นหัวใจหลักส�าคัญตอ่
อายขุองนาฬกิาไขลานของคณุ

โปรดจ�าใหข้ึน้ใจ
การลา้งเครือ่ง หนึง่ครัง้ทกุ 3 ปี

คอืการใหค้วามรักกบันาฬกิาของคณุ

คว�มเทีย่งตรงของน�ฬกิ�จะเปลีย่นไปต�มอณุหภมู ิ อย�่ใหน้�ฬกิ�ไดร้บัก�รกระทบกระเทอืนอย�่งรนุแรง

ล�้งเครือ่งอย�่งนอ้ยหนึง่คร ัง้ทกุ 3 ปี
เก็บน�ฬกิ�ของคณุใหห้�่งจ�กวตัถทุ ีม่คีลืน่แมเ่หล็ก

เพือ่ก�รใชง้�นน�ฬกิ�ไดอ้ย�่งย�วน�น กฎขอ้ 3 เพือ่ก�รใชง้�นน�ฬกิ�ไดอ้ย�่งย�วน�น กฎขอ้ 5

เพือ่ก�รใชง้�นน�ฬกิ�ไดอ้ย�่งย�วน�น กฎขอ้ 4
เพือ่ก�รใชง้�นน�ฬกิ�ไดอ้ย�่งย�วน�น กฎขอ้ 6

เพือ่การใชง้านนาฬกิาไดอ้ยา่งยาวนานเพือ่การใชง้านนาฬกิาไดอ้ยา่งยาวนาน
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หยดุก�รสวมน�ฬกิ�ทนัท ีในกรณีตอ่ไปนี้
○  ถา้เรอืนหรอืสายนาฬกิามขีอบมมุเนือ่งจากสกึกรอ่น หรอืสาเหตอุืน่
○  ถา้สลกัสายนาฬกิายืน่ทะลอุอกมา
※  ปรกึษาทีร่า้นคา้ปลกีทีจ่�าหน่ายนาฬกิาใหท้นัท ีหรอืมกีารบนัทกึชือ่เครอืขา่ยการบรกิาร

ระหวา่งประเทศของ Grand Seiko ไวบ้นใบรับประกนัสนิคา้หรอืบนเว็บไซตข์องเรา

เก็บน�ฬกิ�และชิน้สว่น ใหห้�่งมอืท�รกและเด็ก ระวงัป้องกนั 
ไมใ่หท้�รกหรอืเด็กกลนืชิน้สว่นต�่งๆ

หากมกีารกลนืแบตเตอรี ่หรอืชิน้สว่นใดๆ ตอ้งไปพบแพทยท์นัท ีเพราะจะเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 
ของทารกหรอืเด็กได ้

○  ความเทีย่งตรงในการใชง้านนาฬกิาไขลาน ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทัว่ไปนัน้ขึน้อยูก่บัลกัษณะ 

การใชง้านของลกูคา้แตล่ะราย เชน่ การขึน้ลานของเมนสปรงิจากการเคลือ่นไหวของแขนลกูคา้ 
ในแตล่ะวนั, อณุหภมูแิวดลอ้ม และต�าแหน่ง (ลกัษณะการวางนาฬกิา) ดงันัน้ความเทีย่งตรงตามปกติ
เมือ่นาฬกิาถกูใชโ้ดยลกูคา้นัน้อาจแตกตา่งจากคา่ตวัเลขแตล่ะรายการทีก่�าหนดในมาตรฐาน 
Grand Seiko

○  ความเทีย่งตรงตามปกตเิมือ่ลกูคา้ใชง้านจรงิ มชีว่งของความเทีย่งตรงทีต่ัง้ไวค้อื -1 ถงึ  
+10 วนิาท ี(เครือ่งหมายเลข9S86 และ 9S85จะเป็น –1 ถงึ +8 วนิาท,ี เครือ่งหมายเลข  
9S27 จะเป็น –5 ถงึ +10 วนิาท)ี ตอ่วนั 
 เพือ่ปรับความเทีย่งตรงตามปกตใิหถ้กูตอ้ง โปรดใชน้าฬกิาประมาณหนึง่สปัดาหถ์งึสบิวนั  

มใิชเ่พยีงหนึง่วนั ภายใตเ้งือ่นไขในการใชป้กตเิพือ่ตรวจสอบการชา้หรอืเร็วของนาฬกิา  

ถา้คา่เฉลีย่ตอ่วนัเกนิชว่งเป้าหมาย เราจะบรกิารปรับนาฬกิา (บรกิารปรับนาฬกิาภายใน 3 ปี 
หลงัการซือ้ไมม่คีา่ใชจ้า่ย หลงัจากนัน้จะคดิคา่บรกิาร ส�าหรับรายละเอยีด โปรดดใูนคูม่อืการใชง้าน)

○  ใบรับรองตรวจสอบมาตรฐาน Grand Seiko ทีแ่นบมาดว้ย เป็นการรับรองคา่ของชดุกลไกกอ่น
การประกอบเครือ่ง ซึง่เป็นการวดัภายใตส้ ิง่แวดลอ้มทีม่กีารควบคมุไวใ้นโรงงานผลติทีผ่า่นการ
ตรวจสอบมาตรฐาน Grand Seiko  
 หากใบรับรองตรวจสอบมาตรฐานสญูหายหลงัจากมกีารซอ่มหรอืปรับนาฬกิาแลว้ จะไมส่ามารถ
ออกใบรับรองใหไ้ดอ้กี

หลกีเลีย่งก�รสวมใสห่รอืเก็บน�ฬกิ�ไวใ้นสภ�พดงัตอ่ไปนี้
○  ใกลก้บัสารระเหย (เครือ่งส�าอาง เชน่ น�้ายาลา้งเล็บ สารไลแ่มลง ทนิเนอรท์ีร่ะเหยได ้
○  ในอณุหภมูลิดต�า่กวา่ 5 องศาเซลเซยีส หรอืสงูกวา่ 35 องศาเซลเซยีสเป็นเวลานาน
○  สถานทีท่ีม่คีวามชืน้สงู
○  สถานทีท่ีไ่ดรั้บผลกระทบจากคลืน่แมเ่หล็กอยา่งแรง หรอืไฟฟ้าสถติย์
○  สถานทีท่ีม่ฝีุ่ นละออง ○  สถานทีท่ีม่แีรงสัน่สะเทอืนสงู

ถ�้สงัเกตเห็นอ�ก�รแพ ้หรอืระค�ยผวิหนงั 
ใหห้ยดุใชง้านนาฬกิาทนัท ีและปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญดา้นผวิหนังหรอืดา้นภมูแิพ ้

ขอ้ควรระวงัอืน่ๆ
○  การเปลีย่นสายนาฬกิาโลหะตอ้งใชม้อือาชพีทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะ กรณุาสอบถามรา้นคา้ปลกี

ทีจ่�าหน่ายนาฬกิาใหค้ณุ หากตอ้งการเปลีย่นสาย เพราะอาจเสีย่งตอ่การบาดเจ็บทีม่อืหรอื 

นิว้มอื และการสญูหายของชิน้สว่น
○  หา้มแยกชิน้สว่นหรอืดดัแปลงใดๆ
○  เก็บนาฬกิาใหพ้น้มอืทารกและเด็กเพือ่หลกีเลีย่งความเสีย่งตอ่การบาดเจ็บหรอืผืน่แพ ้หรอื

คนัทีเ่กดิจากการสมัผัสนาฬกิา
○  หากนาฬกิาของคณุเป็นแบบพก หรอืแบบจีห้อ้ย สายรัดหรอืโซท่ีต่ดิกบันาฬกิาอาจกอ่ใหเ้กดิ

ความเสยีหายแกเ่สือ้ผา้ หรอืเกดิการบาดเจ็บตอ่สว่นตา่งๆของรา่งกายได ้
○  ขอ้ควรระวัง: เพือ่ป้องกันการเกดิรอยขดีขว่นบรเิวณดา้นหลังตัวเรอืนของนาฬกิา ในกรณีที่

ถอดนาฬกิาหลังการใชง้าน แนะน�าใหห้าผา้ทีอ่อ่นนุ่มวางไวร้ะหว่างตัวเรอืนกับสายนาฬกิา 

เพือ่ป้องกนัการเสยีดสอีนัน�าไปสูก่ารเกดิรอยขดีขว่น

ขอ้ควรระวงั โปรดปฏบิตัติามค�าแนะน�าและขอ้ก�าหนดความปลอดภยัเพือ่หลกีเลีย่งความเสีย่ง 
ทีเ่กดิผลเสยี เชน่ การบาดเจ็บเล็กนอ้ย, การช�ารดุเสยีหายตอ่ตวันาฬกิา■คำ�แนะนำ�เกีย่วกบัคว�มเทีย่งตรง

■ขอ้ควรระวงัในก�รใชง้�น

โปรดปฏบิตัติามค�าแนะน�าและขอ้ก�าหนดความปลอดภยัเพือ่หลกีเลีย่งความเสีย่ง 
ทีจ่ะเกดิผลเสยี เชน่ การบาดเจ็บรา้ยแรงคำ�เตอืน



     9S85-0AA0

      9S
85-0AA0

<ฝ�หลงัแบบปกต>ิ <ฝ�หลงัแบบโปรง่ใส> <ฝ�หลงัของรุน่ดำ�นำ�้>

คว�มส�ม�รถในก�รกนันำ�้

หม�ยเลขเครือ่ง
[ตวัอย�่ง]  หม�ยเลขเครือ่ง 

9S85-0AA0

ไมค่วรปลอ่ยใหค้ว�มชืน้ เหงือ่ และสิง่สกปรก 
เก�ะบนน�ฬกิ�เป็นเวล�น�น
เนือ่งจากมคีวามเสีย่งทีป่ระสทิธภิาพในการกนัน�้าของตัวนาฬกิาลดลงเนือ่งจาก
การเสือ่มสภาพของยางขอบกระจกหรอืยางกนัน�้าตามจดุตา่งๆ หรอืการเกดิสนมิ
กบัชิน้สว่นทีเ่ป็นสแตนเลส

ขอ้ควรระวงั
ไมห่มนุหรอืดงึเม็ดมะยมออกม� ห�กน�ฬกิ�เปียก 
เพร�ะนำ�้อ�จเข�้ไปในน�ฬกิ�ได้
※  หากผวิกระจกดา้นในหนา้ปัดนาฬกิาขุน่มัวหรอืมลีะอองน�้าอยูด่า้นในนาฬกิา

เป็นเวลานาน แสดงวา่นาฬกิาสญูเสยีความสามารถในการกนัน�้าแลว้ ใหป้รกึษา
รา้นคา้ปลกีทีจ่�าหน่ายนาฬกิาหรอืมกีารบนัทกึชือ่เครอืขา่ยการบรกิารระหวา่ง
ประเทศของ Grand Seiko ไวบ้นใบรับประกนัสนิคา้หรอืบนเว็บไซตข์องเรา

ไมค่วรสวมน�ฬกิ�ขณะอ�บนำ�้หรอืเข�้หอ้งซ�วน�่
ไอน�้า สบูห่รอืสารประกอบในน�้าพุรอ้นอาจเร่งใหค้วามสามารถในการกันน�้าของ
นาฬกิาเกดิการเสือ่มเร็วขึน้

คำ�เตอืน
อย�่สวมน�ฬกิ�ในก�รดำ�นำ�้ลกึหรอืดำ�นำ�้ระยะย�ว
โดยปกตนิาฬกิาทีถ่กูออกแบบมาส�าหรับการด�าน�้าลกึหรอืด�าน�้าระยะยาว จะตอ้ง 

ไดรั้บการตรวจสอบภายใตส้ภาวะการท�างานทีเ่ขม้งวด ซึง่การตรวจสอบนัน้ไมไ่ดท้�า 
กบันาฬกิากนัน�้าประเภททีร่ะบคุ�าวา่ BAR (ความดนับรรยากาศ) ส�าหรับการด�าน�้า 
ใหใ้ชน้าฬกิาเพือ่การด�าน�้าโดยเฉพาะเทา่นัน้

ขอ้ควรระวงั
ไมค่วรใหน้�ฬกิ�โดนนำ�้โดยตรงจ�กกอ๊กนำ�้
น�้าจากทอ่ทีอ่อกตรงหัวกอ๊กมแีรงดันสงูพอทีจ่ะท�าใหค้วามสามารถในการกนัน�้า
ของนาฬกิาลดลงไดห้ากใสล่า้งมอืบอ่ยๆหรอืทกุวนั
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เกีย่วกบัหม�ยเลขเครือ่ง
หมายเลขเครือ่งเป็นเลข 4 หลกัทีบ่อกถงึชนดิของเครือ่งนาฬกิา (ชดุกลไกของนาฬกิา) นาฬกิา 
Grand Seiko มเีครือ่งนาฬกิาแบบพเิศษ หมายเลขเครือ่งแบบไขลานขึน้ตน้ดว้ย “9S” เลขเครือ่ง
แบบขบัเคลือ่นดว้ยสปรงิขึน้ตน้ดว้ย “9R” และเลขเครือ่งแบบควอทซ ์ขึน้ตน้ดว้ย “9F”, “4J”

วธิเีช็คหม�ยเลขเครือ่ง
เลข 4 หลกัทีฝ่าหลงัคอืเลขเครือ่ง

■วธิเีช็คหม�ยเลขเครือ่งและระดบัคว�มกนันำ�้

ก�รกนันำ�้
ตารางดา้นล่างนี้เป็นค�าอธบิายแต่ละระดับของสมรรถนะการกันน�้าของนาฬกิา 
คณุควรศกึษากอ่นการใชน้าฬกิา

ก�รระบทุ ีฝ่�หลงั สมรรถนะก�รกนันำ�้ เง ือ่นไขก�รใช้
ไมร่ะบุ ไมก่นัน�้า หลกีเลีย่งจากหยดน�้าหรอืเหงือ่

WATER RESISTANT กนัน�้าส�าหรับการใชช้วีติประจ�าวนั

นาฬกิาทนตอ่การโดนน�้าโดยบงัเอญิ
ในชวีติประจ�าวนั

คำ�เตอืน
ไมเ่หมาะกบัการวา่ยน�้า

WATER RESISTANT 
5 BAR

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

WATER RESISTANT 
10 (20) BAR

กนัน�้าส�าหรับการใชช้วีติประจ�า 
วนัที ่10 (20) ความดนับรรยากาศ

นาฬกิานีเ้หมาะกบัการด�าน�้าทีไ่มใ่ช ้
กระบอกอากาศ

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

นาฬกิานีส้ามารถใสส่�าหรับการด�าน�้า 
ทีใ่ชถ้งัออกซเิจนและสามารถทน 
แรงดนัน�้าทีร่ะดบัความลกึ 200 เมตร

นาฬกิานีเ้หมาะส�าหรับการด�าน�้าลกึ 
แบบสคบูา้ทีแ่ทจ้รงิ

DIVER’S WATCH 600m 
for saturation diving หรอื 
He GAS DIVER’S 600m

สามารถสวมใสน่าฬกิาในขณะด�าน�้า 
แบบใชแ้กส๊ฮเีลยีมและนาฬกิาก็
สามารถตา้นทานแรงดนัน�้าทีร่ะดบั
ความลกึ 600 เมตรได ้

นาฬกิานีเ้หมาะส�าหรับการด�าน�้าลกึ
แบบอิม่ตวั

※  รปูแบบและดไีซนอ์าจแตกตา่งกนัไปตามรุน่

※  รปูขา้งบนนีเ้ป็นตวัอยา่ง และอาจแตกตา่งจากรปูบนแผน่ปิดดา้นหลงัของนาฬกิาทา่น

■ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัก�รกนันำ�้

ห�กระดบัก�รกนันำ�้ของน�ฬกิ�ระบไุวว้�่  
“WATER RESISTANT”



④

③

⑤⑥

②

①
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ห�กระดบัก�รกนันำ�้ของน�ฬกิ�ระบไุวว้�่ "DIVER’S 
WATCH 200m" หรอื “AIR DIVER’S 200m”

กอ่นใชน้าฬกิารุน่ด�าน�้า ทา่นควรผา่นการฝึกฝนการด�าน�้า 

ในหลากหลายรปูแบบและมปีระสบการณท์ีจ่�าเป็นส�าหรับการด�าน�้า
อยา่งปลอดภยั ขณะด�าน�้า ควรท�าตามกฎของการด�าน�้าอยา่งเครง่ครัด

ขอ้ควรระวงั

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

นอกเหนอืจากทีม่รีะบไุวใ้นคูม่อืเลม่นีเ้ทา่นัน้

คำ�เตอืน

ห�กระดบัก�รกนันำ�้ของน�ฬกิ�ระบไุวว้�่ "DIVER’S WATCH 
600m for saturation diving" หรอื “He GAS DIVER’S 600m”

กอ่นใชน้าฬกิารุน่ด�าน�้า ทา่นควรผา่นการฝึกฝนการด�าน�้า 

ในหลากหลายรปูแบบและมปีระสบการณท์ีจ่�าเป็นส�าหรับการด�าน�้า
อยา่งปลอดภยั ขณะด�าน�้า ควรท�าตามกฎของการด�าน�้าอยา่งเครง่ครัด

ขอ้ควรระวงั

○  ผลติภณัฑน์ีส้ามารถใชไ้ดก้บัการด�าแบบอิม่ตวั อยา่ใชผ้ลติภณัฑน์ี ้
ส�าหรับการด�าแบบอิม่ตวั หากคณุไมเ่คยมปีระสบการณแ์ละไมรู่เ้ทคนคิ
ทีจ่�าเป็นส�าหรับการด�าแบบอิม่ตวัทีป่ลอดภยั ท�าความคุน้เคยกบั 
ตวัเองอยา่งเต็มทีก่บัการใชง้านและการสง่มอบผลติภณัฑน์ีแ้ละ
ตรวจสอบฟังกช์ัน่ทัง้หมดของผลติภณัฑน์ีก้อ่นการด�าน�้าแตล่ะครัง้

○  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้รวจสอบระดบัความลกึทีก่�ากบัไวบ้น 
หนา้ปัดนาฬกิาหรอืทีฝ่าหลงั และอยา่ใชน้าฬกิาในน�้าลกึกวา่ 

ความลกึทีร่ะบไุว ้
○  ขณะด�าน�้า หา้มปรับเปลีย่นหรอืใชน้าฬกิาในรปูแบบอืน่ นอกเหนอืจาก

ทีม่รีะบไุวใ้นคูม่อืเลม่นีเ้ทา่นัน้

คำ�เตอืน

○ กอ่นดำ�นำ�้
ตรวจสอบตามรายการตา่งๆ ตอ่ไปนี้

⇒ “ชือ่ของชิน้สว่นตา่งๆ” หนา้ 429

① ท�าการตัง้เวลาไวถ้กูตอ้งแลว้

②  แถบพลงังานแสดงวา่พลงังานเหลอืมากกวา่
ครึง่หนึง่ ถา้เหลอืนอ้ยกวา่ ใหห้มนุเม็ดมะยม
เพือ่ไขลานนาฬกิา
※ “เม็ดมะยมแบบหมนุลงดว้ยสกร”ู หนา้ 432
※ “วธิกีารไขลานนาฬกิา” หนา้ 434

③  ขอบตวัเรอืนหมนุไดไ้มต่ดิขดั (ขอบตวัเรอืน
ตอ้งไมห่ลวมหรอืแน่นจนเกนิไป)
⇒ “ขอบตวัเรอืนหมนุทศิทางเดยีว” หนา้ 446

④ เม็ดมะยมสกรเูขา้ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้
⇒ “เม็ดมะยมแบบหมนุลงดว้ยสกร”ู หนา้ 432

⑤  ไมพ่บความผดิปกตเิชน่ ต�าหนหิรอืรอยแตก 
บนสายนาฬกิาหรอืกระจกหนา้ปัด

⑥  สายนาฬกิาเชือ่มตอ่กบัแทง่สปรงิ หวัเข็มขดั 
และชิน้สว่นอืน่ๆ อยา่งมัน่คงดี

หากพบความผดิปกต ิกรณุาตดิตอ่รา้นคา้ทีท่า่นซือ้นาฬกิา หรอื 

ศนูยบ์รกิารลกูคา้ของมกีารบนัทกึชือ่เครอืขา่ยการบรกิารระหวา่งประเทศ 
ของ Grand Seiko ไวบ้นใบรับประกนัสนิคา้หรอืบนเว็บไซตข์องเรา

ขอ้ควรระวงั

ขอ้ควรระวงัในก�รดำ�นำ�้

ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัการกนัน�้าขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัการกนัน�้า



เข็มชัว่โมง

เข็มวนิาที

เข็มนาที

เม็ดมะยม

วนัที่

ขอบตวัเรอืนหมนุได ้
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○ ขณะดำ�นำ�้

สวมนาฬกิาด�าน�้าไดเ้ฉพาะในระดบัความลกึ 
ทีม่กี�ากบัไวบ้นหนา้ปัดเทา่นัน้

อยา่ปรับเปลีย่นเม็ดมะยมหรอืกดปุ่ มใดๆ ใตน้�้า

ระวงัอยา่ใหน้าฬกิากระแทกกบัวตัถทุีม่ ี
ความแข็ง เชน่ หนิ

ขอบตวัเรอืนอาจหมนุยากขึน้เล็กนอ้ย 
เมือ่อยูใ่ตน้�้า ซึง่ไมใ่ชอ่าการช�ารดุแตอ่ยา่งใด

ท�าตามค�าแนะน�าดงัตอ่ไปนี ้เมือ่ทา่นใสน่าฬกิาขณะด�าน�้า

○ หลงัดำ�นำ�้
หลงัเสร็จสิน้การด�าน�้า กรณุาท�าตามค�าแนะน�าเพือ่ดแูลรักษาดงัตอ่ไปนี้

ลา้งนาฬกิาในน�้าสะอาดและเชด็จนแหง้สนทิ
อยา่ใหน้าฬกิาโดนน�้าจากกอ๊กน�้าโดยตรง ใหแ้ชใ่นภาชนะใสน่�้าแลว้ลา้ง

■ชือ่ของชิน้สว่นต�่งๆ

เข็มนาที

วันที่

เข็มชั่วโมง

เข็มวินาที

เม็ดมะยม

9S85, 9S68, 9S65, 9S27 (รุน่ปกต)ิ

9S85 (รุน่นกัดำ�นำ�้)

⇒ “การตัง้คา่เวลาและวนัที”่ หนา้ 434
⇒ “ฟังกช์ัน่ของรุน่ด�าน�้า” หนา้ 446
⇒ “ขอ้ควรระวงัในการด�าน�้า” หนา้ 427

⇒ “การตัง้คา่เวลาและวนัที”่ หนา้ 434

ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัการกนัน�้า
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เข็มนาที

เข็มชั่วโมง

เข็มวินาที

วันที่

เข็ม
24 ชั่วโมง

เม็ดมะยม

9S86, 9S66

⇒ “การตัง้เวลาและวนัที”่ หนา้ 436

⇒ “การตัง้คา่เวลาและวนัที”่ หนา้ 444

เข็มนาที

เข็มชั่วโมง

เข็มวินาที

เม็ดมะยม

9S64, 9S61

※ รปูแบบและดไีซนอ์าจแตกตา่งกนัไปตามรุน่

9S63

เข็มนาที

เข็มแสดงพลังงานสำรอง

เข็มชั่วโมง

เข็มวินาที

เม็ดมะยม

⇒ “การตัง้คา่เวลาและวนัที”่ หนา้ 444.
⇒ “เข็มแสดงพลงังานส�ารอง” หนา้ 433.

ชือ่ของชิน้สว่นตา่งๆ ชือ่ของชิน้สว่นตา่งๆ
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■วธิกี�รใชง้�น

เม็ดมะยมม ี2 แบบ คอื แบบธรรมด�และแบบหมนุลงดว้ยสกรู

เม็ดมะยมแบบหมนุลงดว้ยสกรู
เม็ดมะยมแบบหมนุลงดว้ยสกรมูคีณุสมบตัเิดน่คอืมกีลไกสามารถล็อคเม็ดมะยมไดอ้ยา่งปลอดภยั 
ขณะทีไ่มไ่ดใ้ชง้านเพือ่ป้องกนัความผดิพลาดในการใชง้านและเพิม่คณุสมบตักิารกนัน�้า

○ มคีวามจ�าเป็นในการปลดล็อคเม็ดมะยมแบบหมนุลงดว้ยสกรกูอ่นใชง้าน
○ หลงัจากเสร็จสิน้การใชง้านเม็ดมะยมแลว้ อยา่ลมืล็อคอกีครัง้

※  เมือ่ล็อคเม็ดมะยมแบบหมนุลงดว้ยสกรไูว ้
สามารถป้องกนัการใชง้านทีผ่ดิพลาดและ
เพิม่การกนัน�้าได ้

※  โปรดระวงัอยา่ขนัสกรขูองเม็ดมะยม 
เขา้ดว้ยแรง เพราะอาจท�าใหช้อ่งของ 
เม็ดมะยมเสยีหายได ้

※  เมือ่ล็อคเม็ดมะยมหมุนเบาๆดว้ยความระวังใหแ้น่ใจวา่สกรูเขา้ทีเ่รยีบรอ้ย ระมัดระวังอยา่ดันเขา้ดว้ยแรง
เพราะจะท�าใหร้สูกรใูนแผน่ปิดเสยีหายได ้

เม็ดมะยม

เม็ดมะยม 
หมนุ

เม็ดมะยม
ไมห่มนุ

※  ไมส่ามารถ 
หมนุตอ่ไป 
ไดอ้กี

ขณะกด 
เม็ดมะยมเขา้ 
หมนุไปตาม
ทศิทางที ่
ลกูศรชี้

เม็ดมะยมธรรมด�

เม็ดมะยมแบบหมนุลงดว้ยสกรู

ดงึเม็ดมะยมออกและท�าขัน้ตอ่ไป

ปลดล็อคเม็ดมะยม 
กอ่นท�าขัน้ตอ่ไป

หลงัจากเสร็จสิน้ 
การใชง้านเม็ดมะยมแลว้
ใหล็้อคไว ้

สกรู

ขณะก�าลงักดเม็ดมะยม

ปลดสกรู

[ปลดล็อคเม็ดมะยม]
หมนุเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬกิา (ไปทาง  
6 นาฬกิา) เพือ่ ปลดสกร ูขณะนีใ้ชง้านเม็ด
มะยมได ้

[ล็อคเม็ดมะยม]
หมนุเม็ดมะยมตามเข็มนาฬกิา (ไปทาง  
12 นาฬกิา) ขณะทีก่ดเม็ดมะยมเขา้หาตวั
นาฬกิาเบาๆ จนหยดุ

หลงัจากใชง้านเม็ดมะยม
ใหล็้อคไว ้

สกรู

ขณะทีก่ดเม็ดมะยมเขา้

ปลดล็อคเม็ดมะยม 
กอ่นใชง้าน

ปลดสกรู

เม็ดมะยม 
ถกูล็อค

ปลดล็อค 
เม็ดมะยม

※  ระยะเวลาการท�างานอยา่งตอ่เนือ่งของนาฬกิาอาจแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัสภาพการใชง้าน เชน่ 
จ�านวนชั่วโมงทีส่วมใสน่าฬกิา หรอืการเคลือ่นไหวขณะสวมใสน่าฬกิา

※  ในกรณีทีส่วมใสน่าฬกิาเป็นระยะเวลาไมน่าน ใหส้ังเกตเข็มแสดงพลังงานส�ารองเพือ่ตรวจ
สอบระดบัพลังงานทีเ่หลอือยู ่ไขลานนาฬกิาดว้ยมอื หากจ�าเป็น

วธิอี�่นค�่เข็มแสดงพลงัง�นสำ�รอง

เข็มแสดงพลงัง�นสำ�รองบอกใหท้ร�บสถ�นะของก�รไขล�นน�ฬกิ�
กอ่นถอดนาฬกิาออกจากขอ้มอื ควรดทูีเ่ข็มแสดงพลงังานส�ารองเพือ่ตรวจสอบวา่นาฬกิา
มพีลงังานเหลอืพอทีจ่ะเดนิจนถงึครัง้ตอ่ไปทีค่ณุจะสวมใสน่าฬกิาหรอืไม ่ไขลานนาฬกิา 
หากจ�าเป็น
(เพือ่ไม่ใหน้าฬกิาหยุดเดนิ ควรไขลานนาฬกิาเพือ่ใหม้พีลังงานมากพอเพือ่ใหน้าฬกิา
สามารถเดนิไดเ้ป็นเวลานานพอ)

※  นาฬกิามอีปุกรณเ์พือ่ป้องกนัการไขลานเกนิ เมือ่ลานนาฬกิาเต็ม ลานนาฬกิาจะเลือ่นเขา้ดา้น
ในและจะปลดออกจากกลไกการไขลาน สามารถหมนุเม็ดมะยมไดโ้ดยไมท่�าใหน้าฬกิาเสยีหาย 
แมว้า่ลานนาฬกิาเต็ม แตต่อ้งไมห่มนุจนลานนาฬกิาท�างานหนักเกนิไป

เข็มแสดงพลงัง�นสำ�รอง

เข็มแสดงพล ั
งงานส�ารอง

สถานะของการไขลาน
นาฬกิา เต็มลาน ครึง่ลาน หมดลาน

จ�านวนชั่วโมงทีน่าฬกิ 
าสามารถเดนิได ้ ประมาณ 72 ชั่วโมง (3 วนั) ประมาณ 36 ชั่วโมง (1.5 วนั) นาฬกิาหยดุเดนิหรอืไมท่�างาน

เข็มแสดงพลังงานสำรอง



435434

ไท
ย

วธิกี�รไขล�นน�ฬกิ�
○  นาฬกิานีเ้ป็นแบบขึน้ลานอตัโนมตั ิ(มฟัีงกช์ัน่ไขลานดว้ยมอื)
○  ขณะใสน่าฬกิากระปกุลานจะถกูขึน้ลานอยา่งเพยีงพอแบบอตัโนมตัโิดยการเคลือ่นไหวแขน

ตามธรรมชาต ิยิง่ไปกวา่นัน้คณุสามารถไขลานโดยการหมนุเม็ดมะยม
○  นาฬกิาทีห่ยดุแลว้สามารถเริม่เดนิใหมโ่ดยการเคลือ่นไหวแขนขณะสวมนาฬกิาอยา่งไร

กต็าม 
กอ่นสวมนาฬกิา ใหไ้ขลานนาฬกิาใหเ้ต็มและตัง้เวลาและวนัทีเ่มือ่ไขลานนาฬกิา หมนุเม็ดมะยม

 

ตามเข็มนาฬกิาทีต่�าแหน่งเม็ดมะยมปกต ิ(ไปทาง12 นาฬกิา) หมนุชา้ๆ ถา้หมนุเม็ดมะยม
ทวนเข็มนาฬกิา (ไปทาง 6 นาฬกิา) การหมนุจะฟร ีเมือ่หมนุเม็ดมะยมประมาณ 45 ครัง้ น่ัน
เพยีงพอแลว้ส�าหรับการไขลานนาฬกิา (ประมาณ 60 ครัง้ส�าหรับเครือ่งหมายเลข 9S68 และ 
9S65, 30 ครัง้ส�าหรับเครือ่งหมายเลข 9S27) นาฬกิาถกูออกแบบใหเ้มือ่ไขลานนาฬกิามาก
ไปการหมนุจะหมนุฟรฉีะนัน้ไมต่อ้งกงัวลเกีย่วกบัลานขาด อยา่งไรกต็ามพงึละเวน้ 
การไขลานทีเ่กนิความจ�าเป็น

※  ขอแนะน�าใหค้ณุสวมนาฬกิาใหม้ากกวา่ 10 ชัว่โมงตอ่วนั เพือ่ใหม้กีารไขลานอยูเ่สมอ ถา้ลานนาฬกิา
ไมถ่กูไขใหม้ากเพยีงพอ นาฬกิาอาจจะเดนิชา้หรอืเร็วได ้ถา้คณุไมไ่ดใ้ชน้าฬกิา ใหไ้ขลานใหม้าก
เพยีงพอโดยหมนุเม็ดมะยมดว้ยมอืทกุวนัในเวลาเดยีวกนั

วธิกี�รใชง้�น (ส�าหรับเครือ่งหมายเลข 9S85, 9S68, 9S65, 9S27)

คำ�เตอืน
○  อยา่ตัง้วนัทีร่ะหวา่งเวลา 22:00 นาฬกิา ถงึ 1:00 นาฬกิา (ระหวา่งเวลา 23:00 นาฬกิา และ 

1:00 นาฬกิาส�าหรับเครือ่งหมายเลข 9S27) ถา้ตัง้วนัทีใ่นชว่งเวลาดงักลา่ว  

วนัทีอ่าจไมเ่ปลีย่นในวนัรุง่ขึน้ หรอือาจท�าใหเ้กดิความเสยีหายได ้
○  เนือ่งจากระบบกลไกของขบวนเฟือง การตัง้เวลาของนาฬกิาไขลานใหถ้กูตอ้งควรตัง้ 

เข็มนาฬกิายอ้นกลบัเล็กนอ้ย แลว้ตัง้กลบัไปทีเ่วลาทีถ่กูตอ้ง

ก�รต ัง้ค�่เวล�และวนัที่
นาฬกิารุน่นีม้ฟัีงกช์ัน่แสดงวนัที ่วนัทีจ่ะเปลีย่นทกุๆ 24 ชัว่โมง ทีเ่วลาประมาณ 24:00 นาฬกิา 
ฉะนัน้ถา้ตัง้เวลากอ่นเทีย่ง-หลงัเทีย่งผดิ วนัทีจ่ะเปลีย่นทีเ่วลาประมาณ 12:00 นาฬกิา (เทีย่งวนั)

จังหวะที่หนึ่ง

①  ดงึเม็ดมะยมออกไปทีจั่งหวะทีห่นึง่(ถา้เป็นนาฬกิาทีม่เีม็ดมะยมแบบหมนุลงดว้ยสกร ู
ใหไ้ขสกรอูอกกอ่นดงึเม็ดมะยม)

②  ตัง้วนัทีไ่ดโ้ดยหมนุเม็ดมะยมตาม 
ทศิเข็มนาฬกิา (ไปทาง 12 นาฬกิา)  

หมนุเม็ดมะยมตามเข็มนาฬกิาจนปรากฎ 
วนัทีก่อ่นหนา้วนัทีต่อ้งการ

[ตวัอยา่ง]  ถา้ตอ้งการตัง้คา่วนัที ่“6”  
ใหต้ัง้ไปทีว่นัที ่“5” โดยหมนุ 
เม็ดมะยมตามทศิเข็มนาฬกิา

③  ดงึเม็ดมะยมออกไปทีจั่งหวะทีส่องเมือ่เข็มวนิาทอียูท่ีต่�าแหน่ง 12 นาฬกิา (เข็มวนิาทหียดุเดนิ)
หมนุเม็ดมะยม (ไปทาง 6 นาฬกิา) เพือ่หมนุเข็มตามทศิเข็มนาฬกิาจนไดว้นัทีต่อ้งการ เมือ่
วนัทีเ่ปลีย่น จะเป็นเวลาเทีย่งคนื หมนุเม็ดมะยมตอ่ไปเพือ่ตัง้คา่เวลาปัจจบุนั

④  ดนัเม็ดมะยมกลบัไปทีต่�าแหน่ง
ปกตพิรอ้มสญัญานเวลา  
นาฬกิาเริม่ท�างาน

คำ�เตอืน   ส�าหรับรุน่ทีเ่ม็ดมะยมเป็นแบบหมนุลงดว้ยสกร ูอยา่ลมืหมนุสกรขูองเม็ดมะยม 
และล็อคเขา้ทีเ่ดมิ

ตำแหน่งปกติ

จังหวะที่สอง
จังหวะที่หนึ่ง

คำ�เตอืน   ส�าหรับรุน่ทีเ่ม็ดมะยมเป็นแบบหมนุลงดว้ยสกร ูอยา่ลมืล็อคสกรเูม็ดมะยม 
เขา้ทีเ่ดมิ

ก�รปรบัวนัทีต่อนสิน้เดอืน
เป็นสิง่จ�าเป็นทีต่อ้งปรับวนัทีห่ลงัจากเดอืนกมุภาพันธ ์(ซึง่ม ี28 วนั ม ี29 วนัในปีอธกิวาร)  
และในเดอืนทีม่ ี30 วนั

[ตวัอยา่ง]
เพือ่ปรับวนัทีใ่นชว่งกอ่นเทีย่งวนัแรก 
ของเดอืนทีต่อ่จากเดอืนทีม่ ี30 วนั
ในวนัแรก “31” จะถกูแสดงใหด้งึเม็ดมะยม
ออกไปทีจั่งหวะทีห่นึง่หมนุเม็ดมะยมตามทศิ
เข็มนาฬกิา (ไปทาง 12 นาฬกิา) เพือ่ตัง้วนั
ทีไ่ปที ่‘’1’’ และดนัเม็ดมะยมกลบัเขา้ไปที่
ต�าแหน่งปกติ

จังหวะที่หนึ่ง

วธิกีารใชง้าน (ส�าหรับเครือ่งหมายเลข 9S85, 9S68, 9S65, 9S27)
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วธิกี�รไขล�นน�ฬกิ�
○  นาฬกิานีเ้ป็นแบบขึน้ลานอตัโนมตั ิ(มฟัีงกช์ัน่ไขลานดว้ยมอื)
○  ขณะใสน่าฬกิากระปกุลานจะถกูขึน้ลานอยา่งเพยีงพอแบบอตัโนมตัโิดยการเคลือ่นไหวแขน

ตามธรรมชาต ิยิง่ไปกวา่นัน้คณุสามารถไขลานโดยการหมนุเม็ดมะยม
○  นาฬกิาทีห่ยดุแลว้สามารถเริม่เดนิใหมโ่ดยการเคลือ่นไหวแขนขณะสวมนาฬกิาอยา่งไร

กต็าม 
กอ่นสวมนาฬกิา ใหไ้ขลานนาฬกิาใหเ้ต็มและตัง้เวลาและวนัทีเ่มือ่ไขลานนาฬกิา หมนุเม็ดมะยม
ตามเข็มนาฬกิาทีต่�าแหน่งเม็ดมะยมปกต ิ(ไปทาง 12 นาฬกิา) หมนุชา้ๆ ถา้หมนุเม็ดมะยม
ทวนเข็มนาฬกิา (ไปทาง 6 นาฬกิา) การหมนุจะฟร ีเมือ่หมนุเม็ดมะยมประมาณ 45 ครัง้  

ลานนาฬกิาถกูไขเต็มทีส่�าหรับเครือ่งหมายเลข 9S86 และประมาณ 60 ครัง้ ส�าหรับ
เครือ่งหมายเลข 9S66 นาฬกิาถกูออกแบบให ้เมือ่ไขลานนาฬกิามากไปการหมนุจะหมนุฟรี
ฉะนัน้ไมต่อ้งกงัวลเกีย่วกบัลานขาด อยา่งไรกต็ามพงึละเวน้การไขลานทีเ่กนิความจ�าเป็น

※  ขอแนะน�าใหค้ณุสวมนาฬกิาใหม้ากกวา่ 10 ชัว่โมงตอ่วนั เพือ่ใหม้กีารไขลานอยูเ่สมอ ถา้ลานนาฬกิา
ไมถ่กูไขใหม้ากเพยีงพอ นาฬกิาอาจจะเดนิชา้หรอืเร็วได ้ถา้คณุไมไ่ดใ้ชน้าฬกิา ใหไ้ขลานใหม้าก
เพยีงพอโดยหมนุเม็ดมะยมดว้ยมอืทกุวนัในเวลาเดยีวกนั

ก�รต ัง้เวล�และวนัที่
○  การตัง้เวลาและวนัที ่ตัง้เข็ม 24 ชัว่โมงและเข็มนาทกีอ่น แลว้จงึตัง้เข็มชัว่โมงและวนัที่
○  ขณะตัง้เวลาตอ้งแน่ใจวา่ไดไ้ขลานนาฬกิาเต็มทีแ่ลว้

วธิกี�รต ัง้เวล�
①  ใหแ้น่ใจวา่ไดไ้ขลานนาฬกิาเต็มทีแ่ละนาฬกิาก�าลงัเดนิ
※  ขณะตัง้วนัทีแ่ละเวลา ใหแ้น่ใจวา่นาฬกิา

ก�าลงัเดนิ

②  ปลดล็อคเม็ดมะยม
⇒  ดหูวัขอ้ “เม็ดมะยมแบบหมนุลงดว้ยสกร”ู 

หนา้ 432

③  ดงึเม็ดมะยมออกไปทีจั่งหวะทีส่อง  
ขณะทีเ่ข็มวนิาทชีีไ้ปทีต่�าแหน่ง “0” วนิาท ี 
เข็มวนิาทจีะหยดุตรงจดุนัน้

วธิกี�รใชง้�น (ส�าหรับเครือ่งหมายเลข 9S86, 9S66)
④  หมนุเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬกิา (ไปทาง 6 นาฬกิา) เพือ่ใหเ้ข็ม 24 ชัว่โมงและเข็มนาทหีมนุ

ตามเข็มนาฬกิาและตัง้เข็มทัง้สองไปที่
เวลาปัจจบุนั 
 ขณะเดยีวกนัตัง้เข็มนาทใีหช้า้กวา่เวลา
ทีถ่กูตอ้งสกั 2-3 นาทแีละเลือ่นตอ่ไปที่
เวลาทีต่อ้งการ

※  ตัง้เฉพาะเข็ม 24 ชัว่โมงและเข็มนาทกีอ่น
แมว้า่ขณะนีเ้ข็มชัว่โมงชีท้ีเ่วลาทีไ่มถ่กูตอ้ง 

หรอืวนัทีอ่าจเปลีย่นไปขึน้อยูก่บัต�าแหน่ง
ของเข็มชัว่โมงไมม่คีวามจ�าเป็นทีต่อ้งปรับ 
ณ ขัน้ตอนนี้

⑤  ดนัเม็ดมะยมกลบัพรอ้มกบัสญัญานเวลา
※  ตอนนีก้ารตัง้เข็ม 24 ชัว่โมง, เข็มนาทแีละเข็ม วนิาท ี เสร็จแลว้

⑥  ขัน้ตอนตอ่ไปเป็นการตัง้เข็มชัว่โมงและวนัที ่ดงึเม็ดมะยม
ออกทีจั่งหวะทีห่นึง่

⑦  หมนุเม็ดมะยมเพือ่ตัง้เข็มชัว่โมง 
 ขณะหมนุเม็ดมะยม วนัทีจ่ะเปลีย่นตอนเทีย่งคนื
 ขณะตัง้เข็มชัว่โมง ใหแ้น่ใจวา่การตัง้ชว่ง 
กอ่นเทีย่ง/หลงัเทีย่งถกูตอ้ง ถา้จ�าเป็นให ้
ตัง้วนัทีใ่นตอนนี้

※  หมนุเม็ดมะยมในทศิทางใดกไ็ดเ้พือ่ตัง้วนัที ่
อยา่งไรกต็ามแนะน�าใหห้มนุเม็ดมะยมในทศิทาง 
ทีห่มนุปรับเพยีงเล็กนอ้ยเพือ่ตัง้วนัที่

※  หมนุเม็ดมะยมชา้ๆ ตรวจสอบวา่เข็มชัว่โมง 

เคลือ่นเพิม่ขึน้ทลีะชัว่โมง
※  ระหวา่งการตัง้เข็มชัว่โมงเข็มอืน่ๆ อาจเคลือ่น 

เล็กนอ้ย ซึง่ไมใ่ชอ่าการทีผ่ดิปกตแิตอ่ยา่งใด

⑧  ดนัเม็ดมะยมกลบัเขา้ไป เป็นอนัตัง้เวลาเสร็จสมบรูณ ์ 
ล็อคเม็ดมะยมอกีครัง้
⇒  ดหูวัขอ้“เม็ดมะยมแบบหมนุลงดว้ยสกร”ู หนา้ 432

ดงึเม็ดมะยม
ออกไปที่
จังหวะทีส่อง

ตัง้เข็ม 24 ชัว่โมง 
และเข็มนาทโีดย 
หมนุเข็มทัง้สองทศิ 
ตามเข็มนาฬกิา

ดนัเม็ดมะยมกลบั 
พรอ้มกบัสญัญานเวลา

ดงึเม็ดมะยมออกไป
ทีจั่งหวะทีห่นึง่

วธิกีารใชง้าน (ส�าหรับเครือ่งหมายเลข 9S86, 9S66)
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วนัที่
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วธิกี�รต ัง้วนัที่
การหมนุเข็มชัว่โมงสองรอบจะเปลีย่นวนัทีไ่ปหนึง่วนั
วนัทีจ่ะเปลีย่นเพิม่ขึน้หนึง่วนั ถา้หมนุเข็มชัว่โมงตามทศิเข็มนาฬกิาสองรอบเต็ม (ส�าหรับ 24 ชัว่โมง)
ในขณะที ่วนัทีจ่ะเปลีย่นยอ้นกลบัไปหนึง่วนัถา้หมนุเข็มชัว่โมงทวนทศิเข็มนาฬกิาสองรอบเต็ม
※  ตอ้งปรับวนัทีเ่อง ในวนัแรกทีต่ามหลงัเดอืนทีม่จี�านวนวนันอ้ยกวา่ 31 วนั: ประกอบดว้ยเดอืนกมุภาพันธ ์

เมษายน มถินุายน กนัยายน และพฤศจกิายน

①  ตอ้งแน่ใจวา่ไขลานนาฬกิาขึน้เต็ม และนาฬกิาก�าลงัเดนิ
※  ขณะตัง้วนัทีแ่ละเวลาตอ้งแน่ใจวา่นาฬกิาก�าลงัเดนิ

② ปลดล็อคเม็ดมะยม
 ⇒  ดหูวัขอ้ “เม็ดมะยมแบบหมนุลงดว้ยสกร”ู หนา้ 432

③ ดงึเม็ดมะยมออกไปทีจั่งหวะทีห่นึง่

④  แตล่ะครัง้ทีเ่ข็มชัว่โมงหมนุสองรอบเต็มโดยการหมนุเม็ด
มะยม วนัทีจ่ะเปลีย่นหนึง่วนั ขณะทีก่�าลงัหมนุเม็ดมะยม วนัที ่
จะเปลีย่นทีเ่ทีย่งคนื ขณะตัง้เข็มชัว่โมงใหแ้น่ใจวา่ไดต้ัง้ 
ชว่งกอ่นเทีย่งและหลงัเทีย่งถกูตอ้งแลว้

หมนุเม็ดมะยมตามเข็มนาฬกิา (ไปทาง 12 นาฬกิา): 
แตล่ะครัง้ทีเ่ข็มชัว่โมงหมนุสองรอบเต็ม  
วนัทีจ่ะเปลีย่นเพิม่ขึน้หนึง่วนั

※  เม็ดมะยมสามารถหมนุไปในทศิทางใดกไ็ด ้ 
เพือ่ตัง้วนัที ่อยา่งไรกต็าม แนะน�าใหห้มนุเม็ดมะยม
ไปในทศิทางทีจ่ะท�าใหป้รับเพยีงเล็กนอ้ยเพือ่ตัง้วนัที่

※ หมนุเม็ดมะยมชา้ๆ
※  เมือ่ท�าการตัง้เข็มชัว่โมงเข็มอืน่ๆ อาจเคลือ่นที ่

เล็กนอ้ย ซึง่ไมใ่ชอ่าการผดิปกตแิตอ่ยา่งใด

หมนุเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬกิา (ไปทาง 6 นาฬกิา): 
แตล่ะครัง้ทีเ่ข็มชัว่โมงหมนุสองรอบเต็ม  
วนัทีจ่ะยอ้นกลบัไปหนึง่วนั

⑤  เมือ่เสร็จสิน้การตัง้คา่ ใหแ้น่ใจวา่เวลาทีต่ัง้ถกูตอ้ง แลว้ดนัเม็ดมะยมกลบัเขา้ทีต่�าแหน่งปกต ิ
การตัง้วนัทีเ่สร็จสมบรูณแ์ลว้ ล็อคเม็ดมะยมอกีครัง้
⇒ ดหูวัขอ้ “เม็ดมะยมแบบหมนุลงดว้ยสกร”ู หนา้ 432

※  วนัทีถ่กูออกแบบใหท้�างานสอดคลอ้งกบัการเคลือ่นของเข็มชัว่โมง ฉะนัน้การตัง้เวลาชว่งกอ่น
และหลงัเทีย่งไมถ่กูตอ้งจะท�าใหว้นัทีเ่ปลีย่นทีเ่วลาเทีย่งวนั

※  เม็ดมะยมสามารถหมนุไปในทศิทางใดกไ็ดเ้พือ่ตัง้วนัที ่อยา่งไรกต็ามแนะน�าใหห้มนุเม็ดมะยม 
ในทศิทางทีท่�าใหป้รับเพยีงเล็กนอ้ยเพือ่ตัง้วนัที่

※  หมนุเม็ดมะยมชา้ๆ ตรวจสอบวา่เข็มชัว่โมงเคลือ่นทีท่ลีะชัว่โมง
※  ระหวา่งการตัง้เข็มชัว่โมง เข็มอืน่ๆ อาจเคลือ่นทีเ่ล็กนอ้ย ซึง่ไมใ่ชอ่าการผดิปกตแิตอ่ยา่งใด

วธิกี�รใชง้�นเข็ม 24 ช ัว่โมง
นาฬกิานีม้กีารใชง้านเข็ม 24 ชัว่โมงสองแบบทีต่า่งกนั

<แบบ 1> เข็ม 24 ชัว่โมงบอกชว่ง 
กอ่นเทีย่ง/หลงัเทีย่ง
ใชเ้ข็ม 24 ชัว่โมงแสดงเวลา 24 ชัว่โมง 
ในรปูแบบกอ่นเทีย่ง/หลงัเทีย่ง  
(เป็นรปูแบบการใชง้านมาตรฐาน 
ส�าหรับเข็ม 24 ชัว่โมง)

<แบบ 2> เข็ม 24 ชัว่โมงทีแ่สดงเวลาคู่
การใชฟั้งกช์ัน่ปรับเวลาทีต่า่งกนั ตัง้เข็ม  
24 ชัว่โมงเพือ่แสดงเวลาทีต่า่งจากเวลา 
ทีแ่สดงโดยเข็มชัว่โมงและนาท ีซึง่พืน้ที ่
ตา่งโซนนัน้มเีวลาตา่งจากทีท่ีค่ณุอยู ่
อยา่งนอ้ยหนึง่ชัว่โมง

ทัง้เข็มชัว่โมงและเข็ม 24 ชัว่โมง 
ก�าลงัแสดงเวลาทีญ่ีปุ่่ นเป็น 10 นาฬกิา

เข็มชัว่โมง: เวลาญีปุ่่ น 10:00 นาฬกิา
เข็ม 24 ชัว่โมง: เวลา ลอนดอน 1:00 นาฬกิา

ดงึเม็ดมะยมออก 
ทีจั่งหวะทีห่นึง่

วธิกีารใชง้าน (ส�าหรับเครือ่งหมายเลข 9S86, 9S66) วธิกีารใชง้าน (ส�าหรับเครือ่งหมายเลข 9S86, 9S66)
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ฟงักช์ ัน่ปรบัเวล�ทีแ่ตกต�่ง
ดัง่ตวัอยา่งเชน่ ขณะเดนิทางในตา่งประเทศและพักทีส่ถานทีม่เีวลาตา่งจากทีค่ณุอยูค่ณุตัง้เวลา
บนนาฬกิาเพือ่แสดงเวลาทอ้งถิน่ในพืน้ทีต่า่งโซนไดอ้ยา่งสะดวกโดยไมต่อ้งหยดุนาฬกิา
เข็มชัว่โมงบอกเวลาทีท่ีค่ณุอยู ่ณ ปัจจบุนั ขณะทีเ่ข็ม 24 ชัว่โมงบอกเวลาของตน้ทาง
วนัทีท่�างานไปพรอ้มๆ กบัการเคลือ่นของเข็มชัว่โมง ถา้ตัง้เวลาทีต่า่งกนัไดถ้กูตอ้งนาฬกิา 

จะแสดงวนัทีไ่ดถ้กูตอ้งตามทีท่ีค่ณุก�าลงัอยู่

วธิกี�รใชง้�นฟงักช์ ัน่ปรบัเวล�ทีต่�่งกนั
①  ใหแ้น่ใจวา่ไขลานนาฬกิาไดเ้พยีงพอและนาฬกิาก�าลงัเดนิ
※  เมือ่ตัง้เข็มชัว่โมงเพือ่ใชฟั้งกช์ัน่ปรับเวลาทีแ่ตกตา่ง ใหแ้น่ใจวา่

นาฬกิาก�าลงัเดนิ

② ปลดล็อคเม็ดมะยม
 ⇒ ดหูวัขอ้ “เม็ดมะยมแบบหมนุลงดว้ยสกร”ู หนา้ 432

③ ดงึเม็ดมะยมออกไปทีจั่งหวะทีห่นึง่

④  หมนุเม็ดมะยมเพือ่ตัง้ใหเ้ข็มชัว่โมงแสดงเวลาทีท่ีค่ณุอยู ่และใหแ้น่ใจวา่ท�าการตัง้เวลา 
กอ่นเทีย่ง/หลงัเทีย่งและวนัทีถ่กูตอ้ง

※  วนัทีถ่กูออกแบบใหท้�างานรว่มกบัการเคลือ่นของเข็มชัว่โมง ฉะนัน้การตัง้เวลากอ่นเทีย่ง/หลงัเทีย่ง 
ไมถ่กูตอ้งจะท�าใหว้นัทีเ่ปลีย่นตอนเทีย่งวนั
 ⇒ ดหูวัขอ้ “รายการความแตกตา่งของเวลาในภมูภิาคหลกัของโลก” หนา้ 442

※  หมนุเม็ดมะยมในทศิทางใดกไ็ดเ้พือ่ตัง้เวลา อยา่งไรกต็ามแนะน�าใหห้มนุเม็ดมะยมในทศิทางทีท่�าให ้
หมนุเพยีงเล็กนอ้ยเพือ่ตัง้วนัที่

※ หมนุเม็ดมะยมชา้ๆตรวจสอบวา่เข็มชัว่โมงเคลือ่นไปทลีะชัว่โมง
※ ขณะหมนุเม็ดมะยม วนัทีเ่ปลีย่นทีเ่วลาเทีย่งคนื
※ ระหวา่งการตัง้เข็มชัว่โมง เข็มอืน่ๆ อาจเคลือ่นทีเ่ล็กนอ้ย ซึง่ไมใ่ชอ่าการผดิปกตแิตอ่ยา่งใด

หมนุเม็ดมะยมตาม
เข็มนาฬกิา (ไปทาง 
12 นาฬกิา): เข็ม
ชัว่โมงเดนิไปลว่ง
หนา้หนึง่ชัว่โมง

หมนุเม็ดมะยม
ทวนเข็มนาฬกิา 
(ไปทาง 6 
นาฬกิา): เข็ม
ชัว่โมงถกูตัง้กลบั
ไปหนึง่ชัว่โมง

โหมดแสดงเวล�
ดว้ยฟังกช์ัน่ปรับความตา่งของเวลา นาฬกิาจะแสดงเวลาคู ่ซ ึง่เป็นเวลาในโซนเวลาทีแ่ตกตา่งกนั
มโีหมดแสดงเวลา 2 แบบใหเ้ลอืกตามความเหมาะสมและความชอบของคณุ

⑤  เมือ่ตัง้เวลาเสร็จสมบรูณ ์ใหแ้น่ใจวา่เวลาทีแ่สดงอยูถ่กูตอ้ง แลว้ดนัเม็ดมะยมกลบัเขา้ที่
ต�าแหน่งปกต ิวธิกีารตัง้คา่เป็นอนัเสร็จสมบรูณ ์ท�าการล็อคเม็ดมะยมอกีครัง้
 ⇒ ดหูวัขอ้ “เม็ดมะยมแบบหมนุลงดว้ยสกร”ู หนา้ 432

※  ถา้คณุตัง้คา่เวลาในชว่งระหวา่ง 21:00 นาฬกิา –1:00 นาฬกิา ใหต้ัง้เข็มชัว่โมงกลบัไปที ่ 

20:00 นาฬกิากอ่น หลงัจากนัน้จงึท�าการตัง้เวลา

[ตวัอยา่ง 1]
เข็มชัว่โมงและวนัที:่ พืน้ที ่A (ญีปุ่่ น)  
เข็ม 24 ชัว่โมง: พืน้ที ่B (ลอนดอน)

[ตวัอยา่ง 2]
เข็มชัว่โมงและวนัที:่ พืน้ที ่B (ลอนดอน)  
เข็ม 24 ชัว่โมง: พืน้ที ่A (ญีปุ่่ น)

ตัง้เข็ม 24 ชัว่โมงกอ่นแลว้จงึตัง้เข็มชัว่โมง

ดงึเม็ดมะยม
ออกไปที่
จังหวะทีห่นึง่

วธิกีารใชง้าน (ส�าหรับเครือ่งหมายเลข 9S86, 9S66) วธิกีารใชง้าน (ส�าหรับเครือ่งหมายเลข 9S86, 9S66)
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ร�ยก�รคว�มแตกต�่งของเวล�ในภมูภิ�คหลกัของโลก

ชือ่เมอืง UTC ± (ชัว่โมง) JST ± (ชัว่โมง) เมอืงอืน่ๆ ในภมูภิาคเดยีวกนั

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 ★คาซาบลงักา

★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

นูเมยี +11:00 +2:00

★ซดินยี์ +10:00 +1:00 กวม

※ UTC = เวลาสากลเชงิพกิดั / JST = เวลามาตรฐานญีปุ่่ น
※ ประเทศทีก่�ากบัดว้ยเครือ่งหมาย ★ ใชเ้วลาออมแสง
※  ความตา่งของเขตเวลาและการใชก้ารเปลีย่นเวลาตามฤดกูาลในแตล่ะเมอืงอา้งองิขอ้มลู ณ เดอืนตลุาคม 2561  

ในแตล่ะเมอืงอาจเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่บัการก�าหนดของรัฐบาลของแตล่ะประเทศหรอืภมูภิาคนัน้ๆ

วธิกี�รไขล�นน�ฬกิ�
○ นาฬกิานีเ้ป็นแบบไขลานดว้ยมอื
○ เพือ่ใหล้านถกูไขจนเต็มที ่ใหด้ตูามตารางขา้งลา่งนี;้

กรณีมกีารไขลานทกุวนั หมนุเม็ดมะยมประมาณ 20 รอบ ลานจะถกูไขเต็ม

กรณีไมไ่ดไ้ขลานมานานกวา่ 3 วนั หมนุเม็ดมะยมประมาณ 60 รอบ ลานจะถกูไขเต็ม

○  ส�าหรับรุน่ทีม่เีครือ่งหมายเลข 9S63 ใหด้ทูีเ่ข็มแสดงพลงังานส�ารองเพือ่ตรวจสอบสถานะของ
การไขลานนาฬกิา (ระดบัพลงังานทีเ่หลอือยู)่
⇒“เข็มแสดงพลงังานส�ารอง” หนา้ 433

○  ในกรณีทีล่านนาฬกิาเต็มนาฬกิาจะเดนิตอ่ไปไดอ้กีประมาณ 72 ชัว่โมงหรอืมากกวา่นัน้
○  ในกรณีทีล่านนาฬกิาไมเ่ต็มหรอืไมเ่พยีงพออาจท�าใหน้าฬกิาเดนิชา้หรอืเร็วได ้

เพือ่ใหม้คีวามเทีย่งตรงสงู แนะน�าใหไ้ขลานจนเต็มวนัละครัง้ ณ เวลาเดมิ

※  เมือ่นาฬกิาหยดุเดนิเพราะลานหมด แมจ้ะไขลานนาฬกิาดว้ยเม็ดมะยมในตอนแรก นาฬกิาก็จะไมเ่ดนิ
ตอ่ทนัทเีนือ่งจากลาน ยงัมกี�าลงับดิทีอ่อ่นอยู ่ซ ึง่เข็มวนิาทจีะเริม่เคลือ่นก็ตอ่เมือ่ไขลานถงึจดุทีม่แีรง
บดิพอทีท่�าใหเ้ข็มหมนุ ขณะเดยีวกนัการเขยา่นาฬกิากส็ามารถ ท�าใหน้าฬกิาเดนิตอ่ไป

โดยทัว่ไป เม็ดมะยมของนาฬกิาไขลานทีไ่ขดว้ยมอืจะหมนุตอ่ไปไมไ่ดถ้า้ลานเต็มแลว้ ยกเวน้
เม็ดมะยมของเครือ่งหมายเลข 9S64 และ 9S63 จะถกูหมนุไปไดต้ลอดแมว้า่ จะไขลานจนเต็ม
แลว้หากคณุหมนุเม็ดมะยมไปเรือ่ยๆ ซึง่ไมม่ผีลตอ่การไขลานจะท�าใหล้านแน่นขึน้เล็กนอ้ยและ 
ไมไ่ดท้�าใหน้าฬกิาเสยีหาย อยา่งไรกต็ามพงึละเวน้จากการไขลานทีเ่กนิความจ�าเป็น

วธิกี�รใชง้�น (ส�าหรับเครือ่งหมายเลข 9S64, 9S63)

ขอ้ควรระวงั   ส�าหรับรุน่ทีเ่ม็ดมะยมเป็นแบบหมนุลงดว้ยสกร ูอยา่ลมืหมนุสกรขูอง 
เม็ดมะยมและล็อคเขา้ทีเ่ดมิ

อยา่ดงึเม็ดมะยมออก
(ถา้นาฬกิาประกอบดว้ยเม็ดมะยม 
แบบหมนุลงดว้ยสกรใูหค้ลายสกร ู
ของเม็ดมะยมกอ่นดงึออก)

หมนุสกรตูามเข็มนาฬกิาชา้ๆ  

(ตามทศิ 12 นาฬกิา)  

เพือ่ไขลานนาฬกิา
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ก�รต ัง้ค�่เวล�และวนัที่
①  ดงึเม็ดมะยมออก เมือ่เข็มวนิาท ี

อยูท่ีต่�าแหน่ง 12 นาฬกิา 

(เข็มวนิาทหียดุ) 
หมนุเม็ดมะยมเพือ่ตัง้เวลาปัจจบุนั

②  ดนัเม็ดมะยมกลบัเขา้ไปทีต่�าแหน่งปกติ
พรอ้มสญัญานเวลานาฬกิาเริม่เดนิ

※  รปูแบบและดไีซนอ์าจแตกตา่งกนัไปตามรุน่ จังหวะท่ีหน่ึง

วธิกี�รไขล�นน�ฬกิ�
○  นาฬกิานีเ้ป็นแบบขึน้ลานอตัโนมตั ิ(มฟัีงกช์ัน่ไขลานดว้ยมอื)
○  ขณะใสน่าฬกิากระปกุลานจะถกูขึน้ลานอยา่งเพยีงพอแบบอตัโนมตัโิดยการเคลือ่นไหวแขน

ตามธรรมชาต ิยิง่ไปกวา่นัน้คณุสามารถไขลานโดยการหมนุเม็ดมะยม
○  นาฬกิาทีห่ยดุแลว้สามารถเริม่เดนิใหมโ่ดยการเคลือ่นไหวแขนขณะสวมนาฬกิาอยา่งไรกต็าม

กอ่นสวมนาฬกิา ใหไ้ขลานนาฬกิาใหเ้ต็มและตัง้เวลาเมือ่ไขลานนาฬกิา หมนุเม็ดมะยม
ตามเข็มนาฬกิาทีต่�าแหน่งเม็ดมะยมปกต ิ(ไปทาง 12 นาฬกิา) หมนุชา้ๆ ถา้หมนุเม็ดมะยม
ทวนเข็มนาฬกิา (ไปทาง 6 นาฬกิา) การหมนุจะฟร ีเมือ่หมนุเม็ดมะยมประมาณ 60 ครัง้
ส�าหรับเครือ่งหมายเลข 9S61 นาฬกิาถกูออกแบบใหเ้มือ่ไขลานนาฬกิามากไปการหมนุ 

จะหมนุฟรฉีะนัน้ไมต่อ้งกงัวลเกีย่วกบัลานขาด อยา่งไรกต็ามพงึละเวน้การไขลานทีเ่กนิ 
ความจ�าเป็น

※  ขอแนะน�าใหค้ณุสวมนาฬกิาใหม้ากกวา่ 10 ชัว่โมงตอ่วนั เพือ่ใหม้กีารไขลานอยูเ่สมอ ถา้ลานนาฬกิา
ไมถ่กูไขใหม้ากเพยีงพอ นาฬกิาอาจจะเดนิชา้หรอืเร็วได ้ถา้คณุไมไ่ดใ้ชน้าฬกิา ใหไ้ขลานใหม้าก
เพยีงพอโดยหมนุเม็ดมะยมดว้ยมอืทกุวนัในเวลาเดยีวกนั

วธิกี�รใชง้�น (ส�าหรับเครือ่งหมายเลข 9S61)

คำ�เตอืน
○  ส�าหรับรุน่ทีเ่ม็ดมะยมเป็นแบบหมนุลงดว้ยสกร ูอยา่ลมืหมนุสกรขูองเม็ดมะยมและล็อคเขา้ที่

เดมิ
○  เนือ่งจากระบบกลไกของขบวนเฟือง การตัง้เวลาของนาฬกิาไขลานใหถ้กูตอ้งควรตัง้เข็มนาฬกิา 

ยอ้นกลบัเล็กนอ้ย แลว้ตัง้กลบัไปทีเ่วลาทีถ่กูตอ้ง

ก�รต ัง้ค�่เวล�และวนัที่
①  ดงึเม็ดมะยมออกเมือ่เข็มวนิาท ี

อยูท่ีต่�าแหน่ง 12 นาฬกิา 

(เข็มวนิาทหียดุ) 
หมนุเม็ดมะยมเพือ่ตัง้เวลาปัจจบุนั

②  ดนัเม็ดมะยมกลบัเขา้ไปทีต่�าแหน่งปกติ
พรอ้มสญัญานเวลานาฬกิาเริม่เดนิ จังหวะท่ีหน่ึง

วธิกีารใชง้าน (ส�าหรับเครือ่งหมายเลข 9S64, 9S63)



[ยกตวัอยา่งเชน่]  ทา่นเริม่ด�าน�้าตอน 10:10 นาฬกิา

ปรับใหเ้ครือ่งหมาย  
ตรงกบัเข็มนาที

ทศิทางทีห่มนุของ
ขอบตวัเรอืน

อา่นเวลาตามเครือ่งหมายจดุ 
ส�าหรับสงัเกตการณเ์วลาบนตวัเรอืน 
ทีห่มนุโดยสงัเกตทุีเ่ข็มนาที

เวลา 
ทีผ่า่นไป

หลงัจากผา่นไป 
15 นาทีเริม่ด�าน�้า

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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ควรเชค็ปรมิาณอากาศทีเ่หลอืในถงัอากาศกอ่นด�าน�้า ใชก้ารแสดงเวลา 
โดยการหมนุของขอบตวัเรอืนเพยีงเพือ่ชว่ยจ�าระหวา่งด�าน�้าเทา่นัน้ขอ้ควรระวงั

ทา่นสามารถวดัระยะเวลาทีผ่า่นไปหลงัจากเริม่กจิกรรมหรอืเหตกุารณต์า่งๆ เชน่ 
การด�าน�้า ดว้ยการใชข้อบตวัเรอืนทีห่มนุได ้

นาฬกิาเรอืนนีม้ขีอบตวัเรอืนหมนุทศิทางเดยีว เนือ่งจากการประเมนิอากาศทีเ่หลอือยูใ่นถงัอากาศอา้งองิ
จากเวลาทีผ่า่นไปหลงัจากเริม่ด�าน�้า ขอบตวัเรอืนนาฬกิาหมนุไดข้องรุน่ด�าน�้าจงึถกูออกแบบใหห้มนุ 

ทวนเข็มนาฬกิาเทา่นัน้ เพือ่ป้องกนัไมใ่หน้าฬกิาแสดงเวลาทีผ่า่นไปสัน้กวา่ทีเ่ป็นจรงิ

■ฟงักช์ ัน่ของรุน่ดำ�นำ�้

วธิใีชข้อบตวัเรอืนหมนุได้
①  เมือ่เริม่กจิกรรมทีท่า่นตอ้งการวดัระยะเวลาทีผ่า่นไป (ยกตวัอยา่งเชน่ เมือ่ทา่นเริม่ด�าน�้า) 

หมนุขอบตวัเรอืนไปจนถงึจดุทีเ่ครือ่งหมาย  บนขอบตวัเรอืนอยูต่รงกบัเข็มนาที

②  อา่นระยะเวลาทีผ่า่นไปบนขอบตวัเรอืนจากเลขทีเ่ข็มนาทชีีอ้ยู่

ขอบตวัเรอืนหมนุทศิท�งเดยีว
หากนาฬกิาของทา่นมกี�าไลเหล็กทีม่กีลไกปรับสายเลือ่นอยูด่ว้ย ทา่นสามารถ
ปรับความยาวของก�าไลไดด้ว้ยตวัเอง
คณุสมบตันิีเ้ป็นประโยชนม์าก หากทา่นใสน่าฬกิาเหนอืชดุด�าน�้า หรอืเสือ้ผา้ 

ฤดหูนาวทีม่คีวามหนา
①  ยกปีกขึน้ประมาณ 90 องศา กดเพิม่ลงไปอกีประมาณ 20 องศา แลว้ถอืคา้งไวอ้ยา่งนัน้
※  ทา่นจะรูส้กึถงึแรงตา้นเล็กนอ้ย แตก่รณุาใชแ้รงเพยีงเบาๆ เทา่นัน้ อยา่ผลกัฝาเปิดอยา่งรนุแรง

②  ดงึก�าไลเบาๆ จากดา้น 6 นาฬกิาของนาฬกิา ตามเสน้โคง้ของก�าไล
※  เชน่กนั กรณุาใชแ้รงเพยีงเบาๆ เทา่นัน้ อยา่ผลกัปีกอยา่งรนุแรง
※  สายเลือ่นสามารถดงึออกไดป้ระมาณ 30 มลิลมิเิตอร ์ระวงัอยา่ดงึออกมาเกนิเครือ่งหมายขอบเขต 

ทีม่สีลกัเอาไว ้

วธิใีชเ้ครือ่งปรบัส�ยเลือ่น

③  กดปุ่ มกดคา้งเอาไว ้ยกตะขอขึน้เพือ่คลายเข็มขดั แลว้คาดลงบนขอ้มอืของทา่น

④  ปิดตะขอกอ่น แลว้จงึปิดปีกตาม

⑤  ปรับความยาวของสายเลือ่นดว้ยมอืทีไ่มไ่ดส้วมนาฬกิา เพือ่ใหน้าฬกิาพอดกีบัขอ้มอืของทา่น
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■ม�ตรฐ�น Grand Seiko

เนือ่งดว้ยโครงสรา้งทีม่กีารเคลือ่นไหว (ตวัเรอืนแบบแรงขบั) ความเทีย่งตรง 
ของนาฬกิาไขลานจะแปรผันตามความแตกตา่งของสภาวะแวดลอ้มในการใช ้เชน่ การ
ขึน้ลานดว้ยการเคลือ่นไหวขอ้มอื, อณุหภมู ิและต�าแหน่ง (ลกัษณะการวางนาฬกิา)
“มาตรฐาน Grand Seiko” คอืมาตรฐานพเิศษส�าหรับนาฬกิาไขลานของ Seiko ซึง่
จัดท�าขึน้เพือ่ตรวจสอบการท�างานขัน้สงูและความเทีย่งตรงของตวัเครือ่งของนาฬกิา 
Grand Seiko ทกุเรอืนไดถ้กูท�าการทดสอบเหมอืนกนัในชว่งระยะเวลาเดยีวกนั แตจ่ะมี
มาตราฐานอยูส่องแบบคอืมาตรฐานของนาฬกิา Grand Seiko ส�าหรับสภุาพบรุษุ และ
อกีมาตรฐานส�าหรับเครือ่งหมายเลข 9S27 ซึง่จะอยูใ่นนาฬกิา Grand Seiko ส�าหรับ
สภุาพสตร ีเนือ่งจากตวัเครือ่ง 9S27 มขีนาดเล็กท�าใหร้ะดบัของความเทีย่งตรงตา่งกนั
นาฬกิาไขลาน Grand Seiko ทกุเรอืนมขีอ้ก�าหนดวา่จะตอ้งผา่นการตรวจสอบตาม
มาตรฐานทีแ่น่นอนของ “มาตรฐานการตรวจสอบ Grand Seiko” เฉพาะผลติภณัฑ์
ทีผ่า่นการตรวจสอบชดุกลไกกอ่นประกอบเขา้ตวัเรอืน โดยวดัการเร็ว/ชา้ (อตัราราย
วนั) ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มควบคมุตา่งๆ ในโรงงานผลติเป็นเวลาทัง้หมด 17 วนั ใน
หกต�าแหน่งทีต่า่งกนัและสามอณุหภมูทิีต่า่งกนั นาฬกิา Grand Seiko ไดผ้า่นการ
ทดสอบทีเ่กนิมาตราฐานความเทีย่งตรงทีแ่สดงในหนา้ 449 โดยทีค่วามเทีย่งตรง
ถกูก�าหนดเป็น เร็ว หรอื ชา้ ตอ่วนั (“อตัราเฉลีย่รายวนั”) และคา่ทีว่ดัไดอ้ยูใ่นชว่ง
มาตรฐานเทา่นัน้ จงึจะขึน้ชือ่วา่เป็น “Grand Seiko”

เราระบ ุ“คา่เป้าหมาย” ส�าหรับการใชง้านตามปกตขิองลกูคา้ คอื -1 วนิาท ี
ถงึ +10 วนิาท ีส�าหรับทกุเครือ่ง ยกเวน้เครือ่งหมายเลข 9S85 และ 9S86 
(-1 ถงึ +8) และ -5 ถงึ +10 ส�าหรับ 9S27 ตอ่วนั เพือ่บอกถงึความเทีย่ง
ตรงไดช้ดัเจนในกรณีใชต้ามปกต ิใหต้รวจสอบการเดนิเร็ว/ชา้  
เมือ่ใชเ้ป็นเวลาหนึง่สปัดาหถ์งึสบิวนั ไมใ่ชเ่พยีงวนัเดยีวของการใชต้ามปกต ิ 

ถา้คา่เฉลีย่ตอ่วนัเกนิจากชว่งเป้าหมายทีก่ลา่ว เรามบีรกิารปรับนาฬกิา  

(การปรับนาฬกิาใหบ้รกิารโดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยภายใน 3 ปีหลงัซือ้  

การปรับนาฬกิาหลงัจาก 3 ปี จะมคีา่บรกิารส�าหรับการปรับ)  

เราจะรับผดิชอบโดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยภายในชว่งเวลาหลงัการซือ้  
(ชว่งเวลารับประกนั) ยกเวน้ในกรณีตอ่ไปนี้

○  ความเทีย่งตรงเสยีไปเนือ่งจากความไมร่ะมดัระวงัของลกูคา้ เชน่  
ใชน้าฬกิาผดิวธิหีรอืนาฬกิาไดรั้บผลกระทบจากอปุกรณท์ีม่ ี

สนามแมเ่หล็ก
○  ความเทีย่งตรงเสยีไปเพราะการซอ่มโดยบรษัิทหรอืศนูยรั์บซอ่มอืน่
○  ความเทีย่งตรงเสยีไปเนือ่งจากภยัธรรมชาต ิเชน่ ไฟไหม ้น�้าทว่ม 

หรอืแผน่ดนิไหว
○  เงือ่นไขการรับประกนัมกีารเปลีย่นแปลง

ม�ตรฐ�นพเิศษ Grand Seiko
มาตรฐานพเิศษ Grand Seiko คอืมาตรฐานพเิศษทีม่เีงือ่นไขแน่นอนยิง่กวา่
มาตรฐาน Grand Seiko
ส�าหรับรุน่ทีป่ระกอบดว้ยตวัเครือ่งกลไลซึง่ผา่นการตรวจสอบมาตรฐานนี ้ 
จะพมิพค์�าวา่ “SPECIAL” บนหนา้ปัด

คำ�อธบิ�ยม�ตรฐ�น Grand Seiko

รายการ หน่วย มาตรฐาน
เครือ่งหมาย
เลข 9S27

มาตรฐาน 
พเิศษ

อตัรารายวนัเฉลีย่ 
ทีต่�าแหน่งตา่งๆ วนิาท/ีวนั −3.0 ~ +5.0 −3.0 ~ +8.0 −2.0 ~ +4.0

ความผันแปรเฉลีย่ วนิาท/ีวนั นอ้ยกวา่ 1.8 นอ้ยกวา่ 3.2 นอ้ยกวา่ 1.6

ความผันแปรสงูสดุ วนิาท/ีวนั นอ้ยกวา่ 4.0 นอ้ยกวา่ 6.0 นอ้ยกวา่ 3.0

ความแตกตา่งระหวา่ง 
การวางราบกบัการแขวน วนิาท/ีวนั −6.0 ~ +8.0 −8.0 ~ +10.0 −5.0 ~ +7.0

ความแตกตา่งสงูสดุ 
ระหวา่งอตัรารายวนัเฉลีย่
กบัแตล่ะอตัรา

วนิาท/ีวนั นอ้ยกวา่ 8.0 นอ้ยกวา่ 13.0 นอ้ยกวา่ 7.0

คา่ผันแปรทีห่นึง่ของอตัรา 
ตอ่ 1 องศาเซลเซยีส

วนิาท/ีวนั/ 
องศาเซลเซยีส −0.5 ~ +0.5 −0.6 ~ +0.6 −0.3 ~ +0.3

คา่ผันแปรทีส่องของอตัรา 
ตอ่ 1 องศาเซลเซยีส

วนิาท/ีวนั/ 
องศาเซลเซยีส −0.5 ~ +0.5 −0.6 ~ +0.6 −0.3 ~ +0.3

อตัราเริม่ตน้ใหม่ วนิาท/ีวนั −0.5 ~ +0.5 −6.0 ~ +6.0 4.0

จ�านวนต�าแหน่งทีต่รวจสอบ 6 ต�าแหน่ง

สภาวะอณุหภมูใินการตรวจสอบ 8, 23, 38 องศาเซลเซยีส

จ�านวนวนัทัง้หมดทีต่รวจสอบ 17 วนั

มาตรฐาน Grand Seiko
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คำ�อธบิ�ยศพัทเ์ฉพ�ะในม�ตรฐ�น Grand Seiko

รายการ ความหมาย

ต�าแหน่ง 
ตรวจสอบ

International Standard ISO3159 ไดก้�าหนดลกัษณะการวาง ไว ้5 ลกัษณะ  
เพือ่ใชใ้นการทดสอบตา่งๆซึง่การตรวจสอบของ GS เพิม่ต�าแหน่งการวาง 
นาฬกิาเพิม่อกี 1 ลกัษณะโดยวางจดุ 12 นาฬกิาไวด้า้นบนเหมอืนการถอด 
นาฬกิาออกจากขอ้มอืดงันัน้ การตรวจสอบของ GS มกีารวางไวถ้งึ 6 ลกัษณะ  
(หนา้ปัดอยูด่า้นบน, หนา้ปัดอยูด่า้นลา่ง, 12 นาฬกิาอยูด่า้นบน, 3 นาฬกิา 
อยูด่า้นบน, 6 นาฬกิาอยูด่า้นบน, และ 9 นาฬกิาอยูด่า้นบน)

อตัรารายวนัเฉลีย่

คา่เฉลีย่ของอตัรารายวนั 12 คา่โดยวดัทีต่�าแหน่งทัง้ 6 ตามล�าดบัเป็น 
ระยะเวลา 2 วนันีค่อืคา่เป้าหมายพืน้ฐานทีบ่อกการเดนิเร็ว/ชา้ตอ่วนัของ
นาฬกิา อยา่งไรกต็ามจะตอ้งน�ารายการอืน่มาพจิารณาประกอบเพือ่ให ้
ครอบคลมุการตดัสนิความเทีย่งตรงทีแ่ทจ้รงิ

ความผันแปร
เฉลีย่

คา่เฉลีย่ของความผันแปรของอตัรารายวนัระหวา่งวนัแรกและวนัทีส่อง 
ซึง่วดัที ่6 ต�าแหน่ง ต�าแหน่งละสองวนั ซึง่บอกถงึระดบัความเสถยีรของ 
ความเทีย่งตรงทีแ่ตล่ะต�าแหน่ง

ความผันแปร
สงูสดุ

คา่สงูสดุของคา่ผันแปรรายวนัทัง้ 6 คา่ ระหวา่งวนัแรกและวนัทีส่อง 
เมือ่วดัที ่6 ต�าแหน่ง ต�าแหน่งละสองวนั ซึง่บอกถงึระดบัความเทีย่งตรงตอ่
วนัทีเ่ปลีย่นไปสงูสดุตามต�าแหน่ง

ความแตกตา่ง 
ระหวา่ง 
การวางราบ 
กบัการแขวน

บอกการเดนิเร็ว/ชา้ ทีต่�าแหน่งทัง้สองทีใ่ชน้าฬกิาบอ่ยๆ ในชวีติประจ�าวนั
เป็นความแตกตา่งของอตัรารายวนัเฉลีย่ส�าหรับสองวนัเมือ่วางนาฬกิา 

ใหห้นา้ปัดอยูด่า้นบนและอตัราเฉลีย่รายวนัเมือ่วางนาฬกิาให ้6 นาฬกิา 
อยูด่า้นบน

ความแตกตา่ง
สงูสดุระหวา่ง
อตัรารายวนัเฉลีย่
กบัแตล่ะอตัรา

คา่ความแตกตา่งสงูสดุระหวา่งอตัรารายวนั ส�าหรับ 12 วนัของการเริม่ตน้
ตรวจสอบ กบัอตัรารายวนัเฉลีย่บอกถงึระดบัทีอ่ตัรารายวนัเปลีย่นแปลงไป
ตามลกัษณะการวางนาฬกิา

คา่ผันแปรทีห่นึง่
ของอตัราตอ่  
1 องศาเซลเซยีส

การผันแปรอตัรารายวนัตอ่ 1 องศาเซลเซยีส ระหวา่ง 38 องศาเซลเซยีส 
และ 8 องศาเซลเซยีส ในต�าแหน่งเดยีวกนั (หนา้ปัดอยูด่า้นบน) บอกถงึ 
การเดนิเร็ว/ชา้ในอณุหภมูขิองสิง่แวดลอ้ม (เมือ่ถอดนาฬกิาออกจากขอ้มอื) 
ในทีท่ีน่าฬกิาถกูใช ้

คา่ผันแปรทีส่อง
ของอตัราตอ่  
1 องศาเซลเซยีส

การผันแปรอตัรารายวนัตอ่ 1 องศาเซลเซยีส ระหวา่ง 38 องศาเซลเซยีส 
และ 23 องศาเซลเซยีสในต�าแหน่งเดยีวกนั
(ต�าแหน่งหนา้ปัดอยูด่า้นบน) บอกถงึการเดนิเร็ว/ชา้ในอณุหภมูสิ ิง่แวดลอ้ม
(เมือ่สวมนาฬกิาทีข่อ้มอื) ในทีท่ีใ่ชน้าฬกิา

อตัราเริม่ตน้ใหม่
คา่ไดจ้ากการลบ อตัรารายวนัเฉลีย่เมือ่เริม่สองวนัแรก ออกจากอตัรารายวนั
ของวนัสดุทา้ยทีต่รวจสอบ บอกถงึระดบัความเสถยีรของอตัรารายวนัหลงัการ
ใชใ้นชว่งกอ่นวดัคา่

ใบรบัรองก�รตรวจสอบม�ตรฐ�น Grand Seiko
○  ใบรับรองการตรวจสอบมาตรฐาน Grand Seiko รับรองคา่การเคลือ่นไหว 

ของแตล่ะชิน้สว่นกอ่นประกอบเขา้ในตวัเรอืนซึง่ถกูวดัภายใตส้ภาวะแวดลอ้ม
ควบคมุตา่งๆในโรงงานอตุสาหกรรมทีผ่า่นการตรวจสอบตามมาตรฐาน  
Grand Seiko ในใบรับรองจะแจง้หมายเลขเครือ่ง หมายเลขตอ่เนือ่งของ 
สว่นเคลือ่นไหว และหมายเลขตอ่เนือ่งของตวัเรอืน

○  ความเทีย่งตรงของนาฬกิาไขลานตามปกตเิปลีย่นแปลงไปตามสภาวะการใช ้
ของลกูคา้ (สถานะการไขลานนาฬกิาโดยการเคลือ่นไหวของแขนตอ่วนั) 
อณุหภมูสิ ิง่แวดลอ้ม ต�าแหน่ง (ลกัษณะการวางนาฬกิา) ทัง้นีค้วามเทีย่งตรง
ตามปกตเิมือ่ใชจ้รงิอาจตา่งจากคา่ทีก่�าหนดในรายการของมาตรฐาน  
Grand Seiko

คำ�เตอืน
ใบรับรองการตรวจสอบมาตรฐาน Grand Seiko ไมส่ามารถออกใหใ้หมไ่ด ้
ในกรณีทีเ่กดิการสญูหาย และไมส่ามารถออกใหใ้หมไ่ดห้ลงัจากการซอ่ม
หรอืปรับเครือ่ง

มาตรฐาน Grand Seiko มาตรฐาน Grand Seiko



453452

ไท
ย

ขอ้ควรระวงัสำ�หรบัคว�มเทีย่งตรงของน�ฬกิ�ไขล�น
นาฬกิาไขลานมกีลไกทีเ่คลือ่นโดยแรงทีเ่กดิขึน้เมือ่มกีารไขลาน ชิน้สว่นโลหะเล็กๆ ท�างานดว้ยกนั
เพือ่ควบคมุความเทีย่งตรงชิน้สว่นโลหะทีเ่ปราะบางจะไดรั้บผลกระทบจากสภาวะแวดลอ้ม
ภายนอกไดง้า่ย เชน่ อณุหภมู ิแรงโนม้ถว่งของโลก และการสะเทอืนรวมทัง้จากสภาวะการใช ้
เชน่เวลาใชง้านตามปกต ิและสภาวะการไขลานของลานนาฬกิา ซึง่ส ิง่เหลา่นีท้�าใหน้าฬกิา

 

เดนิเร็ว/ชา้ได ้

① ความเทีย่งตรงของนาฬกิาไขลาน คอื “อตัรารายวนัเฉลีย่”
ความเทีย่งตรงของนาฬกิาควอทซ ์บอกเป็นรายเดอืนหรอืรายปี เชน่ อตัรารายเดอืน ±15 วนิาท ี 

หรอือตัรารายปี ±10 วนิาทเีป็นการบอกถงึระดบัความแตกตา่งของความเทีย่งตรงทัง้หมด 
เมือ่มกีารใชน้าฬกิาควอทซต์ดิตอ่กนัเป็นเดอืน หรอื ปีในทางตรงขา้ม ความเทีย่งตรงของนาฬกิา
ไขลานปกตแิลว้บอกเป็น “อตัราเฉลีย่รายวนั”ความเทีย่งตรงของนาฬกิาไขลานเปลีย่นแปลง 
เล็กนอ้ยในแตล่ะวนัโดยไดรั้บผลจากสภาวะตา่งๆของการใชแ้ละความไมเ่สถยีรตามปกต ิ 
ดงันัน้การใหค้วามเห็นวา่ความแมน่ย�าเป็นทีพ่อใจหรอืไม ่ตอ้งตรวจสอบคา่เฉลีย่ของการใช ้
ในหนึง่สปัดาหถ์งึสบิวนัไมใ่ชก่ารใชง้านเพยีงวนัเดยีว ส�าหรับความเทีย่งตรงปกตขิองนาฬกิาไข
ลาน Grand Seiko คา่เป้าหมายทีร่ะบคุอื -1 ถงึ +10 วนิาท ี(+8 วนิาทสี�าหรับเครือ่งหมายเลข 
9S86 และ 9S85, –5 ถงึ +10 วนิาทสี�าหรับเครือ่งหมายเลข 9S27) ตอ่วนั ถา้คา่เฉลีย่เกนิจาก
คา่ดงักลา่วเมือ่มกีารใชใ้นภาวะปกตเิป็นเวลาหนึง่สปัดาหถ์งึสบิวนัเรามบีรกิารปรับเครือ่ง

＊ การบรกิารปรับนาฬกิาภายใน 3 ปี หลงัการซือ้จะไมม่คีา่บรกิาร แตห่ลงัจาก 3 ปีแลว้จะมคีา่บรกิาร 
อยา่งไรกต็าม โปรดทราบวา่นาฬกิาทีม่อีายกุารใชง้านนาน บางชิน้สว่นมกีารสกึหรอตามอาย ุ 

จงึไมส่ามารถปรับความเทีย่งตรงดงัตอ้งการได ้ ⇒ ส�าหรับรายละเอยีด ดทูีห่นา้ 448 และ 453

② ปัจจัยทีท่ีม่ผีลตอ่ความเทีย่งตรง -1: จ�านวนทีไ่ขลานนาฬกิา
เพือ่ใหน้าฬกิาไขลานมคีวามเทีย่งตรงดขีึน้ ตอ้งใหพ้ลงังานทีแ่รงอยา่งสม�า่เสมอแกส่ว่นประกอบ
ทกุสว่นเทา่ทีเ่ป็นได ้ในสภาวะทีล่านนาฬกิาเต็ม ความเทีย่งตรงจะเสถยีร อยา่งไรกต็ามเมือ่
ไมไ่ดไ้ขลาน พลงังานจะออ่น สง่ผลใหช้ ิน้สว่นทีค่วบคมุความเทีย่งตรงไดรั้บผลจากอทิธพิล
ภายนอกท�าใหค้วามเทีย่งตรงไมเ่สถยีร เพือ่ใหก้ารใชน้าฬกิาไขลานมคีวามเทีย่งตรงสม�า่เสมอ 
แนะน�าใหไ้ขลานนาฬกิาเต็มในสภาวะทีใ่ชน้าฬกิา

③ ปัจจัยทีม่ผีลตอ่ความเทีย่งตรง -2: อทิธพิลของอณุหภมูิ
ช ิน้สว่นประกอบของนาฬกิาไขลานเป็นโลหะซึง่ขยายตวัและหดตวัเล็กนอ้ยเมือ่อณุหภมูเิปลีย่น 
ซึง่จะมผีลตอ่ความเทีย่งตรง โดยปกตเิมือ่อณุหภมูสิงูนาฬกิาจะเดนิชา้ลง และทีอ่ณุหภมูติ�า่
นาฬกิาจะเดนิเร็วขึน้

④  ปัจจัยทีม่ผีลตอ่ความเทีย่งตรง -3: ความแตกตา่งของต�าแหน่ง  
(ลกัษณะการวางนาฬกิา)

ชิน้สว่นประกอบของนาฬกิาไขลานทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเทีย่งตรงไดรั้บผลจากแรงโนม้ถว่งของโลก 

ตวัอยา่งเชน่นาฬกิาเดนิเร็วหรอืชา้ตา่งกนัถา้วางนาฬกิาทีต่รง 12 นาฬกิาตามแนวนอน และ
แนวตัง้ เมือ่ไมไ่ดส้วมนาฬกิาไวท้ีข่อ้มอื ความคลาดเคลือ่นของความเทีย่งตรงขณะสวมนาฬกิา
จะถกูชดเชยบา้งตามต�าแหน่ง ลองวางนาฬกิาดว้ยต�าแหน่งตา่งๆ เพือ่หาต�าแหน่งทีเ่หมาะกบั
นาฬกิาของคณุ

■ก�รรกัษ�คณุภ�พน�ฬกิ�ของคณุ

ขอ้ควรทร�บเกีย่วกบัก�รรบัประกนัและก�รซอ่ม
○  ตดิตอ่รา้นคา้ปลกีทีจ่�าหน่ายนาฬกิาใหค้ณุ หรอืมกีารบนัทกึชือ่เครอืขา่ยการบรกิารระหวา่ง

ประเทศของ Grand Seiko ไวบ้นใบรับประกนัสนิคา้หรอืบนเว็บไซตข์องเรา เพือ่การซอ่ม
และยกเครือ่ง

○  หากยงัอยูใ่นชว่งรับประกนั แสดงใบรับประกนัเพือ่รับบรกิารการซอ่ม
○  การครอบคลมุของการรับประกนัมรีะบอุยูใ่นใบรับประกนั ควรอา่นอยา่งรอบคอบและจดจ�าไว ้
○  ส�าหรับบรกิารซอ่มหลงัจากหมดอายรัุบประกนั ทางเราจะบรกิารซอ่มใหต้ามความตอ้งการ

โดยมคีา่ใชจ้า่ย

ชิน้สว่นประกอบทดแทน
○  โปรดทราบวา่หากชิน้สว่นประกอบดัง้เดมิไมม่ ีอาจใชช้ ิน้สว่นประกอบทดแทนทีท่�าใหด้จูาก

ภายนอกตา่งจากแบบดัง้เดมิ

ก�รตรวจสอบและปรบัโดยก�รถอดแยกชิน้สว่น และทำ�คว�มสะอ�ด
(ก�รล�้งเครือ่ง)

○  แนะน�าใหม้กีารการตรวจสอบและปรับนาฬกิาโดยการถอดแยกชิน้สว่นและท�าความสะอาด 
(ลา้งเครือ่ง) เป็นชว่งๆ ประมาณทกุ 3-4 ปี เพือ่ท�าใหน้าฬกิาคงสภาพดทีีส่ดุในระยะยาว

○  การเคลือ่นไหวนาฬกิานีม้โีครงสรา้งทีม่แีรงดนัไปบนลอ้หมนุถา่ยแรง เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ 
ชิน้สว่นประกอบนีท้�างานไปดว้ยกนัเรยีบรอ้ยด ีมคีวามจ�าเป็นในการตรวจสอบเป็นระยะ  
รวมถงึการท�าความสะอาดชิน้สว่นและการเคลือ่นไหวหยอดน�้ามนั ปรับความเทีย่งตรง  
ตรวจสอบฟังกช์ัน่และการทดแทนสว่นทีส่กึหรอกรณีมกีารใชน้าฬกิานานๆ แนะน�าใหม้ ี

การตรวจสอบและปรับนาฬกิาโดยถอดแยกชิน้สว่นท�าความสะอาด (ลา้งเครือ่ง) ภายใน  

3-4 ปีหลงัการซือ้การหลอ่ลืน่น�้ามนัของชิน้สว่นในนาฬกิาคณุอาจถกูท�าลาย การขดูขดี 

ชิน้สว่นอาจเกดิขึน้จากการปนเป้ือนของน�้ามนั ซึง่ในทีส่ดุน�าไปสูก่ารหยดุเดนิของนาฬกิา 

ชิน้สว่นเชน่ปะเกน็อาจเสยีหาย ความสามารถกนัน�้าอาจแยล่งเนือ่งจากมหียดน�้า และ
ความชืน้ใหต้ดิตอ่รา้นคา้ปลกีทีค่ณุซือ้นาฬกิาเพือ่ตรวจสอบและปรับนาฬกิาโดยถอดรือ้ 

และท�าความสะอาด (ลา้งเครือ่ง) ส�าหรับชิน้สว่นทดแทน โปรดระบ ุ“ชิน้สว่นประกอบของแท ้
GRAND SEIKO” เมือ่น�านาฬกิาไปตรวจสอบและปรับโดยการถอดแยกชิน้สว่นและ 

ท�าความสะอาด (ลา้งเครือ่ง) โปรดดใูหแ้น่ใจวา่ไดป้ะเกน็ และหมดุดนัอนัใหมแ่ลว้
○  เมือ่นาฬกิาของคณุไดรั้บการตรวจสอบและปรับโดยการถอดแยกชิน้สว่นและท�าความสะอาด 

(ลา้งเครือ่ง) การเคลือ่นไหวของนาฬกิาของคณุอาจเปลีย่นไป

บรกิ�รหลงัก�รข�ย

มาตรฐาน Grand Seiko
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ก�รรบัประกนั
ในระหว�่งก�รรบัประกนั เร�รบัประกนัก�รซอ่มและบรกิ�รปรบัฟร ีถ�้ห�กคว�มผดิปกตนิ ัน้ 
เป็นไปต�มกฎกตกิ�ของก�รรบัประกนั โดยทีม่กี�รใชน้�ฬกิ�ถกูตอ้งต�มทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืก�รใช้

ก�รครอบคลมุของก�รรบัประกนั
○ ตวัเรอืนนาฬกิา (การเคลือ่นไหว, ตวัเรอืน) และสายนาฬกิาโลหะ

ขอ้ยกเวน้ก�รรบัประกนั
บรกิารซอ่ม/ปรับในกรณีดงัตอ่ไปนีม้คีา่บรกิารแมจ้ะอยูใ่นชว่งการรับประกนั หรอืภายใตก้ารครอบคลมุ 
ของประกนั

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

การใชไ้มถ่กูตอ้ง
○  รอยขดูขดีหรอืฝุ่ นตดิทีเ่กดิจากการใชง้าน
○  ปัญหาและความเสยีหายทีเ่กดิจากเหตบุงัเอญิ อบุตัภิยัธรรมชาต ิรวมทัง้ไฟไหม ้น�้าทว่ม  

หรอืแผน่ดนิไหว
○  ขอ้ความในใบรับประกนัถกูเปลีย่นแปลง
○  ไมม่ใีบรับประกนัมาแสดง

ก�รสง่น�ฬกิ�ซอ่มฟรภี�ยในชว่งรบัประกนั
○  ส�าหรับความผดิปกตภิายใตก้ารรับประกนั สง่มอบนาฬกิาพรอ้มกบัใบรับประกนัแกร่า้นคา้ปลกี 

ทีค่ณุซือ้นาฬกิา
○  กรณีทีร่า้นคา้ปลกีทีข่ายนาฬกิาไมส่ามารถจัดการการรับประกนัไดเ้นือ่งจากเป็นนาฬกิาทีไ่ดรั้บ 

เป็นของขวญัหรอืมกีารยา้ยทีอ่ยูฯ่ลฯ ใหต้ดิตอ่มกีารบนัทกึชือ่เครอืขา่ยการบรกิารระหวา่งประเทศ
ของ Grand Seiko ไวบ้นใบรับประกนัสนิคา้หรอืบนเว็บไซตข์องเรา พรอ้มกบัแนบใบรับประกนั

อืน่ๆ
○  ส�าหรับตวัเรอืนนาฬกิา ฝาครอบหนา้ปัด เข็มกระจก สายนาฬกิา ฯลฯ อาจใชช้ ิน้สว่นแบบอืน่

ในการซอ่มถา้มคีวามจ�าเป็น ส�าหรับระยะเวลาในเกบ็ชิน้สว่นตา่งๆ ไว ้โปรดดทูีห่นา้ 453  
ของคูม่อืเลม่นี้

○  ส�าหรับบรกิารการปรับความยาวสายนาฬกิาโลหะ ตดิตอ่รา้นคา้ปลกีทีค่ณุซือ้นาฬกิา 

หรอืมกีารบนัทกึชือ่เครอืขา่ยการบรกิารระหวา่งประเทศของ Grand Seiko ไวบ้น 
ใบรับประกนัสนิคา้หรอืบนเว็บไซตข์องเรา รา้นคา้ปลกีอืน่อาจบรกิารโดยคดิคา่ใชจ้า่ย  
หรอืไมม่กีารบรกิาร

○  การรับประกนับรกิารซอ่มฟร ีเฉพาะในระยะเวลาและเงือ่นไขทีร่ะบใุนใบรับประกนั  
ไมม่ผีลตอ่สทิธติามกฎหมายของลกูคา้

น�ฬกิ�ตอ้งก�รก�รดแูลประจำ�วนัอย�่งดี
○  อยา่ลา้งนาฬกิาขณะทีเ่ม็ดมะยมอยูใ่นต�าแหน่งทีย่ืน่หรอืปลดออกมา
○  เชด็ความชืน้ เหงือ่ หรอืสิง่สกปรกดว้ยผา้นุ่ม
○  หลงัจากนาฬกิาเปียกชุม่น�้าทะเลตอ้งลา้งนาฬกิาดว้ยน�้าบรสิทุธส์ะอาดและเชด็ใหแ้หง้ 

อยา่งระมดัระวงั

※  อยา่ลา้งนาฬกิาถา้นาฬกิาของคณุ เป็นแบบ “ไมก่นัน�้า” หรอื “กนัน�้าส�าหรับใชช้วีติประจ�าวนั”
　 ⇒ “วธิเีชค็หมายเลขเครือ่งและระดบัความกนัน�้า” หนา้ 424

หมนุเม็ดมะยมเป็นคร ัง้คร�ว
○  หมนุเม็ดมะยมเป็นครัง้คราวเพือ่ป้องกนัการสกึหรอของเม็ดมะยม
○  ใชว้ธิเีดยีวกนันีก้บัเม็ดมะยมแบบหมนุลงดว้ยสกรู
　 ⇒ “เม็ดมะยม” หนา้ 432

ก�รดแูลประจำ�วนั

การรักษาคณุภาพนาฬกิาของคณุ การรักษาคณุภาพนาฬกิาของคณุ
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ส�ยน�ฬกิ�
เนือ่งจ�กส�ยน�ฬกิ�มกี�รสมัผสัโดยตรงกบัผวิหนงัจงึเป้ือนเหงือ่และสิง่สกปรกได ้ดงัน ัน้ 

ก�รไมด่แูลส�ยน�ฬกิ�จะทำ�ใหส้�ยน�ฬกิ�เสือ่มสภ�พเร็วขึน้ หรอืทำ�ใหร้ะค�ยผวิหนงัหรอื 

เกดิรอยเป้ือนทีข่อบแขนเสือ้ไดจ้งึควรใสใ่จกบัน�ฬกิ�คณุเพือ่ก�รใชง้�นไดย้�วน�น

ส�ยน�ฬกิ�โลหะ
○  แมเ้ป็นสายโลหะแสตนเลสแตห่ากปลอ่ยความชืน้ เหงือ่ หรอื ดนิทิง้ไวก้ส็ามารถท�าใหเ้กดิสนมิได ้
○  ถา้ขาดการดแูลอาจท�าใหป้ลายแขนเสือ้ตดิสเีหลอืงหรอืสทีองของสายนาฬกิาได ้
○  ควรเชด็ความชืน้ เหงือ่ หรอืดนิออกดว้ยผา้นุ่มใหเ้ร็วทีส่ดุ
○  การท�าความสะอาดดนิรอบรอยตอ่ของสายนาฬกิา ใหเ้ชด็ออกดว้ยน�้าและแปรงออกดว้ย

แปรงสฟัีนขนนิม่ (ป้องกนัเรอืนนาฬกิาจากน�้าทีก่ระเด็นใส ่โดยหุม้ดว้ยพลาสตกิ ฯลฯ)
○  เนือ่งจากสายไทเทเนยีมใชห้มดุเป็นโลหะสเตนเลส ซึง่มคีวามแข็งแรงแตอ่าจเกดิสนมิ 

ในสว่นหมดุทีเ่ป็นโลหะสเตนเลสได ้
○  หากมสีนมิเกาะทีห่มดุ หมดุอาจเลือ่นออกหรอืหลดุ สง่ผลใหเ้รอืนนาฬกิาอาจหลดุออกจาก 

ขอ้มอืหรอือาจเปิดตวัหนบีไมไ่ด ้
○  ถา้หมดุเลือ่นออก ควรหยดุการใชง้านทนัทแีละสง่ซอ่ม เนือ่งจากหากมกีารใชง้านตอ่อาจท�าให ้

บาดเจ็บได ้

ส�ยน�ฬกิ�หนงั
○  สายนาฬกิาหนังจะเปลีย่นสงีา่ยและเสยีหายจาก ความชืน้, เหงือ่และการถกูแสงแดด

โดยตรง
○  ท�าการเชด็ความชืน้และเหงือ่ออกโดยเร็ว โดยการซบัเบาๆ ดว้ยผา้แหง้
○  ไมค่วรปลอ่ยใหส้ายนาฬกิาโดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานานๆ
○  กรณุาใหค้วามระมดัระวงัเมือ่สวมนาฬกิาทีส่ายเป็นสอีอ่น เพราะสายนาฬกิาสอีอ่นจะสกปรก

และเห็นความสกปรกไดง้า่ย
○  ระงับการใชน้าฬกิาสายหนังขณะอาบน�้าหรอืวา่ยน�้าหรอืการท�างานทีโ่ดนน�้าเป็นประจ�า 

ยกเวน้เป็นสายนาฬกิาแบบกนัน�้าหรอืแบบไมเ่ปียกน�้า และไมใ่ชง้านนาฬกิาใหโ้ดนน�้าทกุวนั
แมว้า่ตวันาฬกิาเป็นแบบกนัน�้า

ส�ยซลิโิคน
○  สายซลิโิคนจะสกปรกงา่ยตามลกัษณะของวสัดปุระเภทนี ้และอาจเป็นคราบตลอดจน  

เปลีย่นสดีว้ย เชด็ฝุ่ นผงออกดว้ยผา้เปียกหรอืทชิชูเ่ปียก
○  หากสายซลิโิคนแตกอาจท�าใหส้ายขาด ตา่งจากสายทีท่�าจากวสัดปุระเภทอืน่ๆ  

โปรดระมดัระวงัอยา่ท�าใหส้ายเสยีหายดว้ยเครือ่งมอืทีแ่หลมคม

ขอ้ควรทร�บเกีย่วกบัก�รระค�ยผวิหนงัและก�รแพ้
การระคายผวิหนังจากสายนาฬกิาเกดิไดห้ลายสาเหต ุเชน่ แพโ้ลหะ หรอืหนัง หรอืปฏกิรยิาของ
ผวิหนังจากการเสยีดสกีบัสิง่สกปรกหรอืสายนาฬกิา

ขอ้ควรทร�บเกีย่วกบัคว�มย�วของส�ยน�ฬกิ�
ควรปรับสายนาฬกิาใหห้ลวมเล็กนอ้ยเพือ่ใหม้อีากาศหมนุเวยีนได ้คอื เมือ่สวมนาฬกิา 

ควรจะสอดนิว้มอืระหวา่งสายนาฬกิากบัขอ้มอืคณุได ้

ผลจ�กก�รอยูใ่กลแ้มเ่หล็ก อ�จทำ�ใหน้�ฬกิ�เดนิเร็ว/ช�้ช ัว่คร�วหรอืหยดุเดนิ

โทรศัพท์มือถือ
(ลำโพง)

กระเป๋าถือ
(ปิดด้วยแม่เหล็ก)

อะแดปเตอร์ไฟ
AC

เครื่องโกนหนวดไฟ
AC

อุปกรณ์ทำอาห
ารแบบแม่เหล็ก

วิทยุพกพา
(ลำโพง)

สร้อยคอแม่เหล็ก หมอนอนามั
ยแม่เหล็ก

การระบทุีฝ่าหลงั เงือ่นไขการใช ้ ระดบัทีรั่บรอง
ไมร่ะบุ

วางนาฬกิาใหห้า่งจากผลติภณัฑแ์มเ่หล็ก 
มากกวา่ 5 ซ.ม.

4,800A/m

วางนาฬกิาใหห้า่งจากผลติภณัฑแ์มเ่หล็ก 
มากกวา่ 1 ซ.ม.

16,000A/m

MAGNETIC RESISTANT
40000A/m

นาฬกิาสามารถรักษาสมรรถนะไดเ้ป็น 
สว่นใหญเ่มือ่ถกูน�าเขา้ไปใกล ้(อยา่งนอ้ย 
1 ซ.ม. จาก) ผลติภณัฑแ์มเ่หล็กไมเ่พยีง
แตพ่บในชวีติประจ�าวนัแตย่งัสามารถพบ 
ในสิง่แวดลอ้มของการท�างาน

40,000A/m

MAGNETIC RESISTANT
80000A/m

80,000A/m

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

ถา้นาฬกิาถกูดดูหรอืไดรั้บผลกระทบจากสนามแมเ่หล็กและสญูเสยีความเทีย่งตรงไปเกนิจาก
อตัราทีร่ะบไุวภ้ายใตก้ารใชง้านตามปกต ิจะตอ้งคลายแรงดงึดดูแมเ่หล็กของนาฬกิา ในกรณีเชน่
นีก้ารบรกิารคลายแรงดงึดดูแมเ่หล็กและการปรับความเทีย่งตรงใหมจ่ะมคีา่ใชจ้า่ยแมว้า่ 
ยงัอยูใ่นชว่งรับประกนั

เหตผุลทีน่�ฬกิ�ไดร้บัผลจ�กแมเ่หล็ก
สปรงิสมดลุภายในท�าดว้ยแมเ่หล็กซึง่อาจไดรั้บอทิธพิลจากสนามแมเ่หล็กภายนอก

ตวัอย�่งผลติภณัฑแ์มเ่หล็กท ัว่ไปทีอ่�จมผีลกระทบตอ่น�ฬกิ�

คว�มทนท�นตอ่แมเ่หล็ก (อทิธพิลจ�กแมเ่หล็ก)

การรักษาคณุภาพนาฬกิาของคณุ การรักษาคณุภาพนาฬกิาของคณุ
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ไท
ย

ถ�้น�ฬกิ�คณุมสี�รเรอืงแสง Lumibrite
สารเรอืงแสง Lumibrite เป็นสารทีม่สีเีรอืงแสงทีไ่มเ่ป็นอนัตรายกบัมนุษยแ์ละ 
สิง่แวดลอ้มตามธรรมชาต ิไมม่สีารอนัตราย เชน่สารกมัมนัตรังส ีสารเรอืงแสงนี ้

เป็นสเีรอืงแสงทีพั่ฒนาขึน้ใหม ่ซึง่ดดูซบัพลงังานแสงจากแสงอาทติยแ์ละ 

จากเครือ่งมอืผลติแสงในเวลาอนัสัน้ และเกบ็ไวเ้พือ่เปลง่ออกในทีม่ดื ตวัอยา่ง
เชน่ถา้โดนแสงมากกวา่ 500 ลกัซ ์เป็นเวลาประมาณ 10 นาท ีจะเปลง่แสงไดเ้ป็น
เวลา 3-5 ชัว่โมง
โปรดทราบวา่แมส้ารเรอืงแสงจะเปลง่แสงจากแสงทีเ่กบ็ไว ้ระดบัการเรอืงแสง 
จะลดลงเรือ่ยๆ ตามระยะเวลาและระยะเวลาเรอืงแสงอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย 
ขึน้กบัปัจจัยเชน่ความสวา่งของแสงทีโ่ดนนาฬกิาและ/หรอื ระยะทางจากแหลง่
แสงถงึนาฬกิา

※  โดยทัว่ไปเมือ่เขา้ไปในทีม่ดืจากสิง่แวดลอ้มทีส่วา่ง สายตาคณุจะไมส่ามารถ
ปรับเขา้กบัระดบัแสงอยา่งรวดเร็ว ตอนแรกคณุจะมองไมค่อ่ยเห็น จนเมือ่เวลา
ผา่นไป การมองเห็นจะดขีึน้เรือ่ยๆ (การปรับตวัเขา้กบัความมดืของตามนุษย)์

ขอ้มลูอ�้งองิเกีย่วกบัคว�มสว�่ง
เงือ่นไข ความสวา่ง

แสงอาทติย์
อากาศดี 100,000 ลกัซ์

อากาศมดืสลวั 10,000 ลกัซ์

ในทีร่ม่  
(รมิหนา้ตา่ง 

ในเวลากลางวนั)

อากาศดี มากกวา่ 3,000 ลกัซ์

อากาศมดืสลวั 1,000 ถงึ 3,000 ลกัซ์

มฝีนตก นอ้ยกวา่ 1,000 ลกัซ์

เครือ่งมอืผลติแสง  
(แสงฟลโูอเรสเซนท ์
กลางวนั 40 วตัต)์

ระยะทางถงึนาฬกิา: 1 เมตร 1,000 ลกัซ์

ระยะทางถงึนาฬกิา: 3 เมตร 500 ลกัซ ์(แสงสวา่งในหอ้งโดยเฉลีย่)

ระยะทาวถงึนาฬกิา: 4 เมตร 250 ลกัซ์

ส�รเรอืงแสง

ขอ้ควรระวงั สาเหตทุีเ่ป็นไปได ้ การแกปั้ญหา

นาฬกิาหยดุเดนิ ไมไ่ดไ้ขลานนาฬกิา

ไขลานนาฬกิาหรอืแกวง่นาฬกิา 2-3 ครัง้ 

เพือ่นาฬกิาจะเริม่เดนิอกีครัง้ ในกรณี 
ทีท่�าแลว้นาฬกิายงัไมเ่ดนิใหป้รกึษา 
รา้นคา้ปลกีทีค่ณุซือ้นาฬกิาหรอืตดิตอ่ที่
ศนูยบ์รกิาร SEIKO

นาฬกิาเดนิเร็ว/ชา้ 
ชัว่คราว

วางนาฬกิาไวใ้นทีอ่ณุหภมูสิงู
หรอืต�า่เป็นเวลานาน

ความเทีย่งตรงปกตจิะกลบัมาเมือ่น�า
นาฬกิากลบัมาไวท้ีอ่ณุหภมูปิกติ

น�านาฬกิาไปวางไวใ้กลว้ตัถุ
แมเ่หล็ก

การอยูห่า่งจากแรงดงึดดูท�าใหค้วาม 
เทีย่งตรงกลบัเป็นปกตไิด ้เมือ่ความ 
เทีย่งตรงกลบัเป็นปกตใิหป้รับเวลาใหม ่
ถา้ความเทีย่งตรงไมก่ลบัเป็นปกต ิ
ใหป้รกึษารา้นคา้ปลกีทีค่ณุซือ้นาฬกิา
หรอืตดิตอ่ทีศ่นูยบ์รกิาร SEIKO

นาฬกิาหลน่ สกึหรอ 

ขณะเลน่กฬีากระทบกบัพืน้แข็ง 
หรอือยูใ่นทีส่ัน่สะเทอืนรนุแรง

ความเทีย่งตรงกลบัคนืไมไ่ด ้
ใหป้รกึษารา้นคา้ปลกีทีค่ณุซือ้นาฬกิา
หรอืตดิตอ่ทีศ่นูยบ์รกิาร SEIKO

ไมไ่ดท้�าการตรวจสอบ ปรับ  
และลา้งเครือ่งนาฬกิา เป็นเวลา
นานกวา่ 3 ปี

ปรกึษารา้นคา้ปลกีทีค่ณุซือ้นาฬกิา 

หรอืตดิตอ่ทีศ่นูยบ์รกิาร SEIKO

วนัทีเ่ปลีย่น 
ในชว่งกลางวนั

ปรับชว่งกอ่นเทีย่ง/หลงัเทีย่ง
ไมถ่กูตอ้ง

หมนุเข็มชัง่โมงไปขา้งหนา้ 12 ชัว่โมง 
และตัง้เวลาและวนัทีใ่หม่

จอแสดงมวั
มนี�้าเขา้ในนาฬกิาเล็กนอ้ย
เนือ่งจากปะเก็น ฯลฯ เสยีหาย

ปรกึษารา้นคา้ปลกีทีค่ณุซือ้นาฬกิา 

หรอืตดิตอ่ทีศ่นูยบ์รกิาร SEIKO

※  ส�าหรับการแกไ้ขปัญหานอกเหนอืจากขา้งบนนี ้ใหต้ดิตอ่รา้นคา้ปลกีทีค่ณุซือ้นาฬกิาหรอืตดิตอ่ที ่

ศนูยบ์รกิาร SEIKO

ขอ้ควรระวงั

การรักษาคณุภาพนาฬกิาของคณุ การรักษาคณุภาพนาฬกิาของคณุ
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■ร�ยละเอยีด (กลไก)

หมายเลขเครือ่ง 9S86, 9S85

ลกัษณะทัว่ไป เข็มชัว่โมง, เข็มนาท,ี เข็มวนิาท,ี วนัที่

ลกัษณะพเิศษเฉพาะหมายเลขเครือ่ง 9S86 เข็ม 24 ชัว่โมง

การแกวง่ 36,000/ชัว่โมง (10/วนิาท)ี

ชา้/เร็ว (มาตรฐาน Grand Seiko) อตัรารายวนัเฉลีย่※: -3 ถงึ +5 วนิาที

เร็ว/ชา้ (มาตรฐานพเิศษ Grand Seiko) อตัรารายวนัเฉลีย่※: -2 ถงึ +4 วนิาที

ระบบขบัเคลือ่น แบบไขลานอตัโนมตัมิฟัีงกช์ัน่ไขลานดว้ยมอื

การส�ารองพลงังาน
ส�าหรับ 55 ชัว่โมง หรอืมากกวา่ 
※จากภาวะทีไ่ขลานนาฬกิาเต็มที่

ทบัทมิ 37 เม็ด

อตัรารายวนัเฉลีย่※: คอืคา่เฉลีย่ของอตัรารายวนัในสภาวะกอ่นน�ากลไกประกอบในตวัเรอืน ซึง่วดัคา่จาก  
6 ต�าแหน่งตามทีก่�าหนด ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มควบคมุเป็นเวลา 17 วนั
ค�าเตอืน: ความเทีย่งตรงอาจเกนิชว่งทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ขึน้อยูก่บัสภาวะการใช ้(เชน่ ใชใ้นเวลาปกต ิ 
อณุหภมูสิ ิง่แวดลอ้ม และสภาวะการไขลาน) ดงันัน้ความเทีย่งตรงปกตเิมือ่มกีารใชจ้รงิมคีา่เป้าหมาย 
ทีร่ะบคุอื -1 ถงึ +10 วนิาท ี(1- ถงึ +8 วนิาทสี�าหรับเครือ่งหมายเลข 9S86 และ 9S85, –5 ถงึ +10 วนิาที
ส�าหรับเครือ่งหมายเลข 9S27) ตอ่วนั.
※  รายละเอยีดสามารถเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้เนือ่งจากการพัฒนาผลติภณัฑ์

หมายเลขเครือ่ง 9S66, 9S68, 9S65, 9S61, 9S64, 9S63

ลกัษณะทัว่ไป เข็มชัว่โมง, เข็มนาท,ี เข็มวนิาที

ลกัษณะพเิศษของหมายเลขเครือ่ง 
9S66, 68, 65

วนัที่

ลกัษณะพเิศษเฉพาะหมายเลขเครือ่ง 9S66 เข็ม 24 ชัว่โมง

ลกัษณะพเิศษเฉพาะหมายเลข
เครือ่ง 9S63 

เข็มแสดงพลงังานส�ารอง

การแกวง่ 28,800/ชัว่โมง (8/วนิาท)ี

เร็ว/ชา้ อตัรารายวนัเฉลีย่※: -3 ถงึ +5 วนิาที

ระบบขบัเคลือ่น
9S66, 9S68, 9S65, 9S61:  

ไขลานอตัโนมตัมิฟัีงกช์ัน่ไขลานดว้ยมอื
9S64, 9S63: ไขลานดว้ยมอื

การส�ารองพลงังาน
ส�าหรับ 72 ชัว่โมง หรอืมากกวา่  
※จากภาวะทีไ่ขลานนาฬกิาเต็มที่

ทบัทมิ
9S66, 9S68, 9S65: 35 เม็ด, 9S63, 9S61: 

33 เม็ด, 9S64: 24 เม็ด

หมายเลขเครือ่ง 9S27

ลกัษณะทัว่ไป เข็มชัว่โมง, เข็มนาท,ี เข็มวนิาท,ี วนัที่

การแกวง่ 28,800/ชัว่โมง (8/วนิาท)ี

เร็ว/ชา้ อตัรารายวนัเฉลีย่※: -3 ถงึ +8 วนิาที

ระบบขบัเคลือ่น ไขลานอตัโนมตัมิฟัีงกช์ัน่ไขลานดว้ยมอื

การส�ารองพลงังาน
ส�าหรับ 50 ชัว่โมง หรอืมากกวา่  
※จากภาวะทีไ่ขลานนาฬกิาเต็มที่

ทบัทมิ 35 เม็ด




