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ขอขอบคณุเป็นอยา่งสงูท่ีเลือกใชน้าฬิกา Grand Seiko
เพ่ือใหใ้ชน้าฬิกา Grand Seiko ไดอ้ยา่งเหมาะสมและปลอดภยั

กรณุาอา่นคาํแนะนําในคูมื่อนีก้อ่นใชง้านและ

เก็บคูมื่อนีไ้วใ้กลต้วัเพ่ือความสะดวกในการใชง้าน

ทา่นสามารถปรบัขนาดสายนาฬิกาไดที้ ้่รา้นคา้ท่ีจาํหน่ายนาฬิกาเรือนนี ้หากทา่นไม่สามารถนํานาฬิกาไปปรบั
ขนาดสายกบัรา้นคา้ท่ีจาํหน่ายนาฬิกาเรือนนีเ้พราะทา่นไดร้บันาฬิกาเป็นของกาํนัล หรือหากทา่นไดเ้ปลีย่นแปลงท่ี
อยู ่โปรดติดตอ่เครือขา่ยการบริการระหวา่งประเทศของ Grand Seiko ท่ีกลา่วถึงในใบรบัรองการรบัประกนัหรือ
เว็บไซตข์องเรา นอกจากนี ้ทา่นยงัสามารถรบับริการไดจ้ากรา้นคา้อืน่ๆ โดยมีคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัการบริการ อยา่งไร
ก็ตาม บางรา้นคา้อาจไม่มีบริการดงักลา่ว

ถา้นาฬิกาของคณุมีแผ่นฟิลม์กนัรอยขดีขว่นท่ีหนา้ปัด ตอ้งแน่ใจวา่คณุลอกแผ่นฟิลม์ออกกอ่น
การใชน้าฬิกา หากใชน้าฬิกาโดยมีแผ่นฟิลม์ติดอยู ่อาจมีสิง่สกปรก ฝุ่น เหง่ือ หรือความชืน้ ติดอยูบ่นแผ่นฟิลม์ ซึง่
ทําใหเ้กิดสนิมได ้
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■ บทนํา - นาฬิกา Spring drive -

ขอขอบคณุท่ีไวว้างใจนาฬิกา Grand Seiko Spring Drive
 
 
Spring Drive เป็นกลไกอนัเป็นเอกลกัษณข์อง Seiko ซึง่ความแม่นยําถกูควบคมุโดยกลไกควอตซอิ์เล็กทรอนิคส ์

ขณะท่ีใชพ้ลงัลานนาฬิกานการขบัเคลือ่นเขม็เวลา
 
 
Spring Drive เรียกไดว้า่เป็นนาฬิกาท่ีผสมผสานและเชือ่มโยงผูใ้ชเ้ขา้กบัเทคโนโลยีลํา้สมยัลา่สดุ
 
 
นาฬิกาเชงิกลท่ีเป่ียมไปดว้ยความมีระดบัความประณีตและความเท่ียงตรงเทียบเทา่นาฬิกาควอตซคื์อนาฬิกาท่ีมี

ความลํา้สมยัและความพิถีพิถนัพรอ้มจะกา้วไปกบัทกุจงัหวะชวิีตของทา่น

น่ีคือนาฬิกาท่ีสรา้งสรรคไ์ลฟ์สไตลส์าํหรบัคนยคุใหม่ท่ีแสวงหาความมั่งค ัง่และความสะดวกสบายในชวิีต

น่ันคือเรื่องท่ีเกีย่วกบันาฬิกา Grand Seiko Spring Drive

2 บทนํา - นาฬิกา Spring drive -

ประวติัของ Spring Drive

ความฝันขา้มทศวรรษของ Grand Seiko

ประวติัศาสตรข์อง Grand Seiko คือสญัลกัษณแ์หง่การบรรลถึุงจดุสดุยอดแหง่ความพยายามและการพฒันาเพ่ือ
แสวงหานาฬิกาท่ีใชง้านไดดี้ย่ิงขึน้เสมอ

นาฬิกา Grand Seiko ถือกาํเนิดขึน้ในปี 1960 มาถึงจดุสงูสดุในวงการนาฬิการะบบจกัรกลทัว่โลกตอนปลายปี
1960 หลงัจากหายไปนานหลายสิบปี ในปี 1993 Grand Seiko ซีรีส ์9F ท่ีมีการเดินดว้ยกลไกควอทซม์าตรฐาน
ระดบัโลกไดอ้อกวางจาํหน่าย

ค.ศ. 1998 ซีรีส ์Grand Seiko 9S ซึง่ใชร้ะบบเชงิกลโดยการผสมผสานทกัษะของชา่งฝีมือท่ีมีประสบการณแ์ละ

ความเชีย่วชาญเขา้กบัเทคโนโลยีลํา้สมยัเพ่ือยํา้เตือนถึงความสมบรูณแ์บบของ Grand Seiko ดา้นนาฬิกาเชงิกล

อีกครัง้ ดว้ยการใชเ้พียงพลงัจากการคลายตวัของลานนาฬิกาในการขบัเคลือ่น Spring Drive เป็นกลไกใหม่ท่ี

ทําใหอ้ตัราความเท่ียงตรงรายเดือนเฉลีย่เหลือเพียง±15 วินาที (กรณีเลขเครื่อง 9R96, 9R16, 9R15 จะเป็น

±10 วินาท) ไดจ้ริงกา้วขา้มมาตรฐานความเที่ยงตรงของนาฬิกาเชงิกลทัว่ไปอย่างชดัเจน และนาฬิกาเรือนนีย้งัรกัษา

แนวคิดของ Grand Seiko ท่ีจะไม่หยดุยัง้ในการทา้ทายเพ่ือสรา้งสรรคน์าฬิกาท่ีใชง้านจริงไดดี้ท่ีสดุตอ่ไปดว้ย

ค.ศ. 1960 ● วางจาํหน่าย Grand Seiko รุน่แรก
ค.ศ. 1964 ● เขา้รว่มการแขง่ขนั Neuchatel Observatory Competition ในสวิตเซอรแ์ลนดเ์ป็น

ครัง้แรก
ค.ศ. 1968 ● วางจาํหน่ายนาฬิกาไขลานอตัโนมติั (หมายเลขเครื่อง 61GS) 10 บีทรุน่แรกของญ่ีปุ่ น
ค.ศ. 1968 ● ควา้รางวลัชนะเลิศการแขง่ขนั Geneva Observatory Competition ในสวิตเซอร ์

แลนดป์ระเภทนาฬิกาจบัเวลาระบบกลไก
ค.ศ. 1978 ● ย่ืนขอสิทธบิตัรสาํหรบักลไก Spring Drive เป็นครัง้แรก
ค.ศ. 1982 ● ย่ืนขอสิทธบิตัรสาํหรบักลไก Spring Drive (ลงทะเบียนแลว้) และเริ่มการพฒันาข ัน้แรก
ค.ศ. 1988 ● วางจาํหน่าย Grand Seiko ระบบควอตซร์ุน่แรก
ค.ศ. 1993 ● เริ่มการพฒันา Spring Drive ครัง้ท่ีสอง

● วางจาํหน่ายซีรีส ์Grand Seiko 9F ซึง่ใชร้ะบบควอตซม์าตรฐานระดบัโลก
ค.ศ. 1997 ● เริ่มการพฒันา Spring Drive ครัง้ท่ีสาม

● เปิดตวัเทคโนโลยี Spring Drive ท่ี Swiss Society of Chronometry (SSC)
ค.ศ. 1998 ● จดัแสดง Spring Drive ท่ี BASELWORLD

● วางจาํหน่ายซีรีส ์Grand Seiko 9S ซึง่ใชร้ะบบเชงิกลโดยการผสมผสานทกัษะชา่งฝีมือท่ี
มีความเชีย่วชาญเขา้กบัเทคโนโลยีลํา้สมยั

● เริ่มตน้การพฒันา Spring Drive แบบขึน้ลานอตัโนมติั
ค.ศ. 1999 ● วางจาํหน่าย Spring Drive รุน่ไขลานดว้ยมือ (หมายเลขเครื่อง 7R68) Limited Edition

จาก SEIKO
ค.ศ. 2002 ● วางจาํหน่าย Spring Drive รุน่ไขลานดว้ยมือ (หมายเลขเครื่อง 7R88) Limited Edition

จาก CREDOR
ค.ศ. 2004 ● วางจาํหน่าย Grand Seiko Spring Drive รุน่ไขลานอตัโนมติั (หมายเลขเครื่อง 9R65)
ค.ศ. 2007 ● วางจาํหน่าย Grand Seiko โครโนกราฟ (9R86) รุน่แรก
ค.ศ. 2016 ● วางจาํหน่าย 9R01 8Days ซึง่ทําใหมี้การใชง้านท่ียาวนานอยา่งตอ่เน่ืองดว้ยสามกระปกุ

ลาน
ค.ศ. 2020 ● เปิดตวั Spring Drive 9RA5 ซึง่พฒันาขึน้เพ่ือใหมี้ความเท่ียงตรงสงูและสาํรอง

พลงังานไดน้าน 5 วนั
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กลไกของ Spring Drive 1
สมัผสัของนาฬิการะบบจกัรกล
                         +
ความเที่ยงตรงระดบัสูงเทียบเท่ากบันาฬิกาควอตซ ์
น่ีคือแนวคิดของ Spring Drive
 
 
เริ่มจากระบบในการขบัเคลือ่นของนาฬิกา

หลกัการในการขบัเคลือ่นของนาฬิกาแบง่ออกเป็นสองชนิดดว้ยกนั

ซึง่มีทัง้ ประเภทระบบจกัรกลและประเภทควอทซ ์

นาฬิการะบบเจกัรกลชก้ารไขลานนาฬิกาและพลงัจากการคลายของลานนาฬิกาจะขบัเคลือ่นเขม็นาฬิกา

กลไกท่ีน่าท่ึงท่ีสรา้งขึน้โดยฝีมือคณุภาพสงูและความชืน่ชมท่ีมีตอ่ชา่งฝีมือผูช้าํนาญงานดว้ยความมุ่งมั่น

คณุสามารถสมัผสัถึงความทุม่เทและตวัตนอนัเป็นเอกลกัษณข์องชา่งฝีมือในเสียงเดินของนาฬิกา

ในสว่นของนาฬิการะบบควอตซใ์ชแ้บตเตอรี่ในการสัน่สะเทือนผลึกควอตซแ์ละขบัเคลือ่นเขม็นาฬิกาดว้ยมอเตอร ์

นาฬิกาชนิดนีมี้ความเท่ียงตรงสงูดว้ยเทคโนโลยีช ัน้แนวหนา้
 
 
Spring Drive คืออะไร?

Spring Drive ไม่ใชท่ัง้นาฬิการะบบจกัรกลและนาฬิกาควอตซ ์

นิยามของ Spring Drive คือ “นาฬิการะบบจกัรกลที่มีความเที่ยงตรงในระดบัเดียวกบันาฬิกาควอตซ”์

Spring Drive คือระบบขบัเคลือ่นในตวัเองท่ีเนรมิตความเท่ียงตรงในระดบัเดียวกบันาฬิกาควอตซด์ว้ยพลงัจาก

ลานนาฬิกาเทา่น้ันไม่มีแบตเตอรี่ มอเตอรห์รือแบตเตอรี่สาํรอง

อตัราเฉลีย่รายเดือน ±15 วินาที (อตัราเฉลีย่รายวนั ±1 วินาที) * เป็นจริงไดด้ว้ยพลงัจากลานนาฬิกาเทา่น้ัน

Spring Drive เป็นกลไกท่ีเป็นลิขสิทธิข์อง Seiko ท่ีเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะของ SEIKO ทัง้ในเชงิกลและเชงิ

อิเล็กทรอนิกส ์
 
 
ความเท่ียงตรงระดบันีเ้กิดขึน้ไดอ้ยา่งไรกนั

สามารถดคูาํอธบิายในหนา้ถดัไป
 
 
 * สาํหรบัหมายเลขเครื่อง 9R96, 9R16, 9R15 อตัราเฉลีย่รายเดือน ± 10 วินาที (เทียบเทา่กบัอตัราเฉลีย่ราย

วนั ± 0.5 วินาที)
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กลไกของ Spring Drive 2
พลงัของลานนาฬิกาถูกควบคมุดว้ยระบบอเีลคทรอนิคส ์น่ีคือหวัใจ
ของ Spring Drive
 
 
สิง่ท่ีควบคมุความเท่ียงตรงของนาฬิการะบบจกัรกลคือBalance Spring หรือสายใยซึง่เป็นสว่นหน่ึงของหน่วย

ควบคมุความเร็วท่ีเรียกวา่Balance Wheel หรือจกัรกรอก

สว่นนีมี้อิทธพิลตอ่ความเท่ียงตรงในระดบัหน่ึงเพราะทาํจากโลหะซึง่ขยายและหดตวัเม่ือมีการเปลีย่นแปลงของ

อณุหภมิู
 
 
Spring Drive แตกตา่งโดยสิน้เชงิจากนาฬิการะบบจกัรกลทัว่ไปในชิน้สว่นควบคมุความเร็วนี้

Spring Drive น้ันขบัเคลือ่นดว้ยลานนาฬิกา แตนํ่าเอาชดุควบคมุความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกสซ์ึง่ประกอบ

ดว้ยเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า, วงจร IC และคริสตลัออสซลิเลเตอร ์
 
 
ในรายละเอียดเพ่ิมเติมเล็กนอ้ย ในตอนทา้ยของเฟืองขบัท่ีทาํใหเ้ขม็เดิน มีชดุเฟืองเพ่ิมความเร็วพรอ้มGlide

Wheel

กาํลงัจากการคลายตวัของลานนาฬิกาจะไปขบัGlide Wheel ทําใหเ้กิดกระแสไฟฟ้าในขดลวดเพ่ือขบัเคลือ่น

คริสตลัออสซลิเลเตอรแ์ละ IC

IC จะควบคมุความเร็วในการหมุนของGlide Wheelโดยการใชแ้ละการปลอ่ย เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, ในขณะท่ี

เปรียบเทียบความเท่ียงตรงของสญัญาณไฟฟ้าท่ีสรา้งขึน้โดยคริสตลัออสซลิเลเตอรแ์ละความเร็วในการหมุนของ

Glide Wheel
 
 
นอกจากนี ้การถา่ยโอนพลงังานจากฟันเฟืองอยา่งมีประสิทธภิาพและใช ้IC ท่ีขบัเคลือ่นดว้ยการใชพ้ลงังานตํา่

ทําใหมี้การใชพ้ลงังานสาํรองนอ้ยกวา่นาฬิกากลไกปกติ

ระบบขบัเคลือ่นท่ีไม่เคยมีมากอ่นซึง่มอบ ความเที่ยงตรงในระดบัควอทซ ์

น่ีคือ Spring Drive
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กลไกของ Spring Drive 3
ขออธิบายกลไก Spring Drive ทีละข ัน้ตอนเพื่อใหเ้ขา้ใจง่าย
น่ีคือการทํางานของ Spring Drive
 

1
ลานนาฬิกา

ลานนาฬิกาถกูไขดว้ยการหมุนของโรเตอร(์หรือดว้ย การหมุนเม็ด
มะยม) และพลงัจากการคลายของลานนาฬิกาคือ แหลง่พลงังานเพียง
แหง่เดียว

2 ชดุเฟืองขบั • เขม็นาฬิกา

พลงัจากการคลายของลานนาฬิกาจะถกูสง่ผ่านชดุเฟืองเพ่ือขบั
เคลือ่นเขม็นาฬิกา ไม่มีมอเตอรห์รือแบตเตอรี่ติดตัง้ทัง้สิน้

3
ระบบควบคมุ ไตรซงิโคร เร็กกูเลเตอร ์

พลงัจากการคลายของลานนาฬิกาทาํหนา้ท่ีหมุนGlide Wheel จึง
กอ่ใหเ้กิดกระแสไฟฟ้าปริมาณเล็กนอ้ยขึน้ในขดลวดเพ่ือขบัเคลือ่น
แผงวงจรและคริสตลัออสซลิเลเตอร ์ขณะเดียวกนัสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าจะถกูสรา้งขึน้บนGlide Wheel แผงวงจรจะตรวจจบัความเร็ว
ในการหมุนของGlide Wheelตามความเท่ียงตรงในการสง่คลืน่
ไฟฟ้าของผลึกคริสตลัและปรบัความเร็วในการหมุนของGlide
Wheelดว้ยการสง่และหยดุเบรคแม่เหล็กไฟฟ้าไปพรอ้มกนั

กระปกุลาน

ขดลวด

ระบบควบคมุ ไตรซงิโคร เร็กกเูลเตอร ์

Glide Wheel

ไอซี

คริสตลัออสซลิเลเต
อร ์

โรเตอร ์(Oscillating
Weight)
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ความแตกตา่งระหวา่ง Spring Drive และนาฬิการะบบ
จกัรกลทัว่ไป

สําหรบั Spring Drive หลงัจากลานนาฬิกาถูกขึน้ลานพลงั
จากการคลายของลานนาฬิกาจะขบัเคลื่อนเขม็นาฬิกาใน
ลกัษณะเดียวกบันาฬิการะบบจกัรกลทัว่ไป
ความแตกตา่งอย่างเดียวจากนาฬิการะบบจกัรกลทัว่ไปอยู่ที่

หน่วยควบคมุความเร็ว (กลไกในการควบคมุความเที่ยงตรง)
 

◎ ความเปลี่ยนแปลงของอณุหภูมิ
ความเท่ียงตรงของนาฬิการะบบจกัรกลขึน้อยูก่บัBalance Springท่ีติดอยูก่บัสว่นท่ีเรียกวา่ “Balance Wheel
หรือจกัรกรอก” ชิน้สว่นนีมี้คณุสมบติัขยายและหดตามอณุหภมิูท่ีเปลีย่นไปสง่ผลกระทบถึงความเท่ียงตรงของ
นาฬิกา ซึง่ความเท่ียงตรงของ Spring Drive น้ันจะไม่ไดร้บัผลกระทบจากความเปลีย่นแปลงของอณุหภมิูเหมือน
กบันาฬิกาเระบบจกัรกลเพราะมีผลึกคริสตลัทาํหนา้ท่ีคอยควบคมุ
(เพ่ิมเติม) ความเท่ียงตรงของ Spring Drive

อตัราเฉลีย่รายเดือน ±15 วินาที (อตัราเฉลีย่รายวนั ±1 วินาที)* คือความเท่ียงตรงของนาฬิกาเม่ือ
สวมบนขอ้มือระหวา่งชว่งอณุหภมิู 5 องศาเซลเซยีสถึง 35 องศาเซลเซยีส

 * สาํหรบัหมายเลขเครื่อง 9R96, 9R16, 9R15 อตัราเฉลีย่รายเดือน ± 10 วินาที (เทียบเทา่กบัอตัราเฉลีย่ราย
วนั ± 0.5 วินาที)

◎ ความแตกตา่งของตาํแหน่งที่ใส่
สาํหรบันาฬิการะบบจกัรกลน้ัน ความเท่ียงตรงจะไดร้บัอิทธพิลจากความแตกตา่งในตาํแหน่งหรือทิศทางของ
นาฬิกา ซึง่จะเกิดจากจกัรกรอกท่ีควบคมุความเท่ียงตรงของนาฬิการะบบจกัรกล เน่ืองจากความแตกตา่งของ
ตาํแหน่ง พืน้ท่ีท่ีเพลาของหนา้สมัผสัจกัรกรอกกบัสว่นอืน่จงึมีความแตกตา่งกบัสว่นอืน่ๆ และความแตกตา่งในแรง
ตา้นทานมีผลตอ่ความเท่ียงตรง เน่ืองจาก Spring Drive ใชค้ริสตลัออสซลิเลเตอรไ์ม่ใชจ่กัรกรอก, ความเท่ียงตรง
จึงไม่ไดร้บัอิทธพิลจากตาํแหน่งท่ีแตกตา่งกนั

◎ การกระแทก
โดยทัว่ไปนาฬิการะบบจกัรกลจะเปราะบางตอ่การกระแทก หากนาฬิกาไดร้บัการกระแทกระดบัแรงสัน่สะเทือนของ
จกัรกรอก (มุมท่ีจกัรกรอกหมุนไปทางซา้ยและขวา) จะเปลีย่นไปรวมไปถึงรปูทรงของสายใยเองก็เปลี่ยนไปดว้ย ดว้ย
เหตนีุ ้Spring Drive จึงเหนือกวา่นาฬิการะบบจกัรกลนดา้นความทนทานตอ่การกระแทกเพราะใชค้ริสตลัออสซลิ
เลเตอรไ์ม่ใชจ่กัรกรอก

◎ การลา้งเคร่ือง
นาฬิการะบบจกัรกลทัว่ไปจะมีชิน้สว่นท่ีอาจสึกกรอ่นและไดร้บัความเสียหายรนุแรงไดแ้กจ่กัรกรอก, มา้ (pallet
fork), เฟืองเอสเคป (escape wheel) และเฟืองเล็ก (pinion) รวมเรียกวา่หน่วยควบคมุความเร็วหรือเอสเคปเมน
ต ์(escapement) ชิน้สว่นเหลา่นี ้“สมัผสั” กนัเองเพ่ือควบคมุการคลายลานของลานนาฬิกา
สาํหรบั Spring Drive การสึกกรอ่นและเสียหายมีโอกาสเกิดขึน้ไดน้อ้ยกวา่นาฬิการะบบจกัรกลทัว่ไปเพราะ
ความเร็วในการหมุนของGlide Wheelถกูควบคมุโดยเบรคแม่เหล็กไฟฟ้าซึง่ “ปราศจากการสมัผสั” อยา่งไรก็ตาม
เน่ืองจากโครงสรา้งของชดุเฟืองขบัน้ันเหมือนกบันาฬิกาเระบบจกัรกลทัว่ไปซึง่มีการสมัผสักนัของเฟืองตา่งๆยงั
ทาํใหเ้กิดผงจากการเสียดสีได ้จึงแนะนําใหท้าํการลา้งเครื่องทกุสามถึงสีปี่
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■ ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน

bคาํเตือน   โปรดปฏิบติัตามคาํแนะนําและขอ้กาํหนดความปลอดภยัเพ่ือหลีกเลีย่งความเสีย่ง
ท่ีจะเกิดผลเสีย เชน่ การบาดเจ็บรา้ยแรง

หยุดการสวมนาฬิกาทนัที ในกรณีตอ่ไปน้ี
○ถา้เรือนหรือสายนาฬิกามีขอบมุมเน่ืองจากสึกกรอ่น หรือสาเหตอืุน่
○ถา้สลกัสายนาฬิกาย่ืนทะลอุอกมา
 * ปรึกษาท่ีรา้นคา้ปลีกท่ีจาํหน่ายนาฬิกาใหท้นัที หรือมีการบนัทึกชือ่เครือขา่ยการบริการระหวา่งประเทศของ

Grand Seiko ไวบ้นใบรบัประกนัสินคา้หรือบนเว็บไซตข์องเรา

เกบ็นาฬิกาและชิน้ส่วน ใหห้า่งมือทารกและเดก็
ระวงัป้องกนั
ไม่ใหท้ารกหรือเด็กกลืนชิน้สว่นตา่งๆ
หากมีการกลืนแบตเตอรี่ หรือชิน้สว่นใดๆ ตอ้งไปพบแพทยท์นัที เพราะจะเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ
ของทารกหรือเด็กได ้

bขอ้ควรระวงั   โปรดปฏิบติัตามคาํแนะนําและขอ้กาํหนดความปลอดภยัเพ่ือหลีกเลีย่งความเสีย่งท่ีเกิดผลเสีย เชน่ การบาดเจ็บเล็กนอ้ย, การชาํรดุเสียหายตอ่ตวันาฬิกา

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

35 องศาเซลเซยีสเป็นเวลานาน
○ สถานท่ีท่ีไดร้บัผลกระทบจากคลืน่แม่เหล็กอยา่ง
แรง หรือไฟฟ้าสถิตย ์

○ สถานท่ีท่ีมีแรงสัน่สะเทือนสงู
○ สถานท่ีท่ีมีความชืน้สงู
○ สถานท่ีท่ีมีฝุ่นละออง

ถา้สงัเกตเหน็อาการแพ ้หรือระคายผิวหนงั
ใหห้ยดุใชง้านนาฬิกาทนัที และปรึกษาผูเ้ชีย่วชาญดา้นผิวหนังหรือดา้นภมิูแพ ้

ขอ้ควรระวงัอืน่ๆ
○การปรบัสายโลหะตอ้งใชมื้ออาชพีท่ีมีความรูแ้ละทกัษะ
โปรดสอบถามรา้นคา้ปลีกท่ีซือ้นาฬิกาเพ่ือเปลีย่นสายโลหะ เน่ืองจากมีความเสีย่งตอ่การบาดเจ็บท่ีมือหรือนิว้
มือและอาจทาํใหช้ิน้สว่นสญูหาย

○หา้มแยกชิน้สว่นหรือดดัแปลงใดๆ
○ เก็บนาฬิกาใหพ้น้มือเด็กทารกและเด็กเล็ก โปรดระมดัระวงัเป็นพิเศษเพ่ือหลีกเลีย่งความเสีย่งตอ่การบาดเจ็บ
หรือผ่ืนแพ ้หรืออาการคนัท่ีอาจเกิดขึน้เม่ือเด็กสมัผสักบันาฬิกา

○หากนาฬิกาของคณุเป็นแบบพก หรือแบบจีห้อ้ย สายรดัหรือโซท่ี่ติดกบันาฬิกาอาจกอ่ใหเ้กิดความเสียหายแก่
เสือ้ผา้ หรือเกิดการบาดเจ็บตอ่สว่นตา่งๆของรา่งกายได ้

○ โปรดจาํไวว้า่หากนาฬิกาถกูถอดออกและวางทิง้ไว ้ตวัเรือนและสายนาฬิกาและตะขอจะถกูนัซึง่อาจทําใหเ้กิด
รอยขดีขว่นท่ีดา้นหลงัตวัเรือนได ้เราขอแนะนําใหว้างผา้นุ่มระหวา่งตวัเรือนดา้นหลงั, สายนาฬิกาและตะขอ
หลงัจากถอดนาฬิกาออก

8 ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน

■ วิธีเชค็หมายเลขเคร่ืองและระดบัความกนัน้ํา

เกีย่วกบัหมายเลขเคร่ือง
หมายเลขเครื่องจะเป็นตวัเลขสีห่ลกัท่ีระบรุุน่ของกลไกนาฬิกา (สว่นกลไกของนาฬิกา) นาฬิกา Grand Seiko
ติดตัง้ดว้ยกลไกนาฬิกาแบบพิเศษและหมายเลขเครื่องกลไกระบบจกัรกลริ่มตน้ดว้ย ”9S” หมายเลขเครื่องสปริง
ไดรฟ์เริ่มตน้ดว้ย ”9R” และหมายเลขเครื่องควอทซจ์ะถกูระบดุว้ยตวัเลข 4 หลกัเริ่มตน้ดว้ย ”9F”, ”8J ” และ” 4J”

วิธีเชค็หมายเลขเคร่ือง
เลข 4 หลกัท่ีฝาหลงัคือเลขเครื่อง

     9R65-0AA0

      9R
65-0AA0

9R65-0AA0

สมรรถนะการกนันํา้

หมายเลขตวัเรือน

<ดา้นหลงัตวัเรือนปกติ> <ดา้นหลงัตวัเรือนแบบใส> <ดา้นหลงัตวัเรือนของ
นาฬิกาของนกัดาํน้ํา>

【ตวัอยา่ง】9R65-0AA0
หมายเลขเครื่อง

 * รปูขา้งบนนีเ้ป็นตวัอยา่ง และอาจแตกตา่งจากรปูบนแผ่นปิดดา้นหลงัของนาฬิกาทา่น

ความสามารถในการกนัน้ํา
ตารางดา้นล่างน้ีเป็นคาํอธิบายแตล่ะระดบัของสมรรถนะการกนัน้ําของนาฬิกา คณุควรศึกษากอ่น
การใชน้าฬิกา

การระบุท่ีฝาหลงั สมรรถนะการกนัน้ํา เงื่อนไขการใช้

ไม่ระบุ ไม่กนันํา้ หลีกเลีย่งจากหยดนํา้หรือเหง่ือ

WATER RESISTANT กนันํา้สาํหรบัการใชช้วิีตประจาํวนั

นาฬิกาทนตอ่การโดนนํา้โดยบงัเอิญ
ในชวิีตประจาํวนั

bคาํเตือน
ไม่เหมาะกบัการวา่ยนํา้

WATER RESISTANT
5 BAR

กนันํา้สาํหรบัการใชช้วิีตประจาํ
วนัท่ี 5 ความดนับรรยากาศ

นาฬิกาเหมาะกบัการวา่ยนํา้

WATER RESISTANT
10 (20) BAR

กนันํา้สาํหรบัการใชช้วิีตประจาํ วนัท่ี
10 (20) ความดนับรรยากาศ

นาฬิกานีเ้หมาะกบัการดาํนํา้ท่ีไม่ใช ้
กระบอกอากาศ

DIVER’S WATCH 200m หรือ AIR
DIVER’S 200m

นาฬิกานีส้ามารถใสส่าํหรบัการดาํ
นํา้
ท่ีใชถ้งัออกซเิจนและสามารถทน
แรงดนันํา้ท่ีระดบัความลึก 200 เมตร

นาฬิกานีเ้หมาะสาํหรบัการดาํนํา้ลึก
แบบสคบูา้ท่ีแทจ้ริง

9วิธเีชค็หมายเลขเครื่องและระดบัความกนันํา้
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■ ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัการกนัน้ํา

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

หา้มปล่อยใหมี้ความชืน้ เหงื่อ หรือฝุ่นเกาะบน
นาฬิกาเป็นเวลานาน
เน่ืองจากมีความเสีย่งท่ีประสิทธภิาพในการกนันํา้ของตวันาฬิกาลดลงเน่ืองจากการเสือ่ม
สภาพของยางขอบกระจกหรือยางกนันํา้ตามจดุตา่งๆ หรือการเกิดสนิมกบัชิน้สว่นท่ีเป็นส
แตนเลส

หา้มใส่นาฬิกาขณะอาบน้ําหรืออบซาวน่า
ไอนํา้ สบู ่หรือสว่นประกอบอืน่ ๆ ของนํา้พุรอ้นอาจเรง่การเสือ่มสมรรถนะการกนันํา้ของ
นาฬิกา

หากระดบัการกนัน้ําของนาฬิการะบไุวว้า่ “WATER
RESISTANT”
b คาํเตือน

อย่าสวมนาฬิกาในการดาํน้ําลึกหรือการดาํน้ํา
ระยะยาว
โดยปกตินาฬิกาท่ีถกูออกแบบมาสาํหรบัการดาํนํา้ลึกหรือการดาํนํา้ระยะยาว จะตอ้งไดร้บั
การ ตรวจสอบภายใตส้ภาวะการทํางานท่ีเขม้งวด ซึง่การตรวจสอบน้ันไม่ไดท้ํา ใหใ้ช ้
นาฬิกาเพ่ือการดาํนํา้โดยเฉพาะเทา่น้ัน

b ขอ้ควรระวงั

หา้มนํานาฬิกาโดนน้ําที่ไหลจากกอ็กน้ําโดยตรง
แรงดนันํา้ของนํา้ก็อกจากก็อกนํา้มีมากพอท่ีจะลดสมรรถนะการกนันํา้ของนาฬิกากนันํา้
ทัว่ไป

10 ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัการกนันํา้

หากระดบัการกนัน้ําของนาฬิการะบไุวว้า่ “DIVER’S
WATCH 200m” หรือ “AIR DIVER’S 200m”

bคาํเตือน   ○หา้มใชน้าฬิกาในการดาํนํา้ระยะยาวโดยใชก้า๊ซฮีเลียม
○ขณะดาํนํา้ หา้มปรบัเปลีย่นหรือใชน้าฬิกาในรปูแบบอืน่ นอกเหนือจากท่ีมีระบไุว ้
ในคูมื่อเลม่นีเ้ทา่น้ัน

bขอ้ควรระวงั   กอ่นใชน้าฬิกาของนักดาํนํา้ ทา่นควรผ่านการฝึกฝนการดาํนํา้ในหลากหลายรปูแบบและมีประสบการณท่ี์จาํเป็นสาํหรบัการดาํนํา้อยา่งปลอดภยั
ขณะดาํนํา้ ควรทําตามกฎของการดาํนํา้อยา่งเครง่ครดั

ขอ้ควรระวงัในการดาํน้ํา

○ กอ่นดาํน้ํา
ตรวจสอบตามรายการตา่งๆ ตอ่ไปน้ี
“ชือ่ของชิน้สว่นตา่งๆ”→ หนา้ 13

1

2 3

4

6 5

1 ทําการตัง้เวลาไวถ้กูตอ้งแลว้

2 เขม็แสดงพลงังานสาํรองแสดงระดบัพลงังาน
ท่ีเหลืออยูไ่ม่ตํา่กวา่กวา่ครึ่งหน่ึง หาก
พลงังานท่ีมีเหลือนอ้ยกวา่ครึ่งหน่ึง ใหห้มุน
เม็ดมะยมเพ่ือไขลานนาฬิกาหลกั
“เขม็แสดงพลงังานสาํรอง”→ หนา้ 18
“วิธกีารขึน้ลานนาฬิกา”→ หนา้ 28

3 ขอบหนา้ปัดหมุนไดไ้ม่ติดขดั (ขอบหนา้ปัด
ตอ้งไม่หลวมหรือแน่นจนเกินไป)
“ขอบหนา้ปัดหมุนไดทิ้ศทางเดียว”→ หนา้ 37

4 เม็ดมะยมสกรเูขา้ท่ีเรียบรอ้ยแลว้
“เม็ดมะยมแบบล็อคดว้ยสกร”ู→ หนา้ 17

5 ไม่พบความผิดปกติเชน่ ตาํหนิหรือรอยแตก
บนสายนาฬิกาหรือกระจกหนา้ปัด

6 สายนาฬิกาเชือ่มตอ่กบัแทง่สปริง หวัเขม็ขดั
และชิน้สว่นอืน่ๆ อยา่งมั่นคงดี

bขอ้ควรระวงั   หากพบความผิดปกติ กรณุาติดตอ่รา้นคา้ท่ีทา่นซือ้นาฬิกา หรือ
ศนูยบ์ริการลกูคา้ของมีการบนัทึกชือ่เครือขา่ยการบริการระหวา่งประเทศ
ของ Grand Seiko ไวบ้นใบรบัประกนัสินคา้หรือบนเว็บไซตข์องเรา

11ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัการกนันํา้
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○ ขณะดาํน้ํา
ทําตามคาํแนะนําดงัตอ่ไปน้ี เมื่อท่านใส่นาฬิกาขณะดาํน้ํา

สวมนาฬิกาดาํนํา้ไดเ้ฉพาะในระดบัความลึก
ท่ีมีกาํกบัไวบ้นหนา้ปัดเทา่น้ัน

อยา่ปรบัเปลีย่นเม็ดมะยมหรือกดปุ่ มใดๆ ใตนํ้า้

ระวงัอยา่ใหน้าฬิกากระแทกกบัวตัถท่ีุมี
ความแขง็ เชน่ หิน

ขอบตวัเรือนอาจหมุนยากขึน้เล็กนอ้ย
เม่ืออยูใ่ตนํ้า้ ซึง่ไม่ใชอ่าการชาํรดุแตอ่ยา่งใด

○ หลงัดาํน้ํา
หลงัเสร็จสิน้การดาํน้ํา กรุณาทําตามคาํแนะนําเพื่อดูแลรกัษาดงัตอ่ไปน้ี

ลา้งนาฬิกาในนํา้สะอาดและเชด็จนแหง้สนิท
อยา่ใหน้าฬิกาโดนนํา้จากกอ๊กนํา้โดยตรง ใหแ้ชใ่นภาชนะใสนํ่า้แลว้ลา้ง

12 ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัการกนันํา้

■ ชือ่ของชิน้ส่วนตา่งๆ

9R31 (รุ่นธรรมดา)
<ขา้งหน้าปัด>

1 เขม็ช ัว่โมง

2 เขม็วินาที

3 เขม็นาที

4 เม็ดมะยม
→ หนา้ 17

<ดา้นหลงัตวัเรือน>
5 เขม็แสดงพลงังานสาํรอง
→ หนา้ 18

3

4

1

2

วิธกีารตัง้คา่เวลาและวนัท่ี→ หนา้ 20

5

13ชือ่ของชิน้สว่นตา่งๆ

ไท
ย



9R65, 9R15 (รุ่นธรรมดา)
1 เขม็ช ัว่โมง

2 เขม็วินาที

3 เขม็แสดงพลงังานสาํรอง
→ หนา้ 18

4 เขม็นาที

5 วนัท่ี

6 เม็ดมะยม
→ หนา้ 17

9R65, 9R15 (รุ่นนกัดาํน้ํา)
1 เขม็ช ัว่โมง

2 เขม็วินาที

3 เขม็แสดงพลงังานสาํรอง
→ หนา้ 18

4 เขม็นาที

5 วนัท่ี

6 เม็ดมะยม
→ หนา้ 17

7 ขอบหนา้ปัดหมุนได ้
→ หนา้ 37

6

4

5

6

3

1

2

การตัง้คา่เวลาและวนัท่ี→ หนา้ 21

4

5

6

7

1

2

3

การตัง้คา่เวลาและวนัท่ี→ หนา้ 21
ฟังกช์ ัน่ของรุน่ดาํนํา้→ หนา้ 37
ขอ้ควรระวงัในการดาํนํา้→ หนา้ 11

14 ชือ่ของชิน้สว่นตา่งๆ

9R66, 9R16 (รุ่นธรรมดา)
1 เขม็ช ัว่โมง

2 เขม็วินาที

3 เขม็แสดงพลงังานสาํรอง
→ หนา้ 18

4 เขม็นาที

5 วนัท่ี

6 เม็ดมะยม
→ หนา้ 17

7 เขม็ 24 ช ัว่โมง

9R66, 9R16 (รุ่นที่ขอบหน้าปัดหมุนได)้
1 เขม็ช ัว่โมง

2 เขม็วินาที

3 เขม็แสดงพลงังานสาํรอง
→ หนา้ 18

4 เขม็ 24 ช ัว่โมง

5 ขอบหนา้ปัดหมุนไดพ้รอ้มตวับอก
สถานะ 24 ช ัว่โมง

6 กรอบดา้นนอกของหนา้ปัดพรอ้มตวั
บอกสถานะ 24 ช ัว่โมง

7 เขม็นาที

8 วนัท่ี

9 เม็ดมะยม
→ หนา้ 17

4
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1

⑦
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2

5

การตัง้คา่เวลาและวนัท่ี→ หนา้ 28
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การตัง้คา่เวลาและวนัท่ี→ หนา้ 28
วิธใีชข้อบตวัเรือนหมุนสองทิศทาง→ หนา้ 35

15ชือ่ของชิน้สว่นตา่งๆ
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9R96, 9R86, 9R84
1 เขม็วินาทีโครโนกราฟกลาง

2 เขม็ช ัว่โมง

3 เขม็วินาทีเล็ก

4 เขม็แสดงพลงังานสาํรอง
→ หนา้ 18

5 เขม็ 24 ช ัว่โมง
 * (เฉพาะเครื่องหมายเลข 9R96 และ

9R86)

6 เขม็นาทีโครโนกราฟ

7 เขม็นาที

8 ปุ่ มเริ่มตน้/หยดุ

9 วนัท่ี

0 เม็ดมะยม
→ หนา้ 17

a ปุ่ มรีเซต็

b เขม็ช ัว่โมงโครโนกราฟ

 * รปูแบบและดีไซนอ์าจแตกตา่งกนัไปตามรุน่

7

6

⑫

0

8

⑪

2

1
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4

3 9

การตัง้คา่เวลาและวนัท่ี→ หนา้ 28 สาํหรบัหมายเลขเครื่อง 9R96 และ 9R86
การตัง้คา่เวลาและวนัท่ี→ หนา้ 21 สาํหรบัหมายเลขเครื่อง, 9R84
โครโนกราฟ (สาํหรบัเครื่องหมายเลข 9R96, 9R86, 9R84)→ หนา้ 23
วิธใีชข้อบตวัเรือนหมุนสองทิศทาง→ หนา้ 35

16 ชือ่ของชิน้สว่นตา่งๆ

■ วิธีการใชง้าน

เม็ดมะยม
เม็ดมะยมมีสองประเภทคือแบบปกติและแบบที่สามารถล็อกได้
โปรดตรวจดูเม็ดมะยมของนาฬิกาที่คณุใช้

ขณะกด
เม็ดมะยมเขา้
หมุนไปตาม
ทิศทางท่ี
ลกูศรชี ้

เม็ดมะยม
หมุน

เม็ดมะยม
ไม่หมุน

เม็ดมะยมธรรมดา

ดึงเม็ดมะยมออกและทําข ัน้ตอ่ไป

เม็ดมะยมแบบล็อคดว้ยสกรู

ปลดล็อกเม็ดมะยมกอ่นใช ้
งาน

หลงัจากใชง้านเม็ดมะยม
แลว้ ใหล็้อกไว ้

คลายเกลียว

หมุนขณะที่กดเม็ด
มะยมเขา้

 * เม่ือล็อคเม็ดมะยมแบบล็อคดว้ยสกรไูว ้
สามารถป้องกนัการใชง้านท่ีผิดพลาดและ
เพ่ิมการกนันํา้ได ้

 * โปรดระวงัอยา่ขนัสกรขูองเม็ดมะยมเขา้
ดว้ยแรง เพราะอาจทําใหช้อ่งของเม็ด
มะยมเสียหายได ้

 * หมุนเม็ดมะยมเป็นครัง้คราว→ หนา้ 41

เม็ดมะยมแบบล็อคดว้ยสกรู
เม็ดมะยมแบบล็อคดว้ยสกรูมีคณุสมบติัเดน่คือมีกลไกที่สามารถล็อกเม็ดมะยมไดอ้ย่างปลอดภยั
ขณะที่ไม่ไดใ้ชง้าน เพื่อป้องกนัความผิดพลาดในการใชง้านและเพิ่มคณุสมบติัในการกนัน้ํา
○ มีความจาํเป็นในการปลดล็อคเม็ดมะยมแบบล็อคดว้ยสกรูกอ่นใชง้าน
○ เมื่อใชง้านเม็ดมะยมเสร็จแลว้ ใหแ้น่ใจวา่ไดห้มุนล็อกอีกคร ัง้

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

[วิธีการล็อกเม็ดมะยม]
หมุนเม็ดมะยมตามเขม็นาฬิกา (ไปทาง 12 นาฬิกา)
ขณะท่ีกดเม็ดมะยมเขา้หาตวันาฬิกาเบาๆ จนหยดุ

เม็ดมะยมถกูล็อคปลดล็อกเม็ดมะยมกอ่นใช ้
งาน

ปลดล็อคเม็ดมะยม หลงัจากใชง้านเม็ดมะยม
แลว้ ใหล็้อกไว ้

คลายเกลียว
หมุนขณะที่กดเม็ด

มะยมเขา้

 * เม่ือล็อกเม็ดมะยม ใหห้มุนอยา่งชา้ ๆ ดว้ยความระมดัระวงัเพ่ือใหแ้น่ใจวา่สกรหูมุนเขา้ท่ีดี ระวงัอยา่กดแรงเกินไป
เน่ืองจากการทาํเชน่น้ันอาจทาํใหร้สูกรเูสียหายได ้

17วิธกีารใชง้าน
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เขม็แสดงพลงังานสํารอง
เขม็แสดงพลงังานสํารองบอกใหท้ราบสถานะของการไขลานนาฬิกา
กอ่นท่ีจะถอดนาฬิกาออกจากขอ้มือใหส้งัเกตเขม็แสดงพลงังานสาํรองเพ่ือดวูา่นาฬิกามีพลงังานเหลือพอจะเดิน
จนถึงครัง้ตอ่ไปท่ีทา่นจะสวมหรือไม่ หากจาํเป็นควรไขลานนาฬิกา
(เพ่ือป้องกนัไม่ใหน้าฬิกาหยดุเดินควรไขลานนาฬิกาเพ่ือเก็บพลงังานเผ่ือไวใ้หส้ามารถเดินไดน้านขึน้)

6

เขม็แสดงพลงังาน
สาํรอง

 * ระยะเวลาการทํางานอยา่งตอ่เน่ืองของนาฬิกาอาจแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัสภาพการใชง้าน เชน่ จาํนวนช ัว่โมงท่ี
สวมใสน่าฬิกา หรือการเคลือ่นไหวขณะสวมใสน่าฬิกา

 * ในกรณีท่ีทา่นใสน่าฬิกาเพียงระยะเวลาสัน้ๆควรสงัเกตเขม็แสดงพลงังานสาํรองเพ่ือตรวจสอบระดบัพลงังานท่ี
เหลือ หากจาํเป็นควรไขลานนาฬิกา

วิธีอา่นคา่เขม็แสดงพลงังานสํารอง

เขม็แสดงพลงังาน
สํารอง

ระดบัการไขลานของ
ลานนาฬิกา

ไขลานเต็มท่ี ไขลานครึ่งเดียว ไม่ไดไ้ขลาน

จาํนวนช ัว่โมงที่สามารถ
ใชง้านได้

ประมาณ 72 ช ัว่โมง (3 วนั)
ประมาณ 36 ช ัว่โมง

(1.5 วนั)
นาฬิกาหยดุหรืออาจเดิน

ชา้ลง

 * นาฬิกาเรือนนีไ้ดร้บัการปรบัแตง่เพ่ือไม่ใหมี้การไขลานมากเกินไป
เม่ือลานถกูไขเต็มท่ีแลว้ลานนาฬิกาจะหลบเขา้ไปดา้นในเพ่ือปลดกลไกการไขลาน ในสถานการณด์งักลา่วทา่น
ยงัสามารถหมุนเม็ดมะยมไดโ้ดยไม่ทําอนัตรายตอ่นาฬิกาอยา่งไรก็ตามควรหลีกเลีย่งการไขลานนาฬิกาเกิน
ความจาํเป็น

18 วิธกีารใชง้านเขม็แสดงพลงังานสาํรอง

<สําหรบัเคร่ืองหมายเลข 9R31>
เขม็แสดงพลงังานสํารองอยู่ท่ีดา้นหลงัของนาฬิกา

เขม็แสดงพลงังาน
สาํรอง

 * ระยะเวลาการทํางานอยา่งตอ่เน่ืองของนาฬิกาอาจแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัสภาพการใชง้าน เชน่ จาํนวนช ัว่โมงท่ี
สวมใสน่าฬิกา หรือการเคลือ่นไหวขณะสวมใสน่าฬิกา

 * ในกรณีท่ีทา่นใสน่าฬิกาเพียงระยะเวลาสัน้ๆควรสงัเกตเขม็แสดงพลงังานสาํรองเพ่ือตรวจสอบระดบัพลงังานท่ี
เหลือ หากจาํเป็นควรไขลานนาฬิกา

วิธีอา่นคา่เขม็แสดงพลงังานสํารอง

เขม็แสดงพลงังาน
สํารอง

ระดบัการไขลานของ
ลานนาฬิกา

ไขลานเต็มท่ี ไขลานครึ่งเดียว ไม่ไดไ้ขลาน

จาํนวนช ัว่โมงที่สามารถ
ใชง้านได้

ประมาณ 72 ช ัว่โมง (3 วนั)
ประมาณ 36 ช ัว่โมง

(1.5 วนั)
นาฬิกาหยดุหรืออาจเดิน

ชา้ลง

 * เพ่ือป้องกนัไม่ใหส้ปริงหลกัจากการไขลานมากไปเม็ดมะยมจะไม่สามารถไขลานไดเ้ม่ือสปริงไขลานเต็มท่ีแลว้ณ
ตาํแหน่งนี ้อยา่บงัคบัใหเ้ม็ดมะยมไขลานตอ่ไปอีกการทาํเชน่นีอ้าจทาํใหน้าฬิกาเสียหายได ้

19วิธกีารใชง้านเขม็แสดงพลงังานสาํรอง
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วิธีใช ้(สําหรบัเคร่ืองหมายเลข 9R31)

วิธีการขึน้ลานนาฬิกา
○นาฬิกานีมี้การไขลานสปริงดว้ยมือ
คณุสามารถไขลานเม็ดมะยมเพ่ือไขสปริงหลกัใหข้บัเคลือ่นนาฬิกาได ้

○กรณุาดเูขม็แสดงพลงังานสาํรองเพ่ือตรวจสอบระดบัพลงังานท่ียงัเหลืออยู่
“วิธอีา่นคา่เขม็แสดงพลงังานสาํรอง”→ หนา้ 19

○หมุนเม็ดมะยมท่ีตาํแหน่งปกติตามเขม็นาฬิกาชา้ๆ (ทิศทาง 12 นาฬิกา) เพ่ือไขลานนาฬิกา หากทา่นหมุน
ทวนเขม็นาฬิกา (ทิศทาง 6 นาฬิกา) ลานนาฬิกาจะคลาย เจ็ดรอบเต็มจะใหก้าํลงัสาํหรบันาฬิกาเพ่ือเดินได ้
ประมาณสิบช ัว่โมง

○ เม่ือเริ่มใชน้าฬิกาหลงัจากท่ีหยดุเดินใหไ้ขลานจนเพียงพอ (เพ่ือใหไ้ดร้บัการไขลานอยา่งเต็มท่ี)
 * หากอยูใ่นสถานท่ีท่ีอณุหภมิูอากาศตํา่ (ตํา่กวา่ 0 องศาเซลเซยีส) ควรรกัษาใหแ้ถบพลงังานแสดงวา่มี
พลงังานเหลืออยูห่น่ึงในหกสว่นเสมอ

วิธีการต ัง้คา่เวลาและวนัที่

2 หมุนเม็ดมะยมทวนเขม็นาฬิกา (ไปทาง
6 นาฬิกา) เพ่ือปรบัเขม็นาฬิกาตามเวลาใน
ปัจจบุนั

3 ดนัเม็ดมะยมกลบัไปท่ีตาํแหน่งปกติเพ่ือให ้
นาฬิกาเริ่มเดิน

1 ดึงเม็ดมะยมออกไปท่ีจงัหวะท่ีสองเม่ือเขม็
วินาทีอยูท่ี่ตาํแหน่ง 12 นาฬิกา (เขม็วินาที
หยดุเดิน)

ตาํแหน่งคลิกจงัหวะท่ีหน่ึง

เคล็ดลบัในการต ัง้เวลาใหเ้ท่ียงตรงยิ่งขึน้
เพ่ือการจดัการกลไกของ Spring Drive อยา่งมีประสิทธภิาพปฏิบติัตามขอ้แนะนําตอ่ไปนีเ้ม่ือทา่นจะตัง้เวลา

1 กอ่นตัง้เวลาตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดไ้ขลานนาฬิกาเพียงพอแลว้
(ตรวจสอบวา่เขม็แสดงพลงังานสาํรองแสดงวา่ลานนาฬิกาถกูไขลานเต็มท่ี)

2 เม่ือเริ่มใชห้ลงัจากนาฬิกาหยดุเดินแลว้ใหไ้ขลานนาฬิกาใหเ้พียงพอ เพ่ือตัง้เวลาหลงัจากน้ัน, ใหร้อประมาณ
30 วินาทีหลงัจากเขม็วินาทีเริ่มเดิน, แลว้ใหดึ้งเม็ดมะยมจนไดยิ้นเสียงคลิกครัง้แรก

3 เขม็วินาทีจะหยดุเดินเม่ือเม็ดมะยมถกูดึงออกท่ีตาํแหน่งคลิกจงัหวะท่ีหน่ึง อยา่หยดุการเดินของเขม็วินาที
นานเกินกวา่ 30 นาที หากหยดุเขม็วินาทีนานเกินกวา่ 30 นาที, ใหก้ดเม็ดมะยมกลบัเขา้ท่ี, และรอประมาณ
30 วินาทีหลงัจากเขม็วินาทีเริ่มเดินอกัครัง้, แลว้จึงตัง้เวลา

20 วิธกีารใชง้านวิธใีช ้(สาํหรบัเครื่องหมายเลข 9R31)

วิธีใช ้(สําหรบัเคร่ืองหมายเลข 9R84, 9R65, 9R15)

วิธีการขึน้ลานนาฬิกา
○นาฬิกาเรือนนีเ้ป็นแบบไขลานอตัโนมติั (มีฟังกช์ ัน่ไขลานดว้ยมือ)
○ ลานนาฬิกาสามารถขึน้ลานไดโ้ดยอตัโนมติัจากการเคลือ่นไหวตามธรรมชาติของแขนในขณะท่ีสวมอยูบ่น
ขอ้มือ นอกจากนีย้งัสามารถไขลานไดด้ว้ยการหมุนเม็ดมะยม
กรณุาดเูขม็แสดงพลงังานสาํรองเพ่ือตรวจสอบระดบัพลงังานท่ียงัเหลืออยู่
“วิธอีา่นคา่เขม็แสดงพลงังานสาํรอง”→ หนา้ 18

○ เม่ือเริ่มใชฟั้งกช์ ัน่จบัเวลาแนะนําใหไ้ขลานนาฬิกาดว้ยการหมุนเม็ดมะยม หมุนเม็ดมะยมท่ีตาํแหน่งปกติตาม
เขม็นาฬิกาชา้ๆ (ทิศทาง 12 นาฬิกา) เพ่ือไขลานนาฬิกา หากทา่นหมุนทวนเขม็นาฬิกา (ทิศทาง 6 นาฬิกา)
ลานนาฬิกาจะคลาย เม่ือหมุนครบหา้รอบเต็มนาฬิกาจะสามารถเดินไดป้ระมาณสิบช ัว่โมง

○ถา้ทา่นใสน่าฬิกาสิบสองช ัว่โมงตอ่วนัติดตอ่กนัสามถึงหา้วนันาฬิกาจะไดร้บัการไขลานเต็มท่ี
 * หากอยูใ่นสถานท่ีท่ีอณุหภมิูอากาศตํา่ (ตํา่กวา่ 0 องศาเซลเซยีส) ควรรกัษาใหแ้ถบพลงังานแสดงวา่มี
พลงังานเหลืออยูห่น่ึงในหกสว่นเสมอ

bขอ้ควรระวงั
○ อยา่ปรบัวนัท่ี เม่ือเวลาท่ีนาฬิการะบอุยูร่ะหวา่ง 21:00 น. และ 1:00 น.
หากมีการปรบัวนัท่ีตามเง่ือนไขนี ้วนัท่ีอาจไม่เปลีย่นแปลงอยา่งถกูตอ้งในวนัถดัไปหรืออาจเกิดความผิดปกติ

○หากคณุตัง้วนัท่ีเม่ือเวลาท่ีนาฬิกาเดินอยูร่ะหวา่ง 21:00 น. และ 1:00 น. ดึงเม็ดมะยมไปท่ีคลิกท่ีสองและหมุน
ทวนเขม็นาฬิกา (ไปทาง 6 นาฬิกา) เพ่ือเลือ่นเขม็สัน้จนกวา่จะผ่านเวลา 1:00 น. ช ัว่คราวแลว้จงึตัง้วนัท่ี

การต ัง้คา่เวลาและวนัท่ี
นาฬิกาเรือนนีมี้ฟังกช์ ัน่แสดงวนัท่ี วนัท่ีจะเปลีย่นทกุๆ 24 ช ัว่โมงในเวลาประมาณเที่ยงคืน
ดงัน้ันถา้เวลา a.m./p.m. ตัง้คา่ไม่ถกูตอ้ง วนัท่ีจะเปลีย่นท่ีเวลาประมาณ 12:00 น.

2 สามารถตัง้วนัท่ีไดโ้ดยการหมุนเม็ดมะยมทวน
เขม็นาฬิกา (ไปทาง 6 นาฬิกา) กอ่นอืน่
กอ่นอืน่ใหห้มุนเม็ดมะยมทวนเขม็นาฬิกาจน
กระทัง่วนัท่ีกอ่นหนา้ปรากฏขึน้

1 ดึงเม็ดมะยมออกไปท่ีจงัหวะท่ีหน่ึง

6

ตาํแหน่งคลิกจงัหวะท่ีหน่ึง

(ถา้นาฬิกาประกอบดว้ยเม็ดมะยมแบบ
ล็อคดว้ยสกรยูสกรใูหค้ลายสกรขูองเม็ด
มะยมกอ่นดึงออก)

[ตวัอยา่ง] ถา้ตอ้งการตัง้คา่วนัที
”6” ใหต้ ัง้ไปท่ีวนัท่ี ”5” โดย
หมุนเม็ดมะยมทวนทิศเขม็
นาฬิกา

สําหรบัคาํแนะนําเกีย่วกบัวิธีใชโ้ครโนกราฟ (ฟังกช์ ัน่นาฬิกาจบัเวลา) ของ 9R84, อา้งถึง“โครโน
กราฟ (สําหรบัเคร่ืองหมายเลข 9R96, 9R86, 9R84)”→ หน้า 23

21วิธกีารใชง้านวิธใีช ้(สาํหรบัเครื่องหมายเลข 9R84, 9R65, 9R15)
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4 ดนัเม็ดมะยมกลบัไปท่ีตาํแหน่งปกติเพ่ือให ้
นาฬิกาเริ่มเดิน

3 ดึงเม็ดมะยมออกไปท่ีจงัหวะท่ีสองเม่ือเขม็
วินาที (หรือเขม็วินาทีเล็ก) อยูท่ี่ตาํแหน่ง
0 นาฬิกา เขม็วินาที (หรือเขม็วินาทีเล็ก) จะ
หยดุ

6

ตาํแหน่งปกติ

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะท่ีหน่ึง

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะท่ีสอง

หมุนเม็ดมะยมทวนเขม็นาฬิกา (ไปทาง
6 นาฬิกา) เพ่ือปรบัเขม็นาฬิกาจนไดว้นัท่ีท่ี
ตอ้งการ จนปรากฏวนัท่ีตอ้งการเม่ือวนัท่ี
เปลีย่นจะเป็นเวลากอ่นเท่ียง หมุนเม็ดมะยม
ตอ่ไปเพ่ือตัง้คา่เวลาปัจจบุนั

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

[ตวัอยา่ง] เพ่ือปรบัวนัท่ีในชว่งกอ่นเท่ียงวนัแรกของ
เดือนท่ีตอ่จากเดือนท่ีมี 30 วนั

”31” จะปรากฏขึน้แทน ”1” ดึงเม็ดมะยมออกไปท่ี
จงัหวะท่ีหน่ึง หมุนเม็ดมะยมทวนเขม็นาฬิกา (ทิศทาง
6 นาฬิกา) เพ่ือตัง้คา่วนัท่ีเป็น ”1” และดนัเม็ดมะยม
กลบัสูต่าํแหน่งปกติ 6

ตาํแหน่งคลิกจงัหวะท่ีหน่ึง

bขอ้ควรระวงั   สาํหรบัรุน่ท่ีเม็ดมะยมแบบล็อคดว้ยสกร ูอยา่ลืมหมุนสกรขูองเม็ดมะยมและล็อคเขา้ท่ีเดิม

เคล็ดลบัในการต ัง้เวลาใหเ้ท่ียงตรงยิ่งขึน้
เพ่ือการจดัการกลไกของ Spring Drive อยา่งมีประสิทธภิาพปฏิบติัตามขอ้แนะนําตอ่ไปนีเ้ม่ือทา่นจะตัง้เวลา

1 กอ่นตัง้เวลาตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดไ้ขลานนาฬิกาเพียงพอแลว้
(ตรวจสอบวา่เขม็แสดงพลงังานสาํรองแสดงวา่ลานนาฬิกาถกูไขลานเต็มท่ี)

2 เม่ือเริ่มใชห้ลงัจากนาฬิกาหยดุเดินแลว้ใหไ้ขลานนาฬิกาใหเ้พียงพอ เพ่ือตัง้เวลาหลงัจากน้ัน, ใหร้อประมาณ
30 วินาทีหลงัจากเขม็วินาที (หรือเขม็วินาทีเขม็เล็ก) เริ่มเดิน, แลว้ใหดึ้งเม็ดมะยมจนถึงตาํแหน่งคลิกจงัหวะท่ี
สอง

3 เขม็วินาที (หรือเขม็วินาทีเขม็เล็ก) จะหยดุเดินเม่ือเม็ดมะยมถกูดึงออกจนถึงตาํแหน่งคลิกจงัหวะท่ีสอง อยา่
หยดุการเดินของเขม็วินาที (หรือเขม็วินาทีเขม็เล็ก) นานเกินกวา่ 30 นาที หากหยดุเขม็วินาที (หรือเขม็
วินาทีเขม็เล็ก) นานเกินกวา่ 30 นาที, ใหก้ดเม็ดมะยมกลบัเขา้ท่ี, และรอประมาณ 30 วินาทีหลงัจากเขม็
วินาที (หรือเขม็วินาทีเขม็เล็ก) เริ่มเดินอกัครัง้, แลว้จงึตัง้เวลา

bขอ้ควรระวงั   สาํหรบัรุน่ท่ีเม็ดมะยมแบบล็อคดว้ยสกร ูอยา่ลืมหมุนสกรขูองเม็ดมะยมและล็อคเขา้ท่ีเดิม

22 วิธกีารใชง้านวิธใีช ้(สาํหรบัเครื่องหมายเลข 9R84, 9R65, 9R15)

โครโนกราฟ (สําหรบัเคร่ืองหมายเลข 9R96, 9R86,
9R84)
โครโนกราฟคือนาฬิกาที่มีฟังกช์ ัน่จบัเวลาเพิ่มขึน้มาจากฟังกช์ ัน่แสดงเวลา นาฬิกาเรือนน้ีมี
ฟังกช์ ัน่จบัเวลาซึง่สามารถตรวจวดัเวลาไดสู้งสุดถึง 12 ชัว่โมง

กอ่นใชฟั้งกช์ ัน่จบัเวลา
1 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดไ้ขลานนาฬิกาเพียงพอแลว้
ดวูา่แถบพลงังานแสดงวา่ลานนาฬิกาไดถ้กูไขเต็มท่ี
ขณะกาํลงัใชฟั้งกช์ ัน่จบัเวลาตรวจสอบวา่นาฬิกายงัทํางานอยู่

2 ตรวจสอบวา่เขม็วินาทีโครโนกราฟกลางชีไ้ปท่ีเลข “0”
หากไม่ไดช้ีไ้ปท่ีเลข “0” ใหก้ดปุ่ มรีเซต็ (RESET)
 * อยา่ดึงเม็ดมะยมออกขณะฟังกช์ ัน่จบัเวลาทาํงานอยู่

ชือ่ชิน้ส่วนตา่งๆของโครโนกราฟและฟังกช์ ัน่
1 เขม็วินาทีโครโนกราฟกลาง

2 หนา้ปัด 30-นาที
เขม็นาทีโครโนกราฟ

3 ปุ่ มเริ่มตน้/หยดุ

4 หนา้ปัด 12-ช ัว่โมง
เขม็ช ัว่โมงโครโนกราฟ

5 ปุ่ มรีเซต็

 * รปูแบบและดีไซนอ์าจแตกตา่งกนัไปตามรุน่
 * บางรุน่อาจมีปุ่ มชนิดสกรล็ูอก

“วิธใีชง้านปุ่ มแบบล็อคสกร”ู→ หนา้ 24

1

2

3

4

5
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ปุ่มแบบล็อคสกรู
บางรุน่อาจมีปุ่ มเริ่ม/หยดุ (START/STOP) และปุ่ มรีเซต็ (RESET) แบบล็อคสกร ูปุ่ มแบบล็อคสกรมีูวงแหวนรอบ
ปุ่ มติดตัง้อยูเ่พ่ือจะใชปุ้่ มแบบล็อคสกร ูตอ้งหมุนวงแหวนรอบปุ่ มเพ่ือปลดออกกอ่น
 * ข ัน้ตอนนีไ้ม่จาํเป็นสาํหรบัรุน่ท่ีไม่ไดมี้ปุ่ มแบบล็อคสกรู
 * หมุนปุ่ มไปใหส้ดุจนกระทัง่สว่นครอบถอยออกไปและหมุนตอ่ไม่ไดแ้ลว้ เม่ือทา่นหมุนปุ่ มเสร็จแลว้ปุ่ มจะถกูปลด
ล็อคโดยสมบรูณ์

ปุ่มแบบล็อคสกรูถูกล็อคอยู่

สว่นครอบ

วงแหวนรอบปุ่ ม

ปุ่มแบบล็อคสกรูถูกปลดล็อค

เสน้ขอบ

วงแหวนรอบปุ่ ม

วิธีใชง้านปุ่มแบบล็อคสกรู
วิธีปลดล็อค

เพ่ือปลดล็อก

หมุนวงแหวนรอบปุ่ มจนกระทัง่สดุ

วิธีล็อค

เพ่ือล็อก

หมุนวงแหวนรอบปุ่ มจนกระทัง่สดุ

หมุนวงแหวนของปุ่ มทวนเขม็นาฬิกา (ทิศทาง 6
นาฬิกา) เพ่ือเลือ่นฝาปิดลงชา้ๆ หมุนวงแหวนปุ่ มตอ่ไป
จนกวา่คณุจะเห็นเสน้บอกแนวอยา่งชดัเจนและไม่
สามารถหมุนวงแหวนของปุ่ มไดอี้ก ตอนนีปุ้่ มชนิดสกรู
ล็อกจะถกูปลดล็อกและใชง้านได ้

หมุนวงแหวนปุ่ มตามเขม็นาฬิกา (ทิศทาง 12 นาฬิกา)
จนกวา่จะหยดุ ตอนนีปุ้่ มสกรล็ูอกจะถกูล็อกอยา่ง
สมบรูณ ์เม่ือคณุใชง้านปุ่ มเสร็จแลว้ ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่
ไดห้มุนล็อกอีกครัง้

 * สิง่แปลกปลอมและสิง่ปลอมปนอาจทาํใหส้กรแูละ/หรือปุ่ มทํางานผิดปกติ
“การดแูลประจาํวนั”→ หนา้ 41

24 วิธกีารใชง้านโครโนกราฟ (สาํหรบัเครื่องหมายเลข 9R96, 9R86, 9R84)

วิธีใชฟั้งกช์ ัน่นาฬิกาจบัเวลา
1 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ลานนาฬิกาไดร้บัการไขอยา่งเพียงพอและนาฬิกาทาํงานอยู่

2 หากนาฬิกาของทา่นมีปุ่ มแบบสกรล็ูอคใหป้ลดล็อคกอ่น
“ปุ่ มแบบล็อคสกร”ู→ หนา้ 24

3 เริ่มจบัเวลา
ทนัทีท่ีกดปุ่ มเริ่ม/หยดุ (START/STOP)
เขม็นาฬิกาโครโนกรา
ฟจะเริ่มขยบัและการจบัเวลาจะเริ่มขึน้

4 หยดุจบัเวลา
เม่ือทา่นอยากหยดุจบัเวลาใหก้ดปุ่ มเริ่ม/
หยดุ (START/STOP) อีกครัง้เพ่ือหยดุ
เขม็นาฬิกาโครโนกราฟ

[ตวัอยา่ง] 6 ช ัว่โมง 20 นาที 10 วินาที
8

 * เขม็นาทีของโครโนกราฟบนหนา้ปัด
30 นาทีหมุนสองรอบเต็มในหน่ึงช ัว่โมง
การอา่นหนา้ปัด 30 นาทีใหด้กูารแสดง
เวลาของหนา้ปัด 12 ช ัว่โมงเพ่ือการบง่ชี ้
ครา่วๆ

5 รีเซต็เขม็โครโนกราฟ
หลงัจากหยดุเขม็โครโนกราฟแลว้ใหก้ดปุ่ ม
รีเซต็ (RESET) เพ่ือนําเขม็โครโนกราฟ
ทัง้หมดกลบัคืนสูต่าํแหน่งเลข “0” ดงัเดิม

25วิธกีารใชง้านโครโนกราฟ (สาํหรบัเครื่องหมายเลข 9R96, 9R86, 9R84)
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การจบัเวลารวมตอ่เน่ือง
1 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ลานนาฬิกาไดร้บัการไขอยา่งเพียงพอและนาฬิกาทํางานอยู่

2 หากนาฬิกาของทา่นมีปุ่ มแบบสกรล็ูอคใหป้ลดล็อคกอ่น
“ปุ่ มแบบล็อคสกร”ู→ หนา้ 24

3 เริ่มจบัเวลา
ทนัทีท่ีกดปุ่ มเริ่ม/หยดุ (START/STOP) เขม็นาฬิกาโครโน
กรา
ฟจะเริ่มขยบัและการจบัเวลาจะเริ่มขึน้

4 หยดุจบัเวลา
เม่ือคณุตอ้งการการวดัครัง้แรก ใหก้ดปุ่ มเร่ิม/หยดุอีกครัง้เพ่ือ
หยดุเขม็นาฬิกาโครโนกราฟ เวลาท่ีวดัไดจ้ะปรากฏขึน้

5 เริ่มจบัเวลาอีกครัง้
ทนัทีท่ีกดปุ่ มเริ่ม/หยดุ (START/STOP) อีกครัง้เขม็นาฬิกา
โครโนกราฟจะเริ่มขยบัจากตาํแหน่งท่ีหยดุไวก้อ่นหนา้

6 หยดุจบัเวลา
เม่ือทา่นอยากหยดุจบัเวลาใหก้ดปุ่ มเริ่ม/หยดุ (START/
STOP) อีกครัง้เพ่ือหยดุเขม็นาฬิกาโครโนกราฟ จาํนวนเวลา
ท่ีผ่านไปแลว้จะปรากฏโดยเป็นยอดรวมของการจบัเวลาครัง้ท่ี
หน่ึงและครัง้ท่ีสอง (การจบัเวลารวม)

7 จบัเวลารวมตอ่เน่ืองอีกครัง้
ข ัน้ตอนท่ี 5 และ 6 ดา้นบนสามารถทาํซํา้ไดต้ามตอ้งการ
ทนัทีท่ีกดปุ่ มเริ่ม/หยดุ (START/STOP) ซํา้การจบัเวลาจะ
หยดุและเวลาท่ีผ่านไปจากการจบัเวลาแตล่ะครัง้จะปรากฏ

8 รีเซต็เขม็โครโนกราฟ
หลงัจากหยดุเขม็โครโนกราฟแลว้ใหก้ดปุ่ มรีเซต็ (RESET) เพ่ือ
นําเขม็โครโนกราฟทัง้หมดกลบัคืนสูต่าํแหน่งเลข “0” ดงัเดิม

26 วิธกีารใชง้านโครโนกราฟ (สาํหรบัเครื่องหมายเลข 9R96, 9R86, 9R84)

วิธีใช ้Tachymeter
Tachymeter สามารถใชใ้นการวดัความเร็วเฉลีย่หรืออตัราการผลิตตอ่หน่วยเวลา

วิธีวดัความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะของคณุ
[ตวัอยา่ง] การวดัเวลาท่ีใชใ้นการเดินทางหน่ึงกิโลเมตรโดยยานพาหนะของคณุ

1 เม่ือรถยนตผ่์านเสน้เริ่มตน้กดปุ่ มเริ่ม/หยดุเพ่ือเริ่มจบัเวลา

2 เม่ือรถยนตข์า้มจดุ1กิโลเมตรกดปุ่ มเริ่ม/หยดุเพ่ือหยดุเวลา อา่นคา่บนสเกลของ Tachymeter วา่เขม็วินาที
นาฬิกาจบัเวลากลางชีท่ี้ใด

ปุ่ มเริ่มตน้/หยดุ ปุ่ มเริ่มตน้/หยดุ

1 เมตร

ผลการวดัแสดงใหเ้ห็นวา่ความเร็วเฉลีย่ของยานพาหนะคือ 80 กม./ชม.

วิธีคาํนวนอตัราการผลิตตอ่ช ัว่โมง
[ตวัอยา่ง] การวดัเวลาท่ีใชใ้นการผลิตหน่ึงหน่วย

1 ขณะเริ่มตน้การผลิตกดปุ่ มเริ่ม/หยดุเพ่ือเริ่มจบัเวลา

2 เม่ือการผลิตสิน้สดุกดปุ่ มเริ่ม/หยดุเพ่ือหยดุเวลา อา่นคา่บนสเกลของ Tachymeter วา่เขม็วินาทีนาฬิกาจบั
เวลากลางชีท่ี้ใด

ปุ่ มเริ่มตน้/หยดุ ปุ่ มเริ่มตน้/หยดุ

1 หน่วย

ผลการวดัแสดงใหเ้ห็นวา่อตัราการผลิตโดยเฉลีย่คือ 300 หน่วย/ช ัว่โมง

27วิธกีารใชง้านโครโนกราฟ (สาํหรบัเครื่องหมายเลข 9R96, 9R86, 9R84)
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วิธีใช ้(สําหรบัเคร่ืองหมายเลข 9R96, 9R86, 9R16,
9R66)

วิธีการขึน้ลานนาฬิกา
○นาฬิกาเรือนนีเ้ป็นแบบไขลานอตัโนมติั (มีฟังกช์ ัน่ไขลานดว้ยมือ)
○ ลานนาฬิกาสามารถขึน้ลานไดโ้ดยอตัโนมติัจากการเคลือ่นไหวตามธรรมชาติของแขนในขณะท่ีสวมอยูบ่น
ขอ้มือ นอกจากนีย้งัสามารถไขลานไดด้ว้ยการหมุนเม็ดมะยม
กรณุาดเูขม็แสดงพลงังานสาํรองเพ่ือตรวจสอบระดบัพลงังานท่ียงัเหลืออยู่
“วิธอีา่นคา่เขม็แสดงพลงังานสาํรอง”→ หนา้ 18

○ เม่ือเริ่มใชฟั้งกช์ ัน่จบัเวลาแนะนําใหไ้ขลานนาฬิกาดว้ยการหมุนเม็ดมะยม หมุนเม็ดมะยมท่ีตาํแหน่งปกติตาม
เขม็นาฬิกาชา้ๆ (ทิศทาง 12 นาฬิกา) เพ่ือไขลานนาฬิกา หากทา่นหมุนทวนเขม็นาฬิกา (ทิศทาง 6 นาฬิกา)
ลานนาฬิกาจะคลาย เม่ือหมุนครบหา้รอบเต็มนาฬิกาจะสามารถเดินไดป้ระมาณสิบช ัว่โมง

○ถา้ทา่นใสน่าฬิกาสิบสองช ัว่โมงตอ่วนัติดตอ่กนัสามถึงหา้วนันาฬิกาจะไดร้บัการไขลานเต็มท่ี
 * หากอยูใ่นสถานท่ีท่ีอณุหภมิูอากาศตํา่ (ตํา่กวา่ 0 องศาเซลเซยีส) ควรรกัษาใหแ้ถบพลงังานแสดงวา่มี
พลงังานเหลืออยูห่น่ึงในหกสว่นเสมอ

การต ัง้คา่เวลาและวนัที่
○การตัง้เวลาและวนัท่ี ตัง้เขม็ 24 ช ัว่โมงและเขม็นาทีกอ่น แลว้จึงตัง้เขม็ช ัว่โมงและวนัท่ี
○ขณะตัง้เวลาตอ้งแน่ใจวา่ไดไ้ขลานนาฬิกาเต็มท่ีแลว้

วิธีการต ัง้คา่เวลาและวนัที่

1 ตอ้งแน่ใจวา่ไขลานนาฬิกาขึน้เต็ม และนาฬิกากาํลงัเดิน
 * ขณะตัง้วนัท่ีและเวลาตอ้งแน่ใจวา่นาฬิกากาํลงัเดิน
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ดึงเม็ดมะยม
ออกไปท่ีจงัหวะ
ท่ีสอง

2 ปลดล็อคเม็ดมะยม
“เม็ดมะยมแบบล็อคดว้ยสกร”ู→ หนา้ 17

3 ดึงเม็ดมะยมออกไปท่ีจงัหวะท่ีสองเม่ือเขม็
วินาที (หรือเขม็วินาทีเล็ก) อยูท่ี่ตาํแหน่ง 0
นาฬิกา เขม็วินาที (หรือเขม็วินาทีเล็ก) จะ
หยดุทนัที

สําหรบัคาํแนะนําเกีย่วกบัวิธีใชโ้ครโนกราฟ (ฟังกช์ ัน่นาฬิกาจบัเวลา) ของเคร่ืองหมายเลข 9R96
และ 9R86, อา้งถึง “โครโนกราฟ (สําหรบัเคร่ืองหมายเลข 9R96, 9R86, 9R84)”→ หน้า 23

28 วิธกีารใชง้านวิธใีช ้(สาํหรบัเครื่องหมายเลข 9R96, 9R86, 9R16, 9R66)
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ตัง้คา่เวลาเขม็
24 ช ัว่โมงและ
เขม็นาที

8

กดเม็ดมะยมกลบัเขา้ท่ี
พรอ้มกบัสญัญาณ
เวลา

8

ดึงเม็ดมะยมออก
ไปท่ีจงัหวะท่ีหน่ึง
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4 หมุนเม็ดมะยมทวนเขม็นาฬิกา (ไปทาง
6 นาฬิกา) เพ่ือหมุนเขม็ 24 ช ัว่โมงและเขม็
นาทีตามเขม็นาฬิกาแลว้ตัง้คา่เป็นเวลา
ปัจจบุนั
ในขณะท่ีทาํเชน่น้ันใหต้ ัง้เขม็นาทีไวห้ลงั
เวลาท่ีถกูตอ้งสองสามนาทีแลว้คอ่ย ๆ  เลือ่น
ไปยงัเวลาท่ีตอ้งการ
 * ตัง้เฉพาะเขม็ 24 ช ัว่โมงและเขม็นาที
กอ่นแมว้า่ขณะนีเ้ขม็ช ัว่โมงชีท่ี้เวลาท่ีไม่
ถกูตอ้ง หรือวนัท่ีอาจเปลี่ยนไปขึน้อยูก่บั
ตาํแหน่งของเขม็ช ัว่โมงไม่มีความจาํเป็น
ท่ีตอ้งปรบั ณ ข ัน้ตอนนี้

5 ดนัเม็ดมะยมกลบัพรอ้มกบัสญัญานเวลา
 * การตัง้คา่เขม็ 24 ช ัว่โมงเขม็นาทีและ
เขม็วินาที (หรือเขม็วินาทีเล็ก) ตามเวลา
ปัจจบุนัสาํเร็จแลว้

6 เพ่ือเป็นการตัง้เขม็ช ัว่โมงและวนัท่ี ดึงเม็ด
มะยมออกท่ีตาํแหน่งคลิกจงัหวะแรก

7 หมุนเม็ดมะยมเพ่ือตัง้เขม็ช ัว่โมง ขณะหมุน
เม็ดมะยม วนัท่ีเปลีย่นท่ีเวลาเท่ียงคืน เม่ือตัง้
เขม็ช ัว่โมง ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ ตัง้คา่ AM/PM
อยา่งถกูตอ้ง
ตัง้วนัท่ีไดท่ี้จดุนีถ้า้จาํเป็น
 * เม็ดมะยมสามารถหมุนไปในทิศทางใด
ก็ได ้เพ่ือตัง้วนัท่ี อยา่งไรก็ตาม แนะนํา
ใหห้มุนเม็ดมะยมไปในทิศทางท่ีจะทาํให ้
ปรบัเพียงเล็กนอ้ยเพ่ือตัง้วนัท่ี

 * หมุนเม็ดมะยมชา้ๆตรวจสอบวา่เขม็
ช ัว่โมงเคลือ่นไปทีละช ัว่โมง

 * เม่ือตัง้เขม็ช ัว่โมง เขม็อืน่ๆ อาจมีการ
ขยบัเล็กนอ้ย อยา่งไรก็ตามน่ีไม่ใชค่วาม
ผิดปกติใดๆ

29วิธกีารใชง้านวิธใีช ้(สาํหรบัเครื่องหมายเลข 9R96, 9R86, 9R16, 9R66)

ไท
ย



88 ดนัเม็ดมะยมกลบัเขา้ไป เป็นอนัตัง้เวลาเสร็จ
สมบรูณ์
ล็อคเม็ดมะยม
“เม็ดมะยมแบบล็อคดว้ยสกร”ู→ หนา้ 17

วิธีการต ัง้วนัท่ี
การหมุนเขม็ช ัว่โมงสองรอบจะเปลีย่นวนัท่ีไปหน่ึงวนั
วนัท่ีจะเปลีย่นเพ่ิมขึน้หน่ึงวนั ถา้หมุนเขม็ช ัว่โมงตามทิศตามเขม็นาฬิกางรอบเต็ม (สาํหรบั 24 ช ัว่โมง) ในขณะ
ท่ี วนัท่ีจะเปลีย่นยอ้นกลบัไปหน่ึงวนัถา้หมุนเขม็ช ัว่โมงททวนเขม็นาฬิกาาสองรอบเต็ม
 * ตอ้งปรบัวนัท่ีเอง ในวนัแรกท่ีตามหลงัเดือนท่ีมีจาํนวนวนันอ้ยกวา่ 31 วนั: ประกอบดว้ยเดือนกมุภาพนัธ ์
เมษายน มิถนุายน กนัยายน และพฤศจิกายน

1 ตอ้งแน่ใจวา่ไขลานนาฬิกาขึน้เต็ม และนาฬิกากาํลงัเดิน
 * ขณะตัง้วนัท่ีและเวลาตอ้งแน่ใจวา่นาฬิกากาํลงัเดิน

8

ดึงเม็ดมะยมออก
ไปท่ีจงัหวะท่ีหน่ึง

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

2 ปลดล็อคเม็ดมะยม
“เม็ดมะยมแบบล็อคดว้ยสกร”ู→ หนา้ 17

3 ดึงเม็ดมะยมออกท่ีคลิกแรก

หมุนเม็ดมะยมตามเขม็นาฬิกา (ไปทาง 12 นาฬิกา):
แตล่ะครัง้ท่ีเขม็ช ัว่โมงหมุนสองรอบเต็ม
วนัท่ีจะเปลีย่นเพ่ิมขึน้หน่ึงวนั

 * เม็ดมะยมสามารถหมุนไปในทิศทางใดก็ได ้เพ่ือตัง้วนั
ท่ี อยา่งไรก็ตาม แนะนําใหห้มุนเม็ดมะยมไปในทิศทาง
ท่ีจะทําใหป้รบัเพียงเล็กนอ้ยเพ่ือตัง้วนัท่ี

 * หมุนเม็ดมะยมชา้ๆ
 * เม่ือตัง้เขม็ช ัว่โมง เขม็อืน่ๆ อาจมีการขยบัเล็กนอ้ย
อย่างไรก็ตามน่ีไม่ใชค่วามผิดปกติใดๆ

หมุนเม็ดมะยมทวนเขม็นาฬิกา (ไปทาง 6 นาฬิกา):
แตล่ะครัง้ท่ีเขม็ช ัว่โมงหมุนสองรอบเต็ม
วนัท่ีจะยอ้นกลบัไปหน่ึงวนั
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30 วิธกีารใชง้านวิธใีช ้(สาํหรบัเครื่องหมายเลข 9R96, 9R86, 9R16, 9R66)

5 เม่ือเสร็จสิน้การตัง้คา่ ใหแ้น่ใจวา่เวลาท่ีตัง้ถกูตอ้ง แลว้ดนัเม็ดมะยมกลบัเขา้ท่ีตาํแหน่งปกติ การตัง้วนัท่ีเสร็จ
สมบรูณแ์ลว้
ล็อคเม็ดมะยม
“เม็ดมะยมแบบล็อคดว้ยสกร”ู→ หนา้ 17

 * วนัท่ีถกูออกแบบใหท้าํงานรว่มกบัการเคลือ่นของเขม็ช ัว่โมง ฉะน้ันการตัง้เวลากอ่นเท่ียง/หลงัเท่ียง
ไม่ถกูตอ้งจะทําใหว้นัท่ีเปลีย่นตอนเท่ียงวนั

 * เม็ดมะยมสามารถหมุนไปในทิศทางใดก็ได ้เพ่ือตัง้วนัท่ี อยา่งไรก็ตาม แนะนําใหห้มุนเม็ดมะยมไปในทิศทาง
ท่ีจะทาํใหป้รบัเพียงเล็กนอ้ยเพ่ือตัง้วนัท่ี

 * หมุนเม็ดมะยมชา้ๆตรวจสอบวา่เขม็ช ัว่โมงเคลือ่นไปทีละช ัว่โมง
 * เม่ือตัง้เขม็ช ัว่โมง เขม็อืน่ๆ อาจมีการขยบัเล็กนอ้ย อยา่งไรก็ตามน่ีไม่ใชค่วามผิดปกติใดๆ

เคล็ดลบัในการต ัง้เวลาใหเ้ที่ยงตรงยิ่งขึน้
เพ่ือการจดัการกลไกของ Spring Drive อยา่งมีประสิทธภิาพปฏิบติัตามขอ้แนะนําตอ่ไปนีเ้ม่ือทา่นจะตัง้เวลา

1 กอ่นตัง้เวลาตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดไ้ขลานนาฬิกาเพียงพอแลว้
(ตรวจสอบวา่เขม็แสดงพลงังานสาํรองแสดงวา่ลานนาฬิกาถกูไขลานเต็มท่ี)

2 เม่ือเริ่มใชห้ลงัจากนาฬิกาหยดุเดินแลว้ใหไ้ขลานนาฬิกาใหเ้พียงพอ เพ่ือตัง้เวลาหลงัจากน้ัน, ใหร้อประมาณ
30 วินาทีหลงัจากเขม็วินาที (หรือเขม็วินาทีเขม็เล็ก) เริ่มเดิน, แลว้ใหดึ้งเม็ดมะยมจนถึงตาํแหน่งคลิกจงัหวะท่ี
สอง

3 เขม็วินาที (หรือเขม็วินาทีเขม็เล็ก) จะหยดุเดินเม่ือเม็ดมะยมถกูดึงออกจนถึงตาํแหน่งคลิกจงัหวะท่ีสอง อย่า
หยดุการเดินของเขม็วินาที (หรือเขม็วินาทีเขม็เล็ก) นานเกินกวา่ 30 นาที หากหยดุเขม็วินาที (หรือเขม็
วินาทีเขม็เล็ก) นานเกินกวา่ 30 นาที, ใหก้ดเม็ดมะยมกลบัเขา้ท่ี, และรอประมาณ 30 วินาทีหลงัจากเขม็
วินาที (หรือเขม็วินาทีเขม็เล็ก) เริ่มเดินอกัครัง้, แลว้จึงตัง้เวลา

4 หากทา่นตัง้เวลาเม่ือนาฬิกาแสดงวา่อยูร่ะหวา่งเวลา 21:00 นาฬิกาถึง 1:00 แลว้จงึตัง้เวลา
(ข ัน้ตอนนีจ้าํเป็นสาํหรบัการทาํงานอยา่งถกูตอ้งของเฟืองขบัเคลือ่นวนัท่ี)

31วิธกีารใชง้านวิธใีช ้(สาํหรบัเครื่องหมายเลข 9R96, 9R86, 9R16, 9R66)
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วิธีการใชง้านเขม็ 24 ชัว่โมง
นาฬิกานีมี้การใชง้านเขม็ 24 ช ัว่โมงสองแบบที่ตา่งกนั

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

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

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

<แบบ 2> : เขม็ 24 ช ัว่โมงท่ีแสดงเวลาคู่

การใชฟั้งกช์ ัน่ปรบัเวลาท่ีตา่งกนั ตัง้เขม็ 24 ช ัว่โมง
เพ่ือแสดงเวลาที่ตา่งจากเวลาท่ีแสดงโดยเขม็ช ัว่โมง
และนาที ซึง่พืน้ท่ีตา่เขตเวลาน้ันมีเวลาตา่งจากท่ีท่ี
คณุอยูอ่ยา่งนอ้ยหน่ึงช ัว่โมง

[ตวัอยา่ง]
เขม็ช ัว่โมง : เวลาญ่ีปุ่ น 10:00 น.
เขม็ 24 ช ัว่โมง : เวลานิวยอรก์ 20:00 น.
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32 วิธกีารใชง้านวิธใีช ้(สาํหรบัเครื่องหมายเลข 9R96, 9R86, 9R16, 9R66)

ฟังกช์ ัน่ปรบัเวลาที่แตกตา่ง
เชน่ ขณะเดินทางในตา่งประเทศและพกัท่ีสถานท่ีมีเวลาตา่งจากท่ีคณุอยูค่ณุตัง้เวลาบนนาฬิกาเพ่ือแสดงเวลา
ทอ้งถิน่ในพืน้ท่ีตา่เขตเวลาไดอ้ยา่งสะดวกโดยไม่ตอ้งหยดุนาฬิกา
เขม็ช ัว่โมงบอกเวลาที่ท่ีคณุอยู ่ณ ปัจจบุนั ขณะท่ีเขม็ 24 ช ัว่โมงบอกเวลาของตน้ทาง
วนัท่ีจะทํางานรว่มกบัการเดินของเขม็ช ัว่โมง หากปรบัความแตกตา่งของเวลาอยา่งถกูตอ้ง นาฬิกาจะแสดงวนัท่ีท่ี
ถกูตอ้งของตาํแหน่งท่ีคณุอยู่

วิธีการใชง้านฟังกช์ ัน่ปรบัเวลาที่ตา่งกนั
1 ตอ้งแน่ใจวา่ไขลานนาฬิกาขึน้เต็ม และนาฬิกากาํลงัเดิน

 * เม่ือตัง้เขม็ช ัว่โมงเพ่ือใชฟั้งกช์ ัน่ปรบัเวลาท่ีแตกตา่ง ใหแ้น่ใจวา่นาฬิกากาํลงัเดิน

8
ดึงเม็ดมะยมออก
ไปท่ีจงัหวะท่ีหน่ึง

4 หมุนเม็ดมะยมเพ่ือตัง้เขม็ช ัว่โมงเพ่ือระบเุวลาของตาํแหน่งท่ีคณุอยู่
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ a.m./p.m. และวนัท่ีตัง้ไวอ้ย่างถกูตอ้ง
 * วนัท่ีถกูออกแบบใหท้ํางานรว่มกบัการเคลือ่นของเขม็ช ัว่โมง ฉะน้ันการตัง้เวลากอ่นเท่ียง/หลงัเท่ียง
ไม่ถกูตอ้งจะทําใหว้นัท่ีเปลีย่นตอนเท่ียงวนั

“รายการความแตกตา่งของเวลาในภมิูภาคหลกัของโลก”→ หนา้ 36
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หมุนเม็ดมะยม
ตามเขม็นาฬิกา
(ไปทาง 12
นาฬิกา): เขม็
ช ัว่โมงจะถกูตัง้กลบั
ไปหน่ึงช ัว่โมง
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หมุนเม็ดมะยมทวน
เขม็นาฬิกา (6ไป
ทาง 6 นาฬิกา):
เขม็ช ัว่โมงจะเดิน
ไปลว่งหนา้หน่ึง
ช ัว่โมง

 * เม็ดมะยมสามารถหมุนไปในทิศทางใดก็ได ้เพ่ือตัง้วนัท่ี อยา่งไรก็ตาม แนะนําใหห้มุนเม็ดมะยมไปในทิศทาง
ท่ีชว่ยใหค้ณุสามารถตัง้คา่ความแตกตา่งของเวลาดว้ยการปรบัคา่ท่ีนอ้ยลง

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

2 ปลดล็อคเม็ดมะยม
“เม็ดมะยมแบบล็อคดว้ยสกร”ู→ หนา้ 17

3 ดึงเม็ดมะยมออกท่ีคลิกแรก

33วิธกีารใชง้านวิธใีช ้(สาํหรบัเครื่องหมายเลข 9R96, 9R86, 9R16, 9R66)

ไท
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5 เม่ือเสร็จสิน้การตัง้คา่ ใหแ้น่ใจวา่เวลาท่ีตัง้ถกูตอ้ง แลว้ดนัเม็ดมะยมกลบัเขา้ท่ีตาํแหน่งปกติ ข ัน้ตอนการตัง้
คา่เสร็จสมบรูณแ์ลว้
ล็อคเม็ดมะยม
“เม็ดมะยมแบบล็อคดว้ยสกร”ู→ หนา้ 17

 * ถา้คณุตัง้คา่เวลาในชว่งระหวา่ง 21:00 นาฬิกา 1:00 นาฬิกา ใหต้ ัง้เขม็ช ัว่โมงกลบัไปท่ี 20:00 นาฬิกากอ่น
หลงัจากน้ันจงึทําการตัง้เวลา

โหมดแสดงเวลา
ดว้ยฟังกช์ ัน่การปรบัความแตกตา่งของเวลานาฬิกามีการแสดงเวลาไดส้องแหง่ซึง่แสดงเวลาในเขตเวลาสองเขต
โดยมีสองโหมดการแสดงผลที่คณุสามารถเลือกใหเ้หมาะกบัความตอ้งการและการกาํหนดคา่ของคณุ
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[ตวัอยา่ง 1]
เขม็ช ัว่โมงและวนัท่ี : พืน้ท่ี A (ญ่ีปุ่ น)
เขม็ 24 ช ัว่โมง : พืน้ท่ี B (นิวยอรค์)
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[ตวัอยา่ง 2]
เขม็ช ัว่โมงและวนัท่ี : พืน้ท่ี B (นิวยอรค์)
เขม็ 24 ช ัว่โมง : พืน้ท่ี A (ญ่ีปุ่ น)

ตัง้เขม็ 24 ช ัว่โมงกอ่นแลว้จึงตัง้เขม็ช ัว่โมง

34 วิธกีารใชง้านวิธใีช ้(สาํหรบัเครื่องหมายเลข 9R96, 9R86, 9R16, 9R66)

วิธีใชข้อบตวัเรือนหมุนสองทิศทาง
บางรุน่อาจมีขอบหนา้ปัดหมุนไดแ้บบสองทิศทางซึง่เป็นขอบของกระจกนาฬิกา
ดว้ยการใชต้วับอกสถานะ 24 ช ัว่โมงท่ีพิมพอ์ยูบ่นขอบหนา้สปัดหมุนไดข้องนาฬิกาสามารถแสดงเวลาไดอ้ยา่ง
อิสระในหน่ึงหรือสองเขตเวลาที่แตกตา่งกนั นอกเหนือจากเวลาท่ีระบโุดยเขม็ช ัว่โมง

ในการตัง้เขม็บอกเวลาเป็น 24 ช ัว่โมงเพ่ือระบเุวลาในปารีสและกรงุเทพฯ ซึง่ต ัง้อยูใ่นสองเขตเวลาที่แตกตา่งกนั
ในขณะท่ีตัง้เขม็ช ัว่โมงใหแ้สดงเวลา 10:08 น. เวลาญ่ีปุ่ น
 * เพ่ือใชต้วับอกสถานะ 24 ช ัว่โมงบนขอบหนา้ปัดหมุนไดเ้พ่ือบอกเวลาช ัว่โมงในกรงุเทพ

1 กอ่นอืน่ ใหต้ ัง้เครื่องหมาย  บนขอบหนา้ปัดหมุนไดไ้ปท่ีตาํแหน่ง 12 นาฬิกา

2 อา้งถึง “ฟังกช์ ัน่ปรบัเวลาท่ีแตกตา่ง”→ หนา้ 33, และตัง้เขม็ช ัว่โมงและเขม็นาทีเป็น 10:08 น. และจดัเขม็
นาฬิกา 24 ช ัว่โมงตรงกบั ”2” บนขอบหนา้ปัดหมุนได ้
เวลาในปารีสจะตามหลงัญ่ีปุ่ น 8 ช ัว่โมง ยกเวน้ชว่งฤดรูอ้นเม่ือมีการปรบัเวลาออมแสง

3 มีความแตกตา่งเวลา +6 ช ัว่โมงระหวา่งปารีสและกรงุเทพฯ เวลาในกรงุเทพคือ 6 ช ัว่โมงกอ่นเวลาในปารีส
(เม่ือไม่มีการปรบัเวลาออมแสง) หมุนขอบหนา้ปัดหมุนไดท้วนเขม็นาฬิกาเพ่ือเลือ่นเครื่องหมาย  กลบั
6 ช ัว่โมงบนตวับอกสถานะ 24 ช ัว่โมง
เวลาเป็นช ัว่โมงในปารีสจะแสดงดว้ยเขม็บอกเวลา 24 ช ัว่โมงท่ีชีไ้ปท่ี ”2” (2:00 น.) ของตวับอกสถานะ
24 ช ัว่โมงบนหนา้ปัด (หรือกรอบดา้นนอกของหนา้ปัด) ในขณะท่ีเวลาเป็นช ัว่โมงในกรงุเทพฯ จะแสดงดว้ย
เขม็
บอกเวลา 24 ช ัว่โมงชีไ้ปท่ี ”8” (8:00 น.) ของตวับอกสถานะ 24 ช ัว่โมงบนขอบหนา้ปัดหมุนได ้

 * “รายการความแตกตา่งของเวลาในภมิูภาคหลกัของโลก”→ หนา้ 36
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หมุนขอบหนา้ปัดแบบหมุน
ไดท้วนเขม็นาฬิกา 6 ระดบั
เพ่ือใหต้วับอกสถานะ 24
ช ัว่โมงบนขอบหนา้ปัดหมุน
ได ้ปรบัเดินลว่งหนา้ไปเป็น
เวลา 6 ช ัว่โมง

กรงุเทพ 8:00 น.

ปารีส 2:00 น.

เขม็ 24 ช ัว่โมง
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รายการความแตกตา่งของเวลาในภูมิภาคหลกัของโลก

ชือ่เมือง
ความแตกตา่งของ
เวลาจากเวลาสากล
เชงิพิกดั (UTC)

เวลาตา่งจากเวลา
มาตรฐานญี่ปุ่น

(JST)
เมืองอืน่ๆ ในภูมิภาคเดียวกนั

โตเกียว +9 ช ัว่โมง 0 ช ัว่โมง โซล

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

กรงุเทพฯ +7 ช ัว่โมง -2 ช ัว่โมง จาการต์า

ดกักา +6 ช ัว่โมง -3 ช ัว่โมง  

การาจี +5 ช ัว่โมง -4 ช ัว่โมง  

ดไูบ +4 ช ัว่โมง -5 ช ัว่โมง  

เจดดะห ์ +3 ช ัว่โมง -6 ช ัว่โมง แบกแดด

ไคโร +2 ช ัว่โมง -7 ช ัว่โมง Hเอเธนส ์

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

Hลอนดอน 0 ช ัว่โมง -9 ช ัว่โมง  

Hอะโซรส์ -1 ช ัว่โมง -10 ช ัว่โมง  

Hริโอ เดอจาเนโร -3 ช ัว่โมง -12 ช ัว่โมง  

ซนัโตโดมิงโก -4 ช ัว่โมง -13 ช ัว่โมง  

Hนิวยอรก์ -5 ช ัว่โมง -14 ช ัว่โมง Hมอนทรีออล

Hชคิาโก -6 ช ัว่โมง -15 ช ัว่โมง Hเม็กซโิกซตีิ ้

Hเดนเวอร ์ -7 ช ัว่โมง -16 ช ัว่โมง  

Hลอสแองเจลิส -8 ช ัว่โมง -17 ช ัว่โมง Hแวนคเูวอร ์

Hแองเคอเรจ -9 ช ัว่โมง -18 ช ัว่โมง  

โฮโนลลูู -10 ช ัว่โมง -19 ช ัว่โมง  

เกาะมิดเวย ์ -11 ช ัว่โมง -20 ช ัว่โมง  

Hเวลลิงตนั +12 ช ัว่โมง +3 ช ัว่โมง Hโอก้แลนด ์

นูเมีย +11 ช ัว่โมง +2 ช ัว่โมง  

Hซดินีย ์ +10 ช ัว่โมง +1 ช ัว่โมง กวม

 * ประเทศท่ีกาํกบัดว้ยเครื่องหมาย H ใชเ้วลาออมแสง
 * ความแตกตา่งของเขตเวลาของแตล่ะภมิูภาคและการใชก้ารปรบัเวลาออมแสงจะขึน้อยูก่บัขอ้มูล ของ มกราคม

2019 ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามรฐับาลของประเทศหรือภมิูภาคน้ัน ๆ

36 วิธกีารใชง้านวิธใีช ้(สาํหรบัเครื่องหมายเลข 9R96, 9R86, 9R16, 9R66)

■ ฟังกช์ ัน่ของรุ่นดาํน้ํา

ขอบหน้าปัดหมุนไดทิ้ศทางเดียว
ท่านสามารถวดัระยะเวลาที่ผ่านไปหลงัจากเร่ิมกิจกรรมหรือเหตกุารณต์า่งๆ เชน่ การดาํน้ํา ดว้ยการ
ใชข้อบหน้าปัดหมุนได้

นาฬิกาเรือนนีมี้ขอบตวัเรือนหมุนทิศทางเดียว เน่ืองจากการประเมินอากาศท่ีเหลืออยูใ่นถงัอากาศอา้งอิงจาก
เวลาท่ีผ่านไปหลงัจากเริ่มดาํนํา้ ขอบหนา้ปัดหมุนไดข้องนาฬิกาของนักดาํนํา้จึงถกูออกแบบใหห้มุนทวนเขม็
นาฬิกาเทา่น้ัน เพ่ือป้องกนัไม่ใหน้าฬิกาแสดงเวลาที่ผ่านไปสัน้กวา่ท่ีเป็นจริง

bขอ้ควรระวงั   ใหแ้น่ใจวา่คณุตรวจสอบปริมาณอากาศท่ีเหลืออยูใ่นถงัของคณุท่ีถกูตอ้งกอ่นดาํนํา้ ใชก้ารแสดงเวลาท่ีผ่านไปโดยขอบหนา้ปัดหมุนไดเ้ป็นแนวทางในการดาํนํา้
เพียงเทา่น้ัน

วิธีใชข้อบหน้าปัดหมุนได้
1 เม่ือเริ่มกิจกรรมท่ีทา่นตอ้งการวดัระยะเวลาท่ีผ่านไป (ยกตวัอยา่งเชน่ เม่ือทา่นเริ่มดาํนํา้) หมุนขอบตวัเรือนไป
จนถึงจดุท่ีเครื่องหมาย  บนขอบตวัเรือนอยูต่รงกบัเขม็นาที

2 อา่นระยะเวลาที่ผ่านไปบนขอบตวัเรือนจากเลขท่ีเขม็นาทีชีอ้ยู่

【ยกตวัอยา่งเชน่】 เม่ือคณุเริ่มดาํนํา้เวลา 10:10 น.

เร่ิมตน้การดาํน้ํา

จดัแนวเครื่องหมาย  ดว้ยเขม็นาที

ทิศทางการหมุนของขอบหนา้ปัด

หลงัจากผ่านไป 15 นาที

เวลาท่ีผ่านไป

อา่นระยะเวลาที่ผ่านไปบนขอบหนา้ปัดจาก
เลขท่ีเขม็นาทีชีอ้ยู่
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ตวัปรบัเลื่อน
คณุสมบติัน้ีเป็นประโยชนม์าก หากท่านใส่นาฬิกากบัชดุดาํน้ํา หรือเสือ้ผา้
ฤดูหนาวที่มีความหนา

วิธีใชเ้คร่ืองปรบัเลื่อน
1 ยกแผ่นล็อคขึน้ประมาณ 90 องศา กดเพ่ิมลงไปอีกประมาณ 20 องศา แลว้ถือคา้งไวอ้ยา่งน้ัน

 * คณุอาจรูสึ้กถึงความฝืดเล็กนอ้ย แตก่ารทาํเชน่นีต้อ้งใชแ้รงเพียงเล็กนอ้ยเทา่น้ัน อยา่ผลกัแผ่นปิดอยา่ง
รนุแรง

2 ดึงสายนาฬิกาเบาๆ จากดา้น 6 นาฬิกาของนาฬิกา ตามเสน้โคง้ของกาํไล
 * อีกครัง้หน่ึงท่ีการทาํเชน่นีต้อ้งแรงเพียงเล็กนอ้ยเทา่น้ัน อยา่ดึงสายนาฬิกาอยา่งแรง
 * สายเลือ่นสามารถดึงออกไดป้ระมาณ 30 มิลลิเมตร ระวงัอยา่ดึงออกมาเกินเครื่องหมายขอบเขตที่มีสลกั
เอาไว ้

1

2

แผ่นปิด สายนาฬิกาดา้น
12 นาฬิกาของนาฬิกา
ของคณุ

สายนาฬิกาดา้น
6 นาฬิกาของนาฬิกา

ของคณุ

3 กดปุ่ มกดคา้งเอาไว ้ยกตวัล็อคขึน้เพ่ือคลายบานพบั แลว้คาดลงบนขอ้มือของทา่น

4 ปิดตวัล็อคกอ่น (4-1) แลว้จึงปิดแผ่นปิดตาม (4-2)

5 ปรบัความยาวของสายเลือ่นดว้ยมือท่ีไม่ไดส้วมนาฬิกา เพ่ือใหน้าฬิกาพอดีกบัขอ้มือของทา่น

5

3

5

4

4-1
4-2

เครื่องหมายขดีจาํกดั (พืน้ผิวดา้น
บน)

ตวัเลือ่น ตวัล็อค

ปุ่ มกด

บานพบั

38 ฟังกช์ ัน่ของรุน่ดาํนํา้

■ การรกัษาคณุภาพนาฬิกาของคณุ

บริการหลงัการขาย

ขอ้ควรทราบเกีย่วกบัการรบัประกนัและการซอ่ม
○ ติดตอ่รา้นคา้ปลีกท่ีจาํหน่ายนาฬิกาใหค้ณุ หรือมีการบนัทึกชือ่เครือขา่ยการบริการระหวา่งประเทศของ

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

ชิน้ส่วนประกอบทดแทน
○ โปรดทราบวา่หากชิน้สว่นประกอบดัง้เดิมไม่มี อาจใชช้ิน้สว่นประกอบทดแทนที่ทาํใหด้จูากภายนอกตา่งจาก
แบบดัง้เดิม

การตรวจสอบและปรบัโดยการถอดแยกชิน้ส่วน และทําความ
สะอาด
(การลา้งเคร่ือง)
○ แนะนําใหมี้การการตรวจสอบและปรบันาฬิกาโดยการถอดแยกชิน้สว่นและทําความสะอาด (ลา้งเครื่อง) เป็น
ชว่งๆ ประมาณทกุ 3-4 ปี เพ่ือทาํใหน้าฬิกาคงสภาพดีท่ีสดุในระยะยาว

○การเดินของนาฬิกาเรือนนีมี้โครงสรา้งท่ีตอ้งใชแ้รงดนัสม่ําเสมอบนเฟืองลอ้สง่กาํลงั เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ชิน้สว่น
เหลา่นีท้าํงานรว่มกนัอยา่งเหมาะสม จงึตอ้งมีการตรวจสอบเป็นระยะๆ รวมถึงการทําความสะอาดชิน้สว่นและ
การทาํงาน, การหยอดนํา้มนั, การปรบัความเท่ียงตรง, การตรวจสอบฟังกช์ ัน่ตา่งๆ และการเปลีย่นชิน้สว่นท่ี
สึกหรอ เพ่ือการใชง้านนาฬิกาไดเ้ป็นเวลานาน ขอแนะนําเป็นอยา่งย่ิงใหท้ําการตรวจสอบและการปรบัโดยการ
ถอดและทาํความสะอาด (ลา้งเครื่อง) ภายใน 3 ถึง 4 ปี นับจากวนัท่ีซือ้ ตามเง่ือนไขการใชง้าน สภาพของคราบ
นํา้มนัของชิน้สว่นกลไกนาฬิกาของคณุอาจลดลง อาจมีการเสียดสีของชิน้สว่นเกิดขึน้ เน่ืองจากการปนเป้ือน
ของนํา้มนัซึง่อาจทําใหน้าฬิกาหยดุเดินในท่ีสดุ
เน่ืองจากชิน้สว่นเชน่ ปะเก็นอาจมีสมรรถนะการกนันํา้อาจลดลงเน่ืองจากการซมึผ่านของเหง่ือและความชืน้
โปรดติดตอ่รา้นคา้ปลีกท่ีซือ้นาฬิกา เพ่ือตรวจสอบและปรบัแตง่โดยการถอดและทาํความสะอาด (การลา้ง
เครื่อง) สาํหรบัการเปลีย่นชิน้สว่น โปรดระบใุหใ้ช ้”ชิน้สว่นอะไหลแ่ทข้อง GRAND SEIKO” เม่ือขอตรวจสอบ
และปรบัแตง่โดยการถอดและทําความสะอาด (การลา้งเครื่อง) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปะเก็นและพินถกูแทนท่ี
ดว้ยของใหม่

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

การครอบคลุมของการรบัประกนั
○ตวัเรือนนาฬิกา (กลไกนาฬิกา, ตวัเรือน) และสายโลหะ

ขอ้ยกเวน้การรบัประกนั
บริการซอ่ม/ปรบัในกรณีดงัตอ่ไปนีมี้คา่บริการแมจ้ะอยูใ่นชว่งการรบัประกนั หรือภายใตก้ารครอบคลมุ
ของประกนั

○การเปลีย่นสายนาฬิกาเป็น
○ รอยขดีขว่นหรือสิง่สกปรกตอ่ตวัเรือน, กระจกหรือสายนาฬิกาท่ีเกิดจากการใชง้าน
○ ปัญหาหรือความเสียหายท่ีเกิดจากอบุติัเหตหุรือการใชง้านท่ีไม่เหมาะสม
○ ปัญหาและความเสียหายท่ีเกิดจากเหตบุงัเอิญ อบุติัภยัธรรมชาติ รวมทัง้ไฟไหม ้นํา้ทว่ม
หรือแผ่นดินไหว

○ขอ้ความในใบรบัประกนัถกูเปลีย่นแปลง
○ ไม่มีใบรบัประกนัมาแสดง

การส่งนาฬิกาซอ่มฟรีภายในชว่งรบัประกนั
○ สาํหรบัความผิดปกติภายใตก้ารรบัประกนั สง่มอบนาฬิกาพรอ้มกบัใบรบัประกนัแกร่า้นคา้ปลีก
ท่ีคณุซือ้นาฬิกา

○กรณีท่ีรา้นคา้ปลีกท่ีขายนาฬิกาไม่สามารถจดัการการรบัประกนัไดเ้น่ืองจากเป็นนาฬิกาท่ีไดร้บั
เป็นของขวญัหรือมีการยา้ยท่ีอยูฯ่ลฯ ใหติ้ดตอ่มีการบนัทึกชือ่เครือขา่ยการบริการระหวา่งประเทศของ
Grand Seiko ไวบ้นใบรบัประกนัสินคา้หรือบนเว็บไซตข์องเรา พรอ้มกบัแนบใบรบัประกนั

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

○ สาํหรบับริการปรบัความยาวของสายโลหะ ใหติ้ดตอ่รา้นคา้ท่ีจาํหน่ายนาฬิกาเรือนนีห้รือเครือขา่ยการบริการ
ระหวา่งประเทศของ Grand Seiko ท่ีกลา่วถึงในใบรบัรองการรบัประกนัหรือเว็บไซตข์องเรา
รา้นคา้ปลีกอืน่ ๆ อาจดาํเนินการบริการโดยมีคา่ใชจ้า่ยหรืออาจไม่ดาํเนินการบริการ

○การรบัประกนับริการซอ่มฟรี เฉพาะในระยะเวลาและเงื่อนไขท่ีระบใุนใบรบัประกนั
ไม่มีผลตอ่สิทธติามกฎหมายของลกูคา้
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การดูแลประจาํวนั

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

 * อยา่ลา้งนาฬิกาถา้นาฬิกาของคณุ เป็นแบบ “ไม่กนันํา้” หรือ “กนันํา้สาํหรบัใชช้วิีตประจาํวนั”
“วิธเีชค็หมายเลขเครื่องและระดบัความกนันํา้”→ หนา้ 9

หมุนเม็ดมะยมเป็นครัง้คราว
○หมุนเม็ดมะยมเป็นครัง้คราวเพ่ือป้องกนัการสึกหรอของเม็ดมะยม
○ ใชวิ้ธเีดียวกนันีก้บัเม็ดมะยมแบบล็อคดว้ยสกรู

“เม็ดมะยม”→ หนา้ 17
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สายนาฬิกา
สายนาฬิกาที่สมัผสักบัผิวหนงัโดยตรงและมีความสกปรกจากเหงื่อหรือฝุ่น ดงันัน้ การไม่ดูแลรกัษา
อาจเร่งการเสื่อมสภาพของสายนาฬิกาหรือทําใหเ้กิดการระคายเคืองผิวหนงัหรือรอยเป้ือนที่ขอบ
แขนเสือ้ นาฬิกาตอ้งไดร้บัการดูแลเอาใจใส่อย่างมากเพื่อการใชง้านที่ยาวนาน

สายโลหะ
○ แมเ้ป็นสายโลหะแสตนเลสแตห่ากปลอ่ยความชืน้ เหง่ือ หรือ ดินทิง้ไวก็้สามารถทาํใหเ้กิดสนิมได ้
○ถา้ขาดการดแูลอาจทาํใหป้ลายแขนเสือ้ติดสีเหลืองหรือสีทองของสายนาฬิกาได ้
○ควรเชด็ความชืน้ เหง่ือ หรือดินออกดว้ยผา้นุ่มใหเ้ร็วท่ีสดุ
○การทําความสะอาดดินรอบรอยตอ่ของสายนาฬิกา ใหเ้ชด็ออกดว้ยนํา้และแปรงออกดว้ยแปรงสีฟันขนน่ิม

(ป้องกนัเรือนนาฬิกาจากนํา้ท่ีกระเด็นใส ่โดยหุม้ดว้ยพลาสติก ฯลฯ)
คอ่ยๆ เชด็ความชืน้ท่ีตกคา้งอออกดว้ยผา้นุ่ม ๆ

○ เน่ืองจากสายไทเทเนียมใชห้มุดเป็นโลหะสเตนเลส ซึง่มีความแขง็แรงแตอ่าจเกิดสนิม
ในสว่นหมุดท่ีเป็นโลหะสเตนเลสได ้

○หากมีสนิมเกาะท่ีหมุด หมุดอาจเลือ่นออกหรือหลดุ สง่ผลใหเ้รือนนาฬิกาอาจหลดุออกจาก
ขอ้มือหรืออาจเปิดตวัหนีบไม่ได ้

○หากพินย่ืนออกมา อาจสง่ผลใหเ้กิดการบาดเจ็บตอ่ผูใ้ส ่ในกรณีดงักลา่ว ใหห้ยดุใชน้าฬิกาและสง่ซอ่ม

สายนาฬิกาหนงั
○ทาํการเชด็ความชืน้และเหง่ือออกโดยเร็ว โดยการซบัเบาๆ ดว้ยผา้แหง้
○ ไม่ควรปลอ่ยใหส้ายนาฬิกาโดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานานๆ
○กรณุาใหค้วามระมดัระวงัเม่ือสวมนาฬิกาท่ีสายเป็นสีออ่น เพราะสายนาฬิกาสีออ่นจะสกปรกและเห็นความ
สกปรกไดง่้าย

○หลีกเลีย่งการสวมใสน่าฬิกาขอ้มือสายหนังนอกเหนือจากสายแบบ Aqua Free ในขณะท่ีวา่ยนํา้ และเม่ือ
ทาํงานกบันํา้แมว้า่ตวันาฬิกาน้ันจะกนันํา้ไดส้าํหรบัการใชง้านประจาํวนั (กนันํา้ 10-BAR/20-BAR)

สายซลิิโคน
○ สายซลิิโคนจะสกปรกง่ายตามลกัษณะของวสัดปุระเภทนี ้และอาจเป็นคราบตลอดจนเปลีย่นสีดว้ย เชด็สิง่
สกปรกออกดว้ยผา้เปียกหรือทิชชูเ่ปียก

○หากสายซลิิโคนแตกอาจทาํใหส้ายขาด ตา่งจากสายที่ทําจากวสัดปุระเภทอืน่ๆ โปรดระมดัระวงัอยา่ทาํใหส้าย
เสียหายดว้ยเครื่องมือท่ีแหลมคม

ขอ้ควรทราบเกีย่วกบัการระคายผิวหนงัและการแพ้
การระคายผิวหนังจากสายนาฬิกาเกิดไดห้ลายสาเหต ุเชน่ แพโ้ลหะ หรือหนัง หรือปฏิกริยาของผิวหนังจากการ
เสียดสีกบัสิง่สกปรกหรือสายนาฬิกา

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

การระบุท่ีฝาหลงั เงื่อนไขการใช้ ระดบัที่รบัรอง

วางนาฬิกาใหห้า่งจากผลิตภณัฑแ์ม่เหล็ก
มากกวา่ 5 ซ.ม.

4,800 A/m

วางนาฬิกาใหห้า่งจากผลิตภณัฑแ์ม่เหล็ก
มากกวา่ 1 ซ.ม.

16,000 A/m

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

หากนาฬิกากลายเป็นแม่เหล็กและความเท่ียงตรงลดลงเกินอตัราท่ีกาํหนดภายใตก้ารใชง้านปกติ นาฬิกาอาจ
จาํเป็นตอ้งถกูนําไปลา้งอาํนาจแม่เหล็ก ในกรณีนีค้ณุจะถกูเรียกเก็บเงินสาํหรบัการลา้งอาํนาจแม่เหล็กและการ
ปรบัความเท่ียงตรงใหม่ แมว้า่จะเกิดขึน้ภายในระยะเวลารบัประกนัก็ตาม

ตวัอย่างผลิตภณัฑแ์ม่เหล็กท ัว่ไปที่อาจมีผลกระทบตอ่นาฬิกา

เหตผุลท่ีนาฬิกาเรือนน้ีไดร้บัผลกระทบจากสนามแม่เหล็ก
กลไกการควบคมุความเร็วในตวัน้ันมาพรอ้มกบัแม่เหล็กซึง่อาจไดร้บัอิทธพิลจากสนามแม่เหล็กภายนอกท่ีแรง

สมารท์โฟน โทรศพัทมื์อถือ
แท็บเล็ตเทอรมิ์นอล (ลาํโพง, แม่เหล็กท่ีคลมุ)

อะแดปเตอร ์AC กระเป๋า
(ท่ีมีหวัเขม็ขดัเป็น

แม่เหล็ก)

เครื่องโกนหนวด
ไฟฟ้ากระแสสลบั

อปุกรณท์ําอาหาร
ท่ีมีแม่เหล็ก

วิทยพุกพา
(ลาํโพง)

สรอ้ยคอแม่เหล็ก หมอนสขุภาพ
แม่เหล็ก
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สารเรืองแสง

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

 * Lumibrite เป็นสีเรืองแสงท่ีไม่เป็นอนัตรายตอ่มนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาติอยา่งสมบรูณ ์ไม่มีสว่น
ผสมท่ีเป็นพิษเชน่ สารกมัมนัตรงัสี

ขอ้มูลอา้งอิงเกีย่วกบัความสวา่ง
เงื่อนไข ความสวา่ง

แสงอาทิตย ์
อากาศดี 100,000 ลกัซ ์

อากาศมืดสลวั 10,000 ลกัซ ์

ในท่ีรม่
(ริมหนา้ตา่งในเวลากลาง

วนั)

อากาศดี มากกวา่ 3,000 ลกัซ ์

อากาศมืดสลวั 1,000 ถึง 3,000 ลกัซ ์

มีฝนตก นอ้ยกวา่ 1,000 ลกัซ ์

เครื่องมือผลิตแสง (แสงฟลู
โอเรสเซนทก์ลางวนั 40

วตัต)์

ระยะทางถึงนาฬิกา: 1 เมตร 1,000 ลกัซ ์

ระยะทางถึงนาฬิกา: 3 เมตร 500 ลกัซ ์(แสงสวา่งในหอ้งโดยเฉลีย่)

ระยะทางถึงนาฬิกา: 4 เมตร 250 ลกัซ ์

44 การรกัษาคณุภาพนาฬิกาของคณุ

ขอ้ควรระวงั
ขอ้ควรระวงั สาเหตท่ีุเป็นไปได้ การแกปั้ญหา

นาฬิกาหยดุทํางาน (เขม็บอก
เวลาไม่เดิน)

ไม่ไดไ้ขลานนาฬิกา

หมุนเม็ดมะยมเพ่ือไขลานนาฬิกาและตัง้เวลา
ใหม่ ในขณะท่ีคณุสวมใสน่าฬิกาหรือเม่ือ
คณุถอดนาฬิกาออก ใหต้รวจสอบพลงังาน
ท่ีเหลืออยูซ่ึง่แสดงโดยเขม็แสดงพลงังาน
สาํรองและไขลานนาฬิกาหลกัหากจาํเป็น

นาฬิกาหยดุเดิน แมว้า่เขม็แสดง
พลงังานสาํรองไม่ชีท่ี้ ”0”

นาฬิกาวางไวใ้นท่ีท่ีมีอณุหภมิูตํา่
(ตํา่กวา่ 0°C)

หมุนเม็ดมะยมเพ่ือไขลานนาฬิกาหลกัและตัง้
เวลาใหม่ ท่ีอณุหภมิูตํา่กวา่ 0°C นาฬิกา
อาจหยดุเดิน ถา้เขม็แสดงพลงังานสาํรอง
แสดงตํา่กวา่หน่ึงในหา้ของพลงังานสาํรอง

นาฬิกาเดินเร็ว/ชา้ ช ัว่คราว

วางนาฬิกาไวใ้นท่ีอณุหภมิูสงู
หรือตํา่เป็นเวลานาน

นํานาฬิกากลบัไปท่ีท่ีมีอณุหภมิูปกติเพ่ือให ้
ทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามเดิม จากน้ันตัง้
เวลาใหม่ นาฬิกาไดร้บัการปรบัเพ่ือใหท้ํางาน
ไดอ้ยา่งถกูตอ้งเม่ือสวมใสบ่นขอ้มือของคณุ
ภายใตช้ว่งอณุหภมิูปกติระหวา่ง 5°C ถึง
35°C

นํานาฬิกาไปวางไวใ้กลว้ตัถแุม่
เหล็ก

สภาวะเชน่นีแ้กไ้ขไดโ้ดยการยา้ยท่ีและให ้
นาฬิกาอยูห่า่งจากแหลง่แม่เหล็ก แลว้ตัง้
เวลาใหม่ หากการกระทาํนีไ้ม่สามารถแกไ้ข
สภาวะนีไ้ด ้กรณุากลบัไปหารา้นคา้ท่ีซือ้
นาฬิกามา

นาฬิกาหลน่ สึกหรอขณะเลน่
กีฬากระทบกบัพืน้แขง็ หรืออยู่
ในท่ีสัน่สะเทือนรนุแรง

ตัง้เวลาใหม่ หากนาฬิกาไม่กลบัสูก่ารเดินท่ี
ถกูตอ้งตามปกติหลงัจากตัง้เวลาใหม่ กรณุา
กลบัไปหารา้นคา้ท่ีซือ้นาฬิกามา

วนัท่ีเปลีย่น
ในชว่งกลางวนั

ปรบัชว่งกอ่นเท่ียง/หลงัเท่ียงไม่
ถกูตอ้ง

เม่ือคณุตัง้เวลา โปรดทราบวา่ชว่งเวลาท่ีวนั
ท่ีจะเปลีย่นคือเวลาเท่ียงคืน เม่ือตัง้เขม็ช ัว่โมง
ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ไดต้ ัง้คา่ AM/PM อยา่งถกู
ตอ้ง

แมว้า่คณุจะใสน่าฬิกาทกุวนั
เขม็แสดงพลงังานสาํรองไม่ได ้
เลือ่นขึน้

นาฬิกาถกูสวมท่ีขอ้มือของคณุ
เพียงชว่งเวลา
สัน้ ๆ หรือการเคลือ่นไหวของ
แขนมีระยะนอ้ยไป

ใหส้วมใสน่าฬิกาเป็นเวลานานๆ หรือหมุน
เม็ดมะยมเพ่ือไขลานนาฬิกา

ทนัทีหลงัจากนาฬิกาเริ่มเดิน ดู
เหมือนวา่เขม็วินาทีเคลือ่นท่ีเร็ว
กวา่ปกติเม่ือตัง้เวลา

เม่ือนาฬิกาเริ่มเดิน ตอ้งใชเ้วลา
สกัครูห่น่ึงกอ่นท่ีชดุควบคมุ
ความเร็วจะเริ่มทาํงาน (น่ีไม่ใช่
ความผิดปกติ)

ใชเ้วลาหลายวินาทีกอ่นท่ีชดุควบคมุ
ความเร็วจะเริ่มทาํงาน
หากตอ้งการตัง้เวลาใหถ้กูตอ้ง ใหร้อ
ประมาณ 30 วินาทีหลงัจากเขม็วินาทีเริ่ม
เดิน แลว้จึงตัง้เวลา

จอแสดงมวั
มีนํา้เขา้ในนาฬิกาเล็กนอ้ย
เน่ืองจากปะเก็น ฯลฯ เสียหาย

ปรึกษารา้นคา้ปลีกท่ีคณุซือ้นาฬิกา
หรือติดตอ่ท่ีศนูยบ์ริการ SEIKO

 * ปัญหาอืน่ๆนอกเหนือจากท่ีระบไุวด้า้นบนกรณุาติดตอ่รา้นคา้ท่ีทา่นซือ้นาฬิกามา
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■ รายละเอียด (กลไก)

หมายเลขเคร่ือง 9R96, 9R86, 9R84

ลกัษณะทัว่ไป

เขม็ช ัว่โมง, เขม็นาที, เขม็วินาทีและวนัท่ี

แถบพลงังาน

ฟังกช์ ัน่จบัเวลา:
เขม็วินาทีโครโนกราฟกลาง

เขม็ช ัว่โมงและเขม็นาทีโครโนกราฟ

ลกัษณะพิเศษเฉพาะ
หมายเลขเคร่ือง 9R96, 9R86 เขม็ 24 ช ัว่โมง, ฟังกช์ ัน่ตัง้คา่ความแตกตา่งของเวลาและวนัท่ี

ความถีข่องคริสตลัออสซลิเลเตอร ์ 32,768/ช ัว่โมง

เร็ว/ชา้ (9R96)
อตัรารายเดือนเฉลีย่ ±10 วินาที (เทียบเทา่กบัอตัรารายวนัเฉลีย่

±0.5 วินาที) *1

เร็ว/ชา้ (9R86, 9R84)
อตัรารายเดือนเฉลีย่ ±15 วินาที (เทียบเทา่กบัอตัรารายวนัเฉลีย่

±1 วินาที) *1

ชว่งอณุหภูมิในการใชง้าน -10 องศาเซลเซยีสถึง +60 องศาเซลเซยีส *2

ระบบขบัเคลื่อน แบบไขลานอตัโนมติัมีฟังกช์ ัน่ไขลานดว้ยมือ

การเคลื่อนที่ของเขม็ เคลือ่นท่ีแบบเลือ่น (glide motion)

การสํารองพลงังาน
ใชง้านปกติกบัการใชง้านนาฬิกาจบัเวลา

ประมาณ 72 ช ัว่โมง (หรือประมาณ 3 วนั) *3

IC (วงจรรวม) ผลึกคริสตลั (oscillator), วงจรหารความถี ่(frequency divider) และ
แผงวงจรควบคมุ Spring Drive (C-MOS-IC): 1 ชิน้

ทบัทิม 50 เม็ดสาํหรบัหมายเลขเครื่อง 9R96, 9R86, 41 เม็ดสาํหรบัหมายเลข
เครื่อง 9R84

หมายเลขเคร่ือง 9R16, 9R66

ลกัษณะทัว่ไป
เขม็ช ัว่โมง, เขม็นาที, เขม็วินาที, เขม็ 24 ช ัว่โมงและวนัท่ี

ฟังกช์ ัน่ตัง้คา่ความแตกตา่งของเวลาและวนัท่ี, แถบพลงังาน

ความถีข่องคริสตลัออสซลิเลเตอร ์ 32,768/ช ัว่โมง

เร็ว/ชา้ (9R16)
อตัรารายเดือนเฉลีย่ ±10 วินาที (เทียบเทา่กบัอตัรารายวนัเฉลีย่

±0.5 วินาที) *1

เร็ว/ชา้ (9R66)
อตัรารายเดือนเฉลีย่ ±15 วินาที (เทียบเทา่กบัอตัรารายวนัเฉลีย่

±1 วินาที) *1

ชว่งอณุหภูมิในการใชง้าน -10 องศาเซลเซยีสถึง +60 องศาเซลเซยีส *2

ระบบขบัเคลื่อน แบบไขลานอตัโนมติัมีฟังกช์ ัน่ไขลานดว้ยมือ

การเคลื่อนที่ของเขม็ เคลือ่นท่ีแบบเลือ่น (glide motion)

การสํารองพลงังาน ประมาณ 72 ช ัว่โมง (หรือประมาณ 3 วนั) *3

IC (วงจรรวม) ผลึกคริสตลั (oscillator), วงจรหารความถี ่(frequency divider) และ
แผงวงจรควบคมุ Spring Drive (C-MOS-IC): 1 ชิน้

ทบัทิม 30 เม็ด

46 รายละเอียด (กลไก)

หมายเลขเคร่ือง 9R15, 9R65

ลกัษณะทัว่ไป ช ัว่โมง, นาที, เขม็วินาที, วนัท่ี, ตวัแสดงสถานะพลงังานสาํรอง

ความถีข่องคริสตลัออสซลิเลเตอร ์ 32,768/ช ัว่โมง

เร็ว/ชา้ (9R15)
อตัรารายเดือนเฉลีย่ ±10 วินาที (เทียบเทา่กบัอตัรารายวนัเฉลีย่

±0.5 วินาที) *1

เร็ว/ชา้ (9R65)
อตัรารายเดือนเฉลีย่ ±15 วินาที (เทียบเทา่กบัอตัรารายวนัเฉลีย่

±1 วินาที) *1

ชว่งอณุหภูมิในการใชง้าน -10 องศาเซลเซยีสถึง +60 องศาเซลเซยีส *2

ระบบขบัเคลื่อน แบบไขลานอตัโนมติัมีฟังกช์ ัน่ไขลานดว้ยมือ

การเคลื่อนที่ของเขม็ เคลือ่นท่ีแบบเลือ่น (glide motion)

การสํารองพลงังาน ประมาณ 72 ช ัว่โมง (หรือประมาณ 3 วนั) *3

IC (วงจรรวม) ผลึกคริสตลั (oscillator), วงจรหารความถี ่(frequency divider) และ
แผงวงจรควบคมุ Spring Drive (C-MOS-IC): 1 ชิน้

ทบัทิม 30 เม็ด

หมายเลขเคร่ือง 9R31

ลกัษณะทัว่ไป ช ัว่โมง, นาที, เขม็วินาที, วนัท่ี, ตวัแสดงสถานะพลงังานสาํรอง

ความถีข่องคริสตลัออสซลิเลเตอร ์ 32,768/ช ัว่โมง

เดินชา้/เดินเร็ว
อตัรารายเดือนเฉลีย่ ±15 วินาที (เทียบเทา่กบัอตัรารายวนัเฉลีย่

±1 วินาที) *1

ชว่งอณุหภูมิในการใชง้าน -10 องศาเซลเซยีสถึง +60 องศาเซลเซยีส *2

ระบบขบัเคลื่อน แบบไขลานอตัโนมติัมีฟังกช์ ัน่ไขลานดว้ยมือ

การเคลื่อนที่ของเขม็ เคลือ่นท่ีแบบเลือ่น (glide motion)

การสํารองพลงังาน ประมาณ 72 ช ัว่โมง (หรือประมาณ 3 วนั) *3

IC (วงจรรวม) ผลึกคริสตลั (oscillator), วงจรหารความถี ่(frequency divider) และ
แผงวงจรควบคมุ Spring Drive (C-MOS-IC): 1 ชิน้

ทบัทิม 30 เม็ด

 *1 อตัราเฉลีย่คาํนวณจากสภาพที่นาฬิกาถกูใสอ่ยูบ่นขอ้มือในชว่งอณุหภมิูระหวา่ง 5 องศาเซลเซยีสถึง
35 องศาเซลเซยีส

 *2 หากอยูใ่นสถานท่ีท่ีอณุหภมิูอากาศตํา่ (ตํา่กวา่ 0 องศาเซลเซยีส) ควรรกัษาใหแ้ถบพลงังานแสดงวา่มี
พลงังานเหลืออยูห่น่ึงในหกสว่นเสมอ

 *3 เม่ือเขม็แสดงพลงังานสาํรองแสดงวา่กาํลงัของแหลง่พลงังานจากลานนาฬิกาน้ันเต็มอยู่
เวลาในการใชง้านอยา่งตอ่เน่ืองอาจสัน้ลงโดยจะขึน้อยูก่บัวิธกีารใชง้านผลิตภณัฑ ์

 * รายละเอียดสามารถเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ลว่งหนา้เน่ืองจากการพฒันาผลิตภณัฑ ์
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