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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 -เกีย่วกบันาฬิการะบบจกัรกล-

ขอขอบคณุเป็นอยา่งสงูท่ีคณุเลือกซือ้นาฬิการะบบจกัรกล Grand Seiko

 

ถือนาฬิกาดว้ยความนุ่มนวล

 

เสียงอาจถกูเรียกไดว้า่เป็นคริสตลัแหง่จติวิญญาณและทกัษะของชา่งฝีมือ

ท่ีบรรจงประกอบทีละชิน้สว่นดว้ยมือ

ดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยความเชีย่วชาญ

เพ่ือใหช้วิีตแกน่าฬิการะบบจกัรกล

ซึง่พิสจูนไ์ดจ้ากเสียงเดินของนาฬิกา

หากจะกลา่วถึงความเท่ียงตรงแลว้

นาฬิการะบบจกัรกลไม่อาจเปรียบเทียบไดก้บั

นาฬิกาควอตซอ์ยา่งแน่นอน

อยา่งไรก็ตาม ความเท่ียงตรงของนาฬิการะบบจกัรกลน้ัน

เกิดจากสองมือมนุษย ์

 

เม่ือพูดถึงความเท่ียงตรง นาฬิการะบบจกัรกลน้ันไม่สามารถเปรียบเทียบกบันาฬิกาควอทซไ์ด ้

อยา่งแน่นอน

อยา่งไรก็ตาม ความเท่ียงตรงของนาฬิการะบบจกัรกลน้ันจะเป็นไปตามนํา้มือของมนุษย ์

อนัเป่ียมดว้ยจิตวิญญานและความเชีย่วชาญของชา่งฝีมือ

 

นาฬิการะบบจกัรกลอนัซบัซอ้นและออ่นไหว

และมีสมัผสัของมนัษยน้ั์น

เราปรารถนาใหท้กุทา่นทราบถึง

เสน่หข์องนาฬิการะบบจกัรกลซึง่ไม่มีขอบเขต

เราไดจ้ดัทาํคูมื่อฉบบันีข้ึน้มาเพ่ืออธบิายรายละเอียดเกีย่วกบัความเท่ียงตรงเป็นหลกั

ปรารถนาวา่ทกุทา่นจะมีชว่งเวลาท่ีดีกบั

นาฬิกา Grand Seiko ของทา่นตราบนานเทา่นาน

2 บทนํา -เกีย่วกบันาฬิการะบบจกัรกล-

นาฬิกาควอทซแ์ละนาฬิการะบบจกัรกลแตกตา่งกนั
อย่างไร?
ขออธบิายโดยการยกตวัอยา่งดงันี้
 
นาฬิกาควอทซท่ี์คณุไดรู้จ้กัคุน้เคยน้ัน

เปรียบไดเ้หมือนกบัเครื่องบินท่ีควบคมุโดยคอมพิวเตอร ์

แบตเตอรี่ แผงวงจรและผลึกควอทซท์ําใหน้าฬิกาควอท

ซท์าํงานอยา่งเท่ียงตรงดว้ยระบบไฟฟ้า
 
อาจมีการเดินเร็วขึน้หรือชา้ลงเพียงเล็กนอ้ย

ในขณะสวมใส่

แตอ่ยา่งไรก็ตามก็นอ้ยเกินกวา่จะสงัเกตเห็นไดใ้นชวิีต

ประจาํวนั
 
ถา้นาฬิกาควอทซเ์ปรียบไดก้บัเครื่องบิน นาฬิการะบบ

จกัรกลก็เปรียบเหมือนจกัรยาน

ชิน้สว่นของนาฬิกาจะทาํงานรว่มกนัแบบระบบกลไก

เพ่ือใหน้าฬิกาเดิน

ดงัน้ันนาฬิการะบบจกัรกลจงึไดร้บัผลกระทบจากสิง่

แวดลอ้มภายนอกอยา่งง่ายดาย
 
หากอากาศรอ้น นาฬิกามีแนว้โนม้จะเดินชา้ลง หาก

พลงัขบัเคลือ่นมีนอ้ย (เม่ือลานในกระปกุลานหลือไม่

มาก) ความเท่ียงตรงจะไม่แน่นอน

ถา้ลกัษณะการวางนาฬิกาเม่ือไม่ใชง้านเปลีย่นไปก็มีผล

ตอ่ความเท่ียงตรง
 
โดยอตัราท่ีเร็วขึน้หรือชา้ลงสามารถสงัเกตเห็นไดช้ดัใน

ชวิีตประจาํวนั

ความเที่ยงตรง จะแสดงในอตัราส่วนตอ่หน่ึงวนั
การเดินเร็วขึน้หรือชา้ลงท่ีวดัไดต้อ่วนั

เรียกวา่อตัราสว่นตอ่วนั
 
ความเท่ียงตรงของนาฬิกาในระบบจกัรกลมกัจะแสดงในอตัรารายวนันี้
 
ความเท่ียงตรงของนาฬิการะบบจกัรกลน้ันจะเปลีย่นไปทีละเล็กทีละนอ้ย ทกุๆ วนั โดยจะขึน้ขึน้อยูก่บัสภาพการใช ้

งานนาฬิกาหรือสภาพแวดลอ้มภายนอก
 
ดงัน้ันเพียงสงัเกตการเดินชา้ลง/เร็วขึน้ในหน่ึงวนั คณุจะไม่สามารถตดัสินไดว้า่นาฬิกาทาํงานไดเ้ท่ียงตรงเพียงใด
 
หากคณุตรวจสอบคา่เฉลีย่ของอตัราการเดินชา้ลง/เร็วขึน้รายวนันานหน่ึงสปัดาหถึ์งสิบวนั คณุจงึจะสามารถ

ตดัสินความเท่ียงตรงของนาฬิกาได ้
 

ในกรณีของนาฬิกาควอทซ ์ความเท่ียงตรงจะแสดงในอตัราตอ่เดือน/ตอ่ปี

ผลรวมของการเดินชา้ลง/เร็วขึน้ ในแตล่ะเดือน/ปี เรียกวา่อตัราการเดินชา้ลง/เร็วขึน้ของนาฬิกาควอทซ ์

3บทนํา -เกีย่วกบันาฬิการะบบจกัรกล-คณุสมบติัของนาฬิการะบบจกัรกล
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อตัรารายวนัเฉลี่ย/ความเที่ยงตรงในการใชง้านตามปกติ
ความเท่ียงตรงของนาฬิการะบบจกัรกลน้ันจะแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัหลายๆ ปัจจยั เชน่ จาํนวนของลานนาฬิกาท่ี

ขึน้ลานจากการเคลือ่นไหวของเขม็นาฬิกา หรือตาํแหน่งการหยดุพกัของนาฬิกา
 
ดงัน้ันเพ่ือแสดงความเท่ียตรงของนาฬิการะบบจกัรกลอยา่งเทา่เทียมกนั จึงไม่ไดข้ึน้อยูก่บัสภาพแวดลอ้มในการวดั

การเดินชา้ลง/เร็วขึน้ของนาฬิการะบบจกัรกลกอ่นท่ีสว่นเคลือ่นไหวของนาฬิกาจะถกูบรรจลุงในตวัเรือนภาย ใต ้

สภาวะท่ีควบคมุดว้ยการทดสอบหลายๆ วนั

และเรียกอตัราท่ีวดัไดว้า่ ”อตัรารายวนัเฉลีย่”
 
ในทัง้ ISO3159 และ Grand Seiko Standard*, อตัรามาตรฐานคืออตัราเฉลีย่ตอ่วนั

 * ”THE GRAND SEIKO STANDARD” หนา้ 35
 
อตัรานีเ้ป็นขอ้มูลท่ีวดัไดใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีมีการควบคมุแบบจาํลองเพ่ือประเมิน/แสดงสมรรถนะของนาฬิการะบบ

จกัรกลอยา่งเป็นธรรมโดยไม่ไดร้บัอิทธพิลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ้ม ดงัน้ัน จงึแตกตา่งจาก ”ความเท่ียง

ตรงในการใชง้านปกติ” เม่ือคณุสวมใสน่าฬิกาจริงๆ
 
ความเท่ียงตรงของนาฬิการะบบจกัรกลเปลีย่นแปลงทีละเล็ก ทีละนอ้ย วนัตอ่วนั ขึน้อยูก่บัสภาวะแวดลอ้ม

น่ีจึงเป็นเหมือนสิง่มีชวิีต เป็นหน่ึงในเสน่หท่ี์นาฬิการะบบจกัรกลมี

 

ความเท่ียงตรงในการใชง้านปกติควรอยูร่ะหวา่ง –1 วินาที/วนั ถึง +10 วินาที (–1 ถึง +8 วินาทีสาํหรบั Cal.

9S86 และ 9S85, –5 ถึง +10 วินาทีสาํหรบั Cal. 9S27) /วนั หากคา่เฉลีย่ของอตัรารายวนัสงูกวา่ระดบันี ้เรา

ขอแนะนําใหป้รบันาฬิกาใหเ้หมาะสม ในการปรบัความเท่ียงตรงใหแ้ม่นยาํท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได,้ ขอ้มูลเชน่

อตัราการเดินชา้ลง/เร็วขึน้ของนาฬิกาและวิธกีารใชง้านน้ันจึงมีความสาํคญัมาก เม่ือคณุขอใหป้รบันาฬิกาโดย

ศนูยบ์ริการของเรา โปรดแจง้ใหเ้ราทราบดงัตอ่ไปนี้

(1) คา่เฉลีย่อตัราการเดินชา้/เร็วในหน่ึงสปัดาหถึ์ง 10 วนั

เชน่เฉลีย่ +11 วินาที

(2) จาํนวนช ัว่โมงท่ีสวมนาฬิกาในหน่ึงวนัในชว่งเวลา ตามขอ้ 1

เชน่ประมาณ 10 ช ัว่โมง

(3) ลกัษณะการวางนาฬิกาในขณะไม่ไดส้วมใส่

เชน่ แนวนอน - หนา้ปัดอยูด่า้นบน (วางราบ หนา้ปัดหงายขึน้)

แนวตัง้ - เม็ดมะยมอยูด่า้นบน (วางตัง้ เม็ดมะยมอยูต่าํแหน่งสงูสดุ)

4 บทนํา -เกีย่วกบันาฬิการะบบจกัรกล-คณุสมบติัของนาฬิการะบบจกัรกล

เพื่อการใชง้านนาฬิกาไดอ้ย่างยาวนานกฎขอ้ 1

ขึน้ลานนาฬิกาของคณุ ณ เวลาเดิม

เน่ืองจากมีกฎสาํหรบัทกุๆ อยา่ง จงึมีกฎสาํหรบัขึน้ลาน
ชน่กนั
 
คณุไม่เคยไดยิ้นกฎขอ้นีม้ากอ่น?
หรือ โปรดจาํใหข้ึน้ใจ
 
ลานนาฬิกา - แหลง่พลงังานสาํหรบันาฬิการะบบจกัร
กล
เม่ือไขึน้ลานจนเต็มจะใหพ้ลงังานอยา่งสม่ําเสมอแกท่กุ
ชิน้สว่นในเครื่องของนาฬิกาและนาฬิกา
ก็จะเดินเท่ียงตรงสม่ําเสมอ

การใหก้าํลงั
ลานนาฬิกา

สงู

ตํา่

ระยะเวลาหลงัจากไดข้ึน้ลานเต็มท่ี

แมว้า่นาฬิกาของคณุจะเป็นแบบขึน้ลานเอง เม่ือคณุ
รูสึ้กวา่นาฬิกาเริ่มเดินไม่ตรง ใหห้มุนเม็ดมะยมเพ่ือไข
ลาน
หากคณุทาํงานท่ีโตะ๊ทาํงาน ฯลฯ และไม่ขยบัตวัเพียง
พอ ลานนาฬิกาจะไม่ไดร้บัการขึน้ลานอยา่งเพียงพอ
ถา้นาฬิกาคณุเป็นกลไกแบบไขลาน ใหห้มุนเม็ดมะยม
ทกุวนั ณ เวลาเดียวกนั เพ่ือใหข้ึน้ลานอยา่งเพียงพอ
 
เพ่ือใหน้าฬิกาเดินดว้ยความเท่ียงตรงมากขึน้ไขลานทกุ
วนั ณ เวลาเดียวกนั
โปรดทําตามกฎนีใ้หม้ากท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได ้
 
ตวัอยา่งเชน่ คณุอาจกาํหนดใหมี้การไขลานนาฬิกา
เม่ือคณุตืน่ขึน้หรือในเวลาอาหารกลางวนั

เพื่อการใชง้านนาฬิกาไดอ้ย่างยาวนานกฎขอ้ 2

วางนาฬิกาของคณุใหถู้กตอ้งดงัน้ี

ครึ่งวนั, ย่ีสิบสีช่ ัว่โมง, เม่ือคณุไม่สวมนาฬิกา ความเท่ียงตรงในขณะท่ีคณุไม่
สวมใสน่าฬิกาจะรวมอยูใ่น ”ความเท่ียงตรงในการใชง้านปกติ”
 
เม่ือคณุถอดนาฬิกาออก
ควรวางนาฬิกาทิง้ไวใ้นลกัษณะใด?
 
การเดินชา้ลง/เร็วขึน้ของนาฬิการะบบจกัรกลจะขึน้อยูก่บัตาํแหน่งพกัของ
นาฬิกา
การวางไวแ้บบหน่ึงนาฬิกามีแนวโนม้เดินเร็วขึน้ แตเ่ม่ือวางไวอี้กแบบจะไม่เป็น
เชน่น้ัน
 
เชน่ ในขณะท่ีคณุนอนหลบัตอนกลางคืน, เม่ือคณุไม่สวมใสน่าฬิกา, ใหว้าง
นาฬิกาในตาํแหน่งตา่งๆ เป็นเวลาเจ็ดถึงแปดช ัว่โมงเชน่ วางนาฬิกาโดยหงาย
หนา้ขึน้หรือใหด้า้นท่ีมีเม็ดมะยมหงายขึน้, เพ่ือหาตาํแหน่งท่ีดีท่ีสดุท่ีจะพกั
นาฬิกาเพ่ือลดการการเดินชา้ลง/เร็วขึน้ท่ีจะเกิดขณะท่ีคณุใสน่าฬิกา

แนวนอน-หงาย
หนา้ปัดขึน้

แนวตัง้-3
นาฬิกา
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เพื่อการใชง้านนาฬิกาไดอ้ย่างยาวนานกฎขอ้ 3

ความเที่ยงตรงของนาฬิกาจะเปลี่ยนไปตามอณุหภูมิ

เม่ือชิน้โลหะขนาด 0.1 มิลลิเมตรซึง่บางขนาดเสน้ผม
ถกูขึน้ลาน
น่ีคือหวัใจในการควบคมุความเท่ียงตรงของนาฬิกา
ระบบจกัรกล

<<เฟืองจกักรอก>>
สปริงสายใย

โลหะมีการขยายตวัและหดตวัตามอณุหภมิู ลกัษณะ
ของโลหะทกุชนิดนีย้งัใชไ้ดก้บัสปริงสายใยดว้ย สิง่นีมี้
ผลตอ่ความแม่นยาํของนาฬิการะบบจกัรกล
หรืออีกนัยหน่ึง
เม่ืออณุหภมิูสงูขึน้ สปริงสายใยจะขยายตวัและนาฬิกา
มีแนวโนม้จะเดินชา้ลง
เม่ืออณุหภมิูตํา่ลง สปริงสายใยจะหดตวัและนาฬิกามี
แนวโนม้จะเดินเร็วขึน้ น่ีเป็นลกัษณะเฉพาะ

เพื่อการใชง้านนฬิกาไดอ้ย่างยาวนานกฎขอ้ 4

เกบ็นาฬิกาของคณุใหห้า่งจากวตัถท่ีุมีคลื่นแม่เหล็ก

หรือวางไวบ้นโทรทศัน ์หรือวางไวข้า้งๆ เครื่องคอมพิวเตอร?์
คณุใสน่าฬิกาไวใ้นกระเป๋าหิว้ท่ีมีโทรศพัทมื์อถืออยูด่ว้ย
หรือเปลา่?
 
นาฬิกามีปัญหากบัคลืน่แม่เหล็ก
คลืน่แม่เหล็กสง่ผลกระทบตอ่การชา้หรือเร็วของนาฬิกา
 
เพ่ือใหน้าฬิการะบบจกัรกลของคณุทาํงานดว้ยความเท่ียงตรง
ย่ิงขึน้
จงึมีความสาํคญัอยา่งยิงท่ีจะไม่วางนาฬิกาไวใ้กลก้บัวตัถท่ีุมีคลืน่แม่เหล็กเป็นเวลานานๆ
 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิง โทรศพัทมื์อถือ, โทรทศันแ์ละลาํโพงของคอมพิวเตอรน้ั์นมีสนามแม่เหล็กท่ีแรงมาก สรอ้ยคอแม่
เหล็ก, ปุ่ มล็อกกระเป๋าถือ, ชิน้สว่นท่ีเป็นแม่เหล็กของตูเ้ย็น, มีวตัถท่ีุเป็นแม่เหล็กมากมายรอบตวัเรา
โปรดระมดัระวงั
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อย่าใหน้าฬิกาไดร้บัการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง

เม่ือคณุเลน่กอลฟ์, เทนนิสหรือเบสบอล
 
เม่ือคณุเลน่กีฬาท่ีทาํใหแ้ขนของคณุมีแรงกระแทก
โปรดถอดนาฬิการะบบจกัรกลของคณุออก
 
มีเหตผุลหลายอยา่งในเรื่องนี้

เชน่ ในขณะท่ีคณุตีลกูกอลฟ์ดว้ยไมก้อลฟ์ แรง
กระแทกของลกูกอลฟ์ตอ่ไมก้อลฟ์จะอยูท่ี่ประมาณ 1
ตนั
 
แรงกระแทกจะเกิดขึน้กบัขอ้มือของคณุ และจะสง่ผลตอ่
ชิน้สว่นเล็ก ๆ ภายในนาฬิการะบบจกัรกลของคณุ
 
บางครัง้ผลกระทบนีจ้ะทําใหช้ิน้สว่นนาฬิกาบิดเสียรปู
หรือแตกได ้
คณุตีกอลฟ์ชอ๊ตน้ันไดดี้ แตก่ลายเป็นสง่แรงกระทบ
กระเทือนรนุแรงตอ่นาฬิกาของคณุ

เพื่อการใชง้านนาฬิกาไดอ้ย่างยาวนานกฎขอ้ 6

ลา้งเคร่ืองอย่างน้อยหน่ึงคร ัง้ทุก 3-4 ปี

แสดงความรกัตอ่นาฬิกาของคณุอยา่งนอ้ยหน่ึงครัง้ทกุ
3-4 ปี
เรากาํลงัพูดถึงการลา้งเครื่อง
 
ในกรณีของนาฬิการะบบจกัรกล ไม่มีความจาํเป็นท่ีจะ
ตอ้งเปลีย่นแบตเตอรี่ อยา่งไรก็ตามการบํารงุรกัษา
นาฬิกาของคณุก็เป็นสิง่จาํเป็นเชน่กนั
 
โปรดนํานาฬิกาของคณุไปท่ีศนูยบ์ริการของเราหน่ึง
ครัง้ของทกุๆ สามถึงสีปี่ เพ่ือตรวจสอบและทาํความ
สะอาด ทกุชิน้สว่นของนาฬิกาของคณุ
 
เม่ือคณุเริ่มใชง้าน, นาฬิกาของคณุจะไม่เคยไดห้ยดุพกั
 
และในกรณีของนาฬิการะบบจกัรกลน้ัน พลงังานท่ีให ้
กบัฟันเฟืองมีความดนัท่ีเฟืองมากกวา่เม่ือเทียบกบั
นาฬิกาควอทซ ์ดงัน้ัน ชิน้สว่นอาจสึกหรอ, นํา้มนัอาจ
แหง้หรือมีไม่เพียงพอในบางชิน้สว่น

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในชว่งสามถึงสีปี่แรกหลงัจากท่ีคณุ
เริ่ม ใชน้าฬิกาเป็นชว่งเวลาท่ีแตล่ะชิน้สว่นจะมีการ
สมัผสั กนัจะทาํใหเ้กิดผงโลหะเพ่ิมขึน้
 
การลา้งเครื่องครัง้แรกเป็นหวัใจหลกัสาํคญัตอ่อายขุอง
นาฬิการะบบจกัรกลนของคณุ
 
โปรดจาํไวว้า่ตอ้งลา้งเครื่องทกุๆ สามถึงสีปี่
 
คือการใหค้วามรกักบันาฬิกาของคณุ
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■ คาํแนะนําเกีย่วกบัความเที่ยงตรง

○ความเท่ียงตรงในการใชง้านตามปกติของนาฬิการะบบจกัรกลจะแตกตา่งกนัออกไปขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการใชง้าน
ของลกูคา้แตล่ะราย เชน่ สภาพกาขึน้ลานของลานนาฬิกาจากปริมาณการเคลือ่นท่ีของแขนลกูคา้ตอ่วนั,
สภาพแวดลอ้ม, อณุหภมิูและตาํแหน่ง (การวางแนวของนาฬิกา) ดงัน้ัน ความแม่นยาํในการใชง้านตามจริงเม่ือ
ลกูคา้ใชน้าฬิกาอาจแตกตา่งจากคา่ตวัเลขของแตล่ะรายการท่ีระบไุวใ้นมาตรฐานของ Grand Seiko

○ชว่งเป้าหมายของความเที่ยงตรงในการใชง้านปกติเม่ือลกูคา้ใชน้าฬิกาเป็น –1 ถึง +10 วินาที (–1 ถึง +8 วินาที
สาํหรบั Cal. 9S86 และ 9S85, –5 ถึง +10 วินาทีสาํหรบั Cal. 9S27) ตอ่วนั
เพ่ือตดัสินความถกูตอ้งในความเท่ียงตรงของการใชง้านปกติ โปรดใชน้าฬิกาไม่ใชเ่พียงแคว่นัเดียว แตย่งัตอ้งใช ้
ไปประมาณหน่ึงสปัดาหถึ์ง 10 วนัภายใตเ้ง่ือนไขการใชง้านปกติเพ่ือตรวจสอบเวลาการเดินวา่ชา้ลงหรือเร็วขึน้
หากคา่เฉลีย่ตอ่วนัสงูกวา่ชว่งเป้าหมาย เราขอแนะนําใหป้รบันาฬิกา (รายละเอียดเพ่ิมเติมโปรดดท่ีู หนา้ 35)

○ ใบรบัรองตรวจสอบมาตรฐาน Grand Seiko ท่ีแนบมาดว้ย เป็นการรบัรองคา่ของชดุกลไกกอ่นการประกอบ
เครื่อง ซึง่เป็นการวดัภายใตสิ้ง่แวดลอ้มท่ีมีการควบคมุไวใ้นโรงงานผลิตท่ีผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน Grand
Seiko
หากใบรบัรองตรวจสอบมาตรฐานสญูหายหลงัจากมีการซอ่มหรือปรบันาฬิกาแลว้ จะไม่สามารถออกใบรบัรองให ้
ไดอี้ก

8 คาํแนะนําเกีย่วกบัความเท่ียงตรง

■ ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน

bคาํเตือน   โปรดปฏิบติัตามคาํแนะนําและขอก้าํหนดความปลอดภยัเพ่ือหลีกเลีย่งความเสีย่งท่ี
จะเกิดผลเสีย เชน่ การบาดเจ็บรา ้ยแรง

หยุดการสวมนาฬิกาทนัที ในกรณีตอ่ไปน้ี
○ถา้เรือนหรือสายนาฬิกามีขอบมุมเน่ืองจากสึกกรอ่น หรือสาเหตอืุน่
○ถา้สลกัสายนาฬิกาย่ืนทะลอุอกมา
 * ปรึกษาท่ีรา้นคา้ปลีกท่ีจาํหน่ายนาฬิกาใหท้นัที หรือมีการบนัทึกชือ่เครือขา่ยการบริการระหวา่งประเทศของ

Grand Seiko ไวบ้นใบรบัประกนัสินคา้หรือบนเว็บไซตข์องเรา

เกบ็นาฬิกาและชิน้ส่วน ใหห้า่งมือทารกและเดก็
ระวงัป้องกนั

ไม่ใหท้ารกหรือเด็กกลืนชิน้สว่นตา่งๆ
หากมีการกลืนแบตเตอรี่ หรือชนิ ้สว่นใดๆ ตอ ้งไปพบแพทยท ์ ันที เพราะจะเป็ นอนัตรายตอ่สขุภาพของทารก
หรือเด็กได

bขอ้ควรระวงั   เพ่ือระบถึุงความเสีย่งของการบาดเจ็บเล็กนอ้ยหรือความเสียหายของวสัด ุเวน้แตจ่ะ
ปฏิบติัตามกฎความปลอดภยัตอ่ไปนีอ้ยา่งเครง่ครดั

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 โปรดระมดัระวงัเป็นพิเศษเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสีย่งตอ่การบาดเจ็บ

หรือผ่ืนแพ ้หรืออาการคนัท่ีอาจเกิดขึน้เม่ือเด็กสมัผสักบันาฬิกา
○หากนาฬิกาของคณุเป็นแบบพก หรือแบบจีห้อ้ย สายรดัหรือโซท่ี่ติดกบันาฬิกาอาจกอ่ใหเ้กิดความเสียหายแก่

เสือ้ผา้ หรือเกิดการบาดเจ็บตอ่สว่นตา่งๆของรา่งกายได ้
○ โปรดจาํไวว้า่หากนาฬิกาถกูถอดออกและวางทิง้ไว ้ตวัเรือนและสายนาฬิกาและตะขอจะถกูนัซึง่อาจทําใหเ้กิด

รอยขดีขว่นท่ีดา้นหลงัตวัเรือนได ้เราขอแนะนําใหว้างผา้นุ่มระหวา่งตวัเรือนดา้นหลงั, สายนาฬิกาและตะขอ
หลงัจากถอดนาฬิกาออก

9ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน

ไท
ย



■ วิธีเชค็หมายเลขเคร่ืองและระดบัความกนั
น้ํา

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

สมรรถนะการกนันํา้

หมายเลขตวัเรือน

<ดา้นหลงัตวัเรือนปกติ> <ดา้นหลงัตวัเรือนแบบ
ใส>

<ดา้นหลงัตวัเรือนของ
นาฬิกาของนกัดาํน้ํา>

【ตวัอยา่ง】9S85-00A0
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

DIVER’S WATCH 600m FOR
SATURATION DIVING หรือ He

GAS DIVER’S 600m

สามารถสวมใสน่าฬิกาในขณะดาํนํา้
แบบใชแ้กส๊ฮีเลียมและนาฬิกาก็
สามารถตา้นทานแรงดนันํา้ท่ีระดบั
ความลึก 600 เมตรได ้

นาฬิกานีเ้หมาะสาํหรบัการดาํนํา้
ระยะยาว

 * รปูแบบและดีไซนอ์าจแตกตา่งกนัไปตามรุน่

10 วิธเีชค็หมายเลขเครื่องและระดบัความกนันํา้

■ 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

หา้มนํานาฬิกาโดนน้ําท่ีไหลจากกอ็กน้ําโดยตรง
แรงดนันํา้ของนํา้ก็อกจากก็อกนํา้มีมากพอท่ีจะลดสมรรถนะการกนันํา้ของนาฬิกากนันํา้
ทัว่ไป

11ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัการกนันํา้

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

bคาํเตือน   ○หา้มใชน้าฬิกาในการดาํนํา้ระยะยาวโดยใชก้า๊ซฮีเลียม
○ขณะดาํนํา้ หา้มปรบัเปลีย่นหรือใชน้าฬิกาในรปูแบบอืน่ นอกเหนือจากท่ีมีระบไุว ้
ในคูมื่อเลม่นีเ้ทา่น้ัน

bขอ้ควรระวงั   กอ่นใชน้าฬิกาของนักดาํนํา้ ทา่นควรผ่านการฝึกฝนการดาํนํา้ในหลากหลายรปูแบบและมีประสบการณท่ี์จาํเป็นสาํหรบัการดาํนํา้อยา่งปลอดภยั
ขณะดาํนํา้ ควรทําตามกฎของการดาํนํา้อยา่งเครง่ครดั

หากระดบัการกนัน้ําของนาฬิการะบไุวว้า่ “DIVER’S
WATCH 600m FOR SATURATION DIVING” หรือ
“He GAS DIVER’S 600m”

bคาํเตือน   ○ผลิตภณัฑนี์ใ้ชง้านไดก้บัการดาํนํา้ระยะยาว อยา่ใชผ้ลิตภณัฑนี์ส้าํหรบัการดาํ
นํา้ระยะยาววน้แตค่ณุจะมีประสบการณแ์ละเทคนิคท่ีจาํเป็นสาํหรบัการดาํนํา้
ระยะยาวท่ีปลอดภยั, มีความคุน้เคยกบัการใชง้านและการจดัการกบัผลิตภณัฑ ์
นีอ้ยา่งชดัเจน และมีการตรวจสอบการทํางานทัง้หมดของผลิตภณัฑนี์ก้อ่นการ
ดาํนํา้แตล่ะครัง้

○ตรวจดวูา่คณุไดท้าํการตรวจสอบระดบัความลึกท่ีระบบุนหนา้ปัดหรือดา้นหลงั
นาฬิกาอยา่งระมดัระวงัและอยา่ใชน้าฬิกาใตนํ้า้ลึกกวา่ความลึกท่ีระบุ

○ขณะดาํนํา้ หา้มปรบัเปลีย่นหรือใชน้าฬิกาในรปูแบบอืน่ นอกเหนือจากท่ีมีระบไุว ้
ในคูมื่อเลม่นีเ้ทา่น้ัน

bขอ้ควรระวงั   กอ่นใชน้าฬิกาของนักดาํนํา้ ทา่นควรผ่านการฝึกฝนการดาํนํา้ในหลากหลายรปูแบบและมีประสบการณท่ี์จาํเป็นสาํหรบัการดาํนํา้อยา่งปลอดภยั
ขณะดาํนํา้ ควรทําตามกฎของการดาํนํา้อยา่งเครง่ครดั

12 ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัการกนันํา้

ขอ้ควรระวงัสําหรบัการดาํน้ํา (เหมือนกนัท ัง้การดาํน้ํา
แบบสกูบา้และการดาํน้ําแบบอิม่ตวั)

○ กอ่นดาํน้ํา
ตรวจสอบตามรายการตา่งๆ ตอ่ไปน้ี
“ชือ่ของชิน้สว่นตา่งๆ”→ หนา้ 15

1

2

4

3

6 5

1 ทําการตัง้เวลาไวถ้กูตอ้งแลว้

2 หมุนเม็ดมะยมเพ่ือไขลานนาฬิกา ดงัน้ันจะ
ไดไ้ม่หยดุเดินเม่ืออยูใ่นนํา้
“เม็ดมะยมแบบล็อคดว้ยสกร”ู→ หนา้ 18
“วิธกีารขึน้ลานนาฬิกา”→ หนา้ 20

3 ขอบหนา้ปัดหมุนไดไ้ม่ติดขดั (ขอบหนา้ปัด
ตอ้งไม่หลวมหรือแน่นจนเกินไป)
“ขอบหนา้ปัดหมุนไดทิ้ศทางเดียว”→ หนา้ 33

4 เม็ดมะยมสกรเูขา้ท่ีเรียบรอ้ยแลว้
“เม็ดมะยมแบบล็อคดว้ยสกร”ู→ หนา้ 18

5 ไม่พบความผิดปกติเชน่ ตาํหนิหรือรอยแตก
บนสายนาฬิกาหรือกระจกหนา้ปัด

6 สายนาฬิกาเชือ่มตอ่กบัแทง่สปริง หวัเขม็ขดั
และชิน้สว่นอืน่ๆ อยา่งมั่นคงดี

bขอ้ควรระวงั   หากพบความผิดปกติ กรณุาติดตอ่รา้นคา้ท่ีทา่นซือ้นาฬิกา หรือ
ศนูยบ์ริการลกูคา้ของมีการบนัทึกชือ่เครือขา่ยการบริการระหวา่งประเทศ
ของ Grand Seiko ไวบ้นใบรบัประกนัสินคา้หรือบนเว็บไซตข์องเรา

13ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัการกนันํา้
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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

14 ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัการกนันํา้

■ ชือ่ของชิน้ส่วนตา่งๆ

9S85, 9S68, 9S65, 9S27 (รุ่นปกติ)
1 เขม็ช ัว่โมง

2 เขม็วินาที

3 เขม็นาที

4 วนัท่ี

5 เม็ดมะยม

9S85 (รุ่นนกัดาํน้ํา)
1 เขม็ช ัว่โมง

2 เขม็วินาที

3 เขม็นาที

4 วนัท่ี

5 เม็ดมะยม

6 ขอบหนา้ปัดหมุนได ้

3

4

5

1

2

การตัง้คา่เวลาและวนัท่ี→ หนา้ 20

3

6

5

1

2 4

การตัง้คา่เวลาและวนัท่ี→ หนา้ 20
ฟังกช์ ัน่ของรุน่ดาํนํา้→ หนา้ 33
ขอ้ควรระวงัในการดาํนํา้→ หนา้ 13

15ชือ่ของชิน้สว่นตา่งๆ

ไท
ย



9S86, 9S66 (รุ่นท ัว่ไป)
1 เขม็ช ัว่โมง

2 เขม็วินาที

3 เขม็ 24 ช ัว่โมง

4 เขม็นาที

5 วนัท่ี

6 เม็ดมะยม

9S86 (รุ่นท่ีมีรขอบหน้าปัดหมุนได)้
1 เขม็ช ัว่โมง

2 เขม็วินาที

3 เขม็ 24 ช ัว่โมง

4 ขอบหนา้ปัดหมุนไดพ้รอ้มตวับอก
สถานะ 24 ช ัว่โมง

5 กรอบดา้นนอกของหนา้ปัดพรอ้มตวั
บอกสถานะ 24 ช ัว่โมง

6 เขม็นาที

7 วนัท่ี

8 เม็ดมะยม

4

6

1

3

2

5

การตัง้คา่เวลาและวนัท่ี→ หนา้ 22

8

7

1

3

2

4

5

6

การตัง้คา่เวลาและวนัท่ี→ หนา้ 22
วิธใีชข้อบหนา้ปัดหมุนได→้ หนา้ 33

16 ชือ่ของชิน้สว่นตา่งๆ

9S64, 9S61
1 เขม็ช ัว่โมง

2 เขม็วินาที

3 เขม็นาที

4 เม็ดมะยม

9S63
1 เขม็ช ัว่โมง

2 เขม็วินาที

3 เขม็นาที

4 เขม็แสดงพลงังานสาํรอง

5 เม็ดมะยม

 * รปูแบบและดีไซนอ์าจแตกตา่งกนัไปตามรุน่

3

4

1

2

การตัง้คา่เวลาและวนัท่ี→ หนา้ 32

3

5

1

2
4

วิธกีารตัง้คา่เวลาและวนัท่ี→ หนา้ 31
เขม็แสดงพลงังานสาํรอง→ หนา้ 19

17ชือ่ของชิน้สว่นตา่งๆ

ไท
ย



■ วิธีการใชง้าน

เม็ดมะยม
เม็ดมะยมมีสองประเภทคือแบบปกติและแบบที่สามารถล็อกได้
โปรดตรวจดูเม็ดมะยมของนาฬิกาที่คณุใช้

ขณะกดเม็ดมะ
ยมเขาห้มุนไป
ตามทิศทางท่ี
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 ใหแ้น่ใจวา่ไดห้มุนล็อกอกีคร ัง้

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

[วิธีการล็อกเม็ดมะยม]
หมุนเม็ดมะยมตามเขม็นาฬิกา (ไปทาง 12 นาฬิกา)
ขณะท่ีกดเม็ดมะยมเขา้หาตวันาฬิกาเบาๆ จนหยดุ

เม็ดมะยมถกูล็อคปลดล็อกเม็ดมะยมกอ่นใช ้
งาน

ปลดล็อคเม็ดมะยม หลงัจากใชง้านเม็ดมะยม
แลว้ ใหล็้อกไว ้

คลายเกลียว
หมุนขณะที่กดเม็ด

มะยมเขา้

 * เม่ือล็อกเม็ดมะยม ใหห้มุนอยา่งชา้ ๆ ดว้ยความระมดัระวงัเพ่ือใหแ้น่ใจวา่สกรหูมุนเขา้ท่ีดี ระวงัอยา่กดแรงเกินไป
เน่ืองจากการทาํเชน่น้ันอาจทาํใหร้สูกรเูสียหายได ้

18 วิธกีารใชง้าน

เขม็แสดงพลงังานสํารอง
เขม็แสดงพลงังานสํารองบอกใหท้ราบสถานะของการไขลานนาฬิกา
กอ่นท่ีจะถอดนาฬิกาออกจากขอ้มือใหส้งัเกตเขม็แสดงพลงังานสาํรองเพ่ือดวูา่นาฬิกามีพลงังานเหลือพอจะเดิน
จนถึงครัง้ตอ่ไปท่ีทา่นจะสวมหรือไม่ หากจาํเป็นควรไขลานนาฬิกา
(เพ่ือป้องกนัไม่ใหน้าฬิกาหยดุเดินควรไขลานนาฬิกาเพ่ือเก็บพลงังานเผ่ือไวใ้หส้ามารถเดินไดน้านขึน้)

เขม็แสดงพลงังานสาํรอง

 * ระยะเวลาการทาํงานอยา่งตอ่เน่ืองของนาฬิกาอาจแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัสภาพการใชง้าน เชน่ จาํนวนช ัว่โมงท่ี
สวมใสน่าฬิกา หรือการเคลือ่นไหวขณะสวมใสน่าฬิกา

 * ในกรณีท่ีทา่นใสน่าฬิกาเพียงระยะเวลาสัน้ๆควรสงัเกตเขม็แสดงพลงังานสาํรองเพ่ือตรวจสอบระดบัพลงังานท่ี
เหลือ หากจาํเป็นควรไขลานนาฬิกา

วิธีอา่นคา่เขม็แสดงพลงังานสํารอง

เขม็แสดงพลงังาน
สํารอง

ระดบัการไขลาน
ของลานนาฬิกา

ไขลานเต็มท่ี ไขลานครึ่งเดียว ไม่ไดไ้ขลาน

จาํนวนช ัว่โมงที่
สามารถใชง้านได้

ประมาณ 72 ช ัว่โมง (3 วนั) ประมาณ 36 ช ัว่โมง (1.5 วนั) นาฬิกาหยดุหรืออาจเดินชา้
ลง

 * นาฬิกาเรือนนีไ้ดร้บัการปรบัแตง่เพ่ือไม่ใหมี้การไขลานมากเกินไป
เม่ือลานถกูไขเต็มท่ีแลว้ลานนาฬิกาจะหลบเขา้ไปดา้นในเพ่ือปลดกลไกการไขลาน ในสถานการณด์งักลา่วทา่น
ยงัสามารถหมุนเม็ดมะยมไดโ้ดยไม่ทําอนัตรายตอ่นาฬิกาอยา่งไรก็ตามควรหลีกเลีย่งการไขลานนาฬิกาเกิน
ความจาํเป็น

19วิธกีารใชง้านเขม็แสดงพลงังานสาํรอง

ไท
ย



วิธีการใชง้าน (สําหรบัเคร่ืองหมายเลข 9S85, 9S68,
9S65, 9S27)

วิธีการขึน้ลานนาฬิกา
○นาฬิกาเรือนนีเ้ป็น แบบขึน้ลานอตัโนมติั (พรอ้มฟังกช์ ัน่การไขึน้ลานดว้ยตวัเอง)
○ ลานนาฬิกาสามารถขึน้ลานไดโ้ดยอตัโนมติัจากการเคลือ่นไหวตามธรรมชาติของแขนในขณะท่ีสวมอยูบ่น
ขอ้มือ นอกจากนีย้งัสามารถไขลานไดด้ว้ยการหมุนเม็ดมะยม

○นาฬิกาท่ีหยดุเดินแลว้สามารถเริ่มเดินไดใ้หม่ดว้ยการเคลือ่นไหวของแขนเม่ือสวมใสบ่นขอ้มือ อยา่งไรก็ตาม
กอ่นท่ีจะสวมใสน่าฬิกาใหไ้ขลานจนเพียงพอและตัง้เวลาและวนัท่ี เม่ือขึน้ลานนาฬิกาใหห้มุนเม็ดมะยมไปท่ี
ตาํแหน่งปกติตามเขม็นาฬิกา (ทิศทาง 12 นาฬิกา) ชา้ๆ หากคณุหมุนเม็ดมะยมทวนเขม็นาฬิกา (ทิศทาง
6 นาฬิกา) จะหมุนแบบฟรี
เม่ือลานนาฬิกาหลกัจะมีอยา่งเพียงพอเม่ือเม็ดมะยมถกูหมุนไปประมาณ 45 ครัง้สาํหรบั Cal. 9S85, 60 ครัง้
สาํหรบั Cal. 9S68 และ 9S65, และ 30 ครัง้สาํหรบั Cal. 9S27 เม่ือลานนาฬิกาอยูใ่นสถานะไขลานเต็มท่ี มนั
ถกูออกแบบมาเพ่ือใหล้านนาฬิกาหลกัขาดถา้มีการไขลานมากเกินไป ดงัน้ัน จึงไม่จาํเป็นตอ้งกงัวลเกีย่วกบั
การทาํลานนาฬิกาหลกัขาด แตอ่ยา่งไรก็ตามโปรดหลีกเลีย่งการไขลานท่ีมากเกินไป

 * ขอแนะนําใหค้ณุสวมใสน่าฬิกาบนขอ้มือของคณุมากกวา่ 10 ช ัว่โมงตอ่วนัเพ่ือใหมี้การขึน้ลานนาฬิกาอยา่ง
เพียงพอ หากมีการขึน้ลานนาฬิกาม่เพียงพอ อาจทําใหมี้การเดินชา้ลงหรือเร็วขึน้ได ้หากใชน้าฬิกาโดยไม่ได ้
สวมบนชอ้มือของคณุ ใหไ้ขลานอยา่งเพียงพอโดยหมุนเม็ดมะยมดว้ยมือทกุวนัตามเวลาท่ีกาํหนด

bขอ้ควรระวงั
○ อยา่ตัง้วนัท่ีระหวา่งเวลา 22:00 น. ถึง 1:00 น. (ระหวา่ง 23:00 น. ถึง 1:00 น. สาํหรบั Cal. 9S27)
หากตัง้วนัท่ีในชว่งระยะเวลานี ้วนัท่ีอาจไม่เปลีย่นแปลงเม่ือถึงวนัถดัไปหรืออาจทําใหเ้กิดความเสียหาย

○ เน่ืองจากระบบกลไกของชดุเฟืองขบั การตัง้เวลาของนาฬิการะบบจกัรกลหถ้กูตอ้งควรตัง้เขม็นาฬิกายอ้น
กลบัเล็กนอ้ย แลว้ตัง้กลบัไปท่ีเวลาท่ีถกูตอ้ง

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

1 ดึงเม็ดมะยมออกไปท่ีจงัหวะท่ีหน่ึง

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะท่ีหน่ึง

(ถา้นาฬิกาประกอบดว้ยเม็ดมะยมแบบ
ล็อคดว้ยสกรยูสกรใูหค้ลายสกรขูองเม็ด
มะยมกอ่นดึงออก)

2 สามารถตัง้วนัท่ีไดโ้ดยหมุนเม็ดมะยมตาม
เขม็นาฬิกา (ทิศทาง 12 นาฬิกา)
กอ่นอืน่ใหห้มุนเม็ดมะยมตามเขม็นาฬิกา
จนกระทัง่วนัท่ีกอ่นหนา้ปรากฏขึน้

[ตวัอยา่ง] ถา้ตอ้งการตัง้คา่วนัท่ี
”6” ใหต้ ัง้ไปท่ีวนัท่ี ”5” โดย
หมุนเม็ดมะยมตามทิศเขม็
นาฬิกา

20 วิธกีารใชง้านวิธกีารใชง้าน (สาํหรบัเครื่องหมายเลข 9S85, 9S68, 9S65, 9S27)

3 ดึงเม็ดมะยมออกไปท่ีจงัหวะท่ีสองเม่ือเขม็วินาทีอยูท่ี่ตาํแหน่ง 12 นาฬิกา (เขม็วินาทีหยดุเดิน)
หมุนเม็ดมะยมทวนเขม็นาฬิกา (ไปทาง 6 นาฬิกา) เพ่ือหมุนเขม็ตามเขม็นาฬิกาจนไดว้นัท่ีตอ้งการ เม่ือวนัท่ี
มีการเปลีย่นแปลง เวลาจะเป็น a.m. หมุนเม็ดมะยมเพ่ิมเติมเพ่ือตัง้เวลาปัจจบุนั

ตาํแหน่งปกติ

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะท่ีหน่ึง

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะท่ีสอง

4 ดนัเม็ดมะยมกลบัไปท่ีตาํแหน่งปกติเพ่ือให ้
นาฬิกาเริ่มเดิน

bขอ้ควรระวงั   สาํหรบัรุน่ท่ีเม็ดมะยมแบบล็อคดว้ยสกร ูอยา่ลืมหมุนสกรขูองเม็ดมะยมและล็อคเขา้
ท่ีเดิม

การปรบัวนัท่ีตอนสิน้เดือน
เป็ นสิง่จาํเป็ นท่ีตอ ้งปรบัวนัท่ีหลงัจากเดือนกมุภาพนัธ ์ (ซึง่มี 28 วนั มี 29 วนัในปี อธกิวาร) และในเดือนท่ีมี
30 วนั

[ตวัอยา่ง] เพ่ือปรบัวนัท่ีในชว่งกอ่นเท่ียงวนัแรกของเดือนท่ีตอ่จากเดือนท่ีมี 30 วนั
ในวนัท่ีหน่ึง ”31” จะปรากฏขึน้ ดึงเม็ดมะยมออกท่ี
จงัหวะท่ีหน่ึง หมุนเม็ดมะยมตามเขม็นาฬิกา (ทิศทาง
12 นาฬิกา) เพ่ือตัง้คา่วนัท่ีเป็น ”1” และดนัเม็ดมะยม
กลบัสูต่าํแหน่งปกติ

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะท่ีหน่ึง

bขอ้ควรระวงั   สาํหรบัรุน่ท่ีเม็ดมะยมแบบล็อคดว้ยสกร ูอยา่ลืมหมุนสกรขูองเม็ดมะยมและล็อคเขา้
ท่ีเดิม

21วิธกีารใชง้านวิธกีารใชง้าน (สาํหรบัเครื่องหมายเลข 9S85, 9S68, 9S65, 9S27)

ไท
ย



วิธีการใชง้าน (สําหรบัเคร่ืองหมายเลข 9S86, 9S66)

วิธีการขึน้ลานนาฬิกา
○นาฬิกาเรือนนีเ้ป็น แบบขึน้ลานอตัโนมติั (พรอ้มฟังกช์ ัน่การไขึน้ลานดว้ยตวัเอง)
○ ลานนาฬิกาสามารถขึน้ลานไดโ้ดยอตัโนมติัจากการเคลือ่นไหวตามธรรมชาติของแขนในขณะท่ีสวมอยูบ่น
ขอ้มือ นอกจากนีย้งัสามารถไขลานไดด้ว้ยการหมุนเม็ดมะยม

○นาฬิกาท่ีหยดุเดินแลว้สามารถเริ่มเดินไดใ้หม่ดว้ยการเคลือ่นไหวของแขนเม่ือสวมใสบ่นขอ้มือ อยา่งไรก็ตาม
กอ่นท่ีจะสวมใสน่าฬิกาใหไ้ขลานจนเพียงพอและตัง้เวลาและวนัท่ี เม่ือขึน้ลานนาฬิกาใหห้มุนเม็ดมะยมไปท่ี
ตาํแหน่งปกติตามเขม็นาฬิกา (ทิศทาง 12 นาฬิกา) ชา้ๆ หากคณุหมุนเม็ดมะยมทวนเขม็นาฬิกา (ทิศทาง
6 นาฬิกา) จะหมุนแบบฟรี
เม่ือลานนาฬิกาหลกัจะมีอยา่งเพียงพอเม่ือเม็ดมะยมถกูหมุนไปประมาณ 45 ครัง้สาํหรบั Cal. 9S86 และ
60 ครัง้สาํหรบั Cal. 9S66 เม่ือลานนาฬิกาอยูใ่นสถานะไขลานเต็มท่ี มนัถกูออกแบบมาเพ่ือใหล้านนาฬิกาหลกั
ขาดถา้มีการไขลานมากเกินไป ดงัน้ัน จึงไม่จาํเป็นตอ้งกงัวลเกีย่วกบัการทาํลานนาฬิกาหลกัขาด แตอ่ยา่งไร
ก็ตามโปรดหลีกเลีย่งการไขลานท่ีมากเกินไป

 * ขอแนะนําใหค้ณุสวมใสน่าฬิกาบนขอ้มือของคณุมากกวา่ 10 ช ัว่โมงตอ่วนัเพ่ือใหมี้การขึน้ลานนาฬิกาอยา่ง
เพียงพอ หากมีการขึน้ลานนาฬิกาม่เพียงพอ อาจทําใหมี้การเดินชา้ลงหรือเร็วขึน้ได ้หากใชน้าฬิกาโดยไม่ได ้
สวมบนชอ้มือของคณุ ใหไ้ขลานอยา่งเพียงพอโดยหมุนเม็ดมะยมดว้ยมือทกุวนัตามเวลาท่ีกาํหนด

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

วิธีการต ัง้คา่เวลาและวนัที่

1 ตอ้งแน่ใจวา่ไขลานนาฬิกาขึน้เต็ม และนาฬิกากาํลงัเดิน
 * ขณะตัง้วนัท่ีและเวลาตอ้งแน่ใจวา่นาฬิกากาํลงัเดิน

ตาํแหน่งปกติ

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะท่ีหน่ึง

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะท่ีสอง

2 ปลดล็อคเม็ดมะยม
“เม็ดมะยมแบบล็อคดว้ยสกร”ู→ หนา้ 18

3 ดึงเม็ดมะยมออกไปท่ีจงัหวะท่ีสอง ขณะท่ีเขม็
วินาทีชีไ้ปท่ีตาํแหน่ง ”0” วินาที เขม็วินาทีจะ
หยดุตรงจดุน้ัน
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ตัง้เขม็ 24 ช ัว่โมง
และเขม็นาทีโดย
หมุนเขม็ทัง้สองทิศ
ตามเขม็นาฬิกา

ตาํแหน่งปกติ

ตาํแหน่งคลิกจงัหวะท่ีหน่ึง

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะท่ีสอง

ตาํแหน่งคลิกจงัหวะท่ีหน่ึง

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
 * ตอนนีก้ารตัง้เขม็ 24 ช ัว่โมง, เขม็นาที
และเขม็ วินาที เสร็จแลว้

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
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ตาํแหน่งปกติ

ตาํแหน่งคลิกจงัหวะท่ีหน่ึง

8 ดนัเม็ดมะยมกลบัเขา้ไป เป็นอนัตัง้เวลาเสร็จ
สมบรูณ์
ล็อคเม็ดมะยม
“เม็ดมะยมแบบล็อคดว้ยสกร”ู→ หนา้ 18

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

1 ตอ้งแน่ใจวา่ไขลานนาฬิกาขึน้เต็ม และนาฬิกากาํลงัเดิน
 * ขณะตัง้วนัท่ีและเวลาตอ้งแน่ใจวา่นาฬิกากาํลงัเดิน

ตาํแหน่งคลิกจงัหวะท่ีหน่ึง

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

2 ปลดล็อคเม็ดมะยม
“เม็ดมะยมแบบล็อคดว้ยสกร”ู→ หนา้ 18

3 ดึงเม็ดมะยมออกท่ีคลิกแรก

หมุนเม็ดมะยมตามเขม็นาฬิกา (ไปทาง 12 นาฬิกา):
แตล่ะครัง้ท่ีเขม็ช ัว่โมงหมุนสองรอบเต็ม
วนัท่ีจะเปลีย่นเพ่ิมขึน้หน่ึงวนั

 * เม็ดมะยมสามารถหมุนไปในทิศทางใดก็ได ้เพ่ือตัง้วนั
ท่ี อยา่งไรก็ตาม แนะนําใหห้มุนเม็ดมะยมไปในทิศทาง
ท่ีจะทําใหป้รบัเพียงเล็กนอ้ยเพ่ือตัง้วนัท่ี

 * หมุนเม็ดมะยมชา้ๆ
 * เม่ือตัง้เขม็ช ัว่โมง เขม็อืน่ๆ อาจมีการขยบัเล็กนอ้ย
อยา่งไรก็ตามน่ีไม่ใชค่วามผิดปกติใดๆ

หมุนเม็ดมะยมทวนเขม็นาฬิกา (ไปทาง 6 นาฬิกา):
แตล่ะครัง้ท่ีเขม็ช ัว่โมงหมุนสองรอบเต็ม
วนัท่ีจะยอ้นกลบัไปหน่ึงวนั

กอ่นการปรบั
วนัท่ี
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5 เม่ือเสร็จสิน้การตัง้คา่ ใหแ้น่ใจวา่เวลาท่ีตัง้ถกูตอ้ง แลว้ดนัเม็ดมะยมกลบัเขา้ท่ีตาํแหน่งปกติ การตัง้วนัท่ีเสร็จ
สมบรูณแ์ลว้
ล็อคเม็ดมะยม
“เม็ดมะยมแบบล็อคดว้ยสกร”ู→ หนา้ 18

 * วนัท่ีถกูออกแบบใหท้าํงานรว่มกบัการเคลือ่นของเขม็ช ัว่โมง ฉะน้ันการตัง้เวลากอ่นเท่ียง/หลงัเท่ียง
ไม่ถกูตอ้งจะทําใหว้นัท่ีเปลีย่นตอนเท่ียงวนั

 * เม็ดมะยมสามารถหมุนไปในทิศทางใดก็ได ้เพ่ือตัง้วนัท่ี อยา่งไรก็ตาม แนะนําใหห้มุนเม็ดมะยมไปในทิศทาง
ท่ีจะทาํใหป้รบัเพียงเล็กนอ้ยเพ่ือตัง้วนัท่ี

 * หมุนเม็ดมะยมชา้ๆตรวจสอบวา่เขม็ช ัว่โมงเคลือ่นไปทีละช ัว่โมง
 * เม่ือตัง้เขม็ช ัว่โมง เขม็อืน่ๆ อาจมีการขยบัเล็กนอ้ย อยา่งไรก็ตามน่ีไม่ใชค่วามผิดปกติใดๆ

วิธีการใชง้านเขม็ 24 ชัว่โมง
นาฬิกานีมี้การใชง้านเขม็ 24 ช ัว่โมงสองแบบที่ตา่งกนั

<แบบ 1> : เขม็ 24 ช ัว่โมงบอกชว่งกอ่นเท่ียง/หลงั
เท่ียง

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

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

<แบบ 2> : เขม็ 24 ช ัว่โมงท่ีแสดงเวลาคู่

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

เขม็ช ัว่โมง : เวลาญ่ีปุ่ น 10:00 น.
เขม็ 24 ช ัว่โมง : เวลา ลอนดอน 1:00 นาฬิกา
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ฟังกช์ ัน่ปรบัเวลาที่แตกตา่ง
เชน่ ขณะเดินทางในตา่งประเทศและพกัท่ีสถานท่ีมีเวลาตา่งจากท่ีคณุอยูค่ณุตัง้เวลาบนนาฬิกาเพ่ือแสดงเวลา
ทอ้งถิน่ในพืน้ท่ีตา่เขตเวลาไดอ้ยา่งสะดวกโดยไม่ตอ้งหยดุนาฬิกา
เขม็ช ัว่โมงบอกเวลาท่ีท่ีคณุอยู ่ณ ปัจจบุนั ขณะท่ีเขม็ 24 ช ัว่โมงบอกเวลาของตน้ทาง
วนัท่ีจะทํางานรว่มกบัการเดินของเขม็ช ัว่โมง หากปรบัความแตกตา่งของเวลาอยา่งถกูตอ้ง นาฬิกาจะแสดงวนัท่ีท่ี
ถกูตอ้งของตาํแหน่งท่ีคณุอยู่

วิธีการใชง้านฟังกช์ ัน่ปรบัเวลาที่ตา่งกนั
1 ตอ้งแน่ใจวา่ไขลานนาฬิกาขึน้เต็ม และนาฬิกากาํลงัเดิน

 * เม่ือตัง้เขม็ช ัว่โมงเพ่ือใชฟั้งกช์ ัน่ปรบัเวลาท่ีแตกตา่ง ใหแ้น่ใจวา่นาฬิกากาํลงัเดิน

ตาํแหน่งคลิกจงัหวะท่ีหน่ึง

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

“รายการความแตกตา่งของเขตเวลาในภมิูภาคหลกัของโลก”→ หนา้ 29

หมุนเม็ดมะยมตาม
เขม็นาฬิกา (ไป
ทาง 12 นาฬิกา):
เขม็ช ัว่โมงเดินไปล่
วงหนา้หน่ึงช ัว่โมง

หมุนเม็ดมะยมทวน
เขม็นาฬิกา (ไป
ทาง 6 นาฬิกา):
เขม็ช ัว่โมงถกูตัง้
กลบัไปหน่ึงช ัว่โมง

 * เม็ดมะยมสามารถหมุนไปในทิศทางใดก็ได ้เพ่ือตัง้วนัท่ี อยา่งไรก็ตาม แนะนําใหห้มุนเม็ดมะยมไปในทิศทาง
ท่ีชว่ยใหค้ณุสามารถตัง้คา่ความแตกตา่งของเวลาดว้ยการปรบัคา่ท่ีนอ้ยลง

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

2 ปลดล็อคเม็ดมะยม
“เม็ดมะยมแบบล็อคดว้ยสกร”ู→ หนา้ 18

3 ดึงเม็ดมะยมออกท่ีคลิกแรก
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5 เม่ือเสร็จสิน้การตัง้คา่ ใหแ้น่ใจวา่เวลาท่ีตัง้ถกูตอ้ง แลว้ดนัเม็ดมะยมกลบัเขา้ท่ีตาํแหน่งปกติ ข ัน้ตอนการตัง้
คา่เสร็จสมบรูณแ์ลว้
ล็อคเม็ดมะยม
“เม็ดมะยมแบบล็อคดว้ยสกร”ู→ หนา้ 18

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

โหมดแสดงเวลา
ดว้ยฟังกช์ ัน่การปรบัความแตกตา่งของเวลานาฬิกามีการแสดงเวลาไดส้องแหง่ซึง่แสดงเวลาในเขตเวลาสองเขต
โดยมีสองโหมดการแสดงผลที่คณุสามารถเลือกใหเ้หมาะกบัความตอ้งการและการกาํหนดคา่ของคณุ

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

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

ตัง้เขม็ 24 ช ัว่โมงกอ่นแลว้จึงตัง้เขม็ช ัว่โมง
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วิธีใชข้อบตวัเรือนหมุนสองทิศทาง
บางรุน่อาจมีขอบหนา้ปัดหมุนไดแ้บบสองทิศทางซึง่เป็นขอบของกระจกนาฬิกา
ดว้ยการใชต้วับอกสถานะ 24 ช ัว่โมงท่ีพิมพอ์ยูบ่นขอบหนา้สปัดหมุนไดข้องนาฬิกาสามารถแสดงเวลาไดอ้ยา่ง
อิสระในหน่ึงหรือสองเขตเวลาที่แตกตา่งกนั นอกเหนือจากเวลาท่ีระบโุดยเขม็ช ัว่โมง

[ตวัอยา่ง] ในการตัง้เขม็บอกเวลาเป็น 24 ช ัว่โมงเพ่ือระบเุวลาในปารีสและกรงุเทพฯ ซึง่ต ัง้อยูใ่นสองเขตเวลาที่
แตกตา่งกนัในขณะท่ีตัง้เขม็ช ัว่โมงใหแ้สดงเวลา 10:08 น. เวลาญ่ีปุ่ น

 * เพ่ือใชต้วับอกสถานะ 24 ช ัว่โมงบนขอบหนา้ปัดหมุนไดเ้พ่ือบอกเวลาช ัว่โมงในกรงุเทพ

1 กอ่นอืน่ ใหต้ ัง้เครื่องหมาย  บนขอบหนา้ปัดหมุนไดไ้ปท่ีตาํแหน่ง 12 นาฬิกา

2 อา้งถึง “ฟังกช์ ัน่ปรบัเวลาท่ีแตกตา่ง”→ หนา้ 26, 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 จะแสดงดว้ยเขม็
บอกเวลา 24 ช ัว่โมงชีไ้ปท่ี ”8” (8:00 น.) ของตวับอกสถานะ 24 ช ัว่โมงบนขอบหนา้ปัดหมุนได ้

 * “รายการความแตกตา่งของเขตเวลาในภมิูภาคหลกัของโลก”→ หนา้ 29

หมุนขอบหนา้ปัดแบบหมุนได ้
ทวนเขม็นาฬิกา 6 ระดบั เพ่ือให ้
ตวับอกสถานะ 24 ช ัว่โมงบน
ขอบหนา้ปัดหมุนได ้ปรบัเดิน
ลว่งหนา้ไปเป็นเวลา 6 ช ัว่โมง

กรงุเทพ 8:00 น.

ปารีส 2:00 น.

เขม็ 24 ช ัว่โมง
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รายการความแตกตา่งของเขตเวลาในภูมิภาคหลกัของโลก

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
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วิธีการใชง้าน (สําหรบัเคร่ืองหมายเลข 9S64, 9S63)

วิธีการขึน้ลานนาฬิกา
○นาฬิกานีเ้ป็นแบบไขลานดว้ยมือ
○ เพ่ือใหล้านถกูไขจนเต็มท่ี ใหด้ตูามตารางขา้งลา่งนี;้

กรณีมีการไขลานทุกวนั หมุนเม็ดมะยมประมาณ 20 รอบ ลานจะถกูไขเต็ม

กรณีไม่ไดไ้ขลานมานานกวา่ 3 วนั หมุนเม็ดมะยมประมาณ 60 รอบ ลานจะถกูไขเต็ม

○ สาํหรบัรุน่ท่ีมีเครื่องหมายเลข 9S63 ใหด้ท่ีูเขม็แสดงพลงังานสาํรองเพ่ือตรวจสอบสถานะของการไขลาน
นาฬิกา (ระดบัพลงังานท่ีเหลืออยู)่
“เขม็แสดงพลงังานสาํรอง”→ หนา้ 19

○ ในกรณีท่ีลานนาฬิกาเต็มนาฬิกาจะเดินตอ่ไปไดอี้กประมาณ 72 ช ัว่โมงหรือมากกวา่น้ัน
○หากมีการขึน้ลานนาฬิกาหลกัไม่เพียงพอ อาจทาํใหมี้การเดินชา้ลงหรือเร็วขึน้ได ้เพ่ือใหไ้ดค้วามเท่ียงตรงสงู
เราขอแนะนําใหล้านนาฬิกาหลกัมีการขึน้ลานอยา่งเต็มท่ีวนัละครัง้ตามเวลาท่ีกาํหนด

 * เม่ือจะใชง้านนาฬิกาจากสภาวะท่ีมีการหยดุเดินเพ่ือจากไมไดไ้ขลาน จะยงัไม่เดินในทนัทีแมว้า่จะไดร้บัการขึน้
ลานดว้ยการหมุนเม็ดมะยม เน่ืองจากคณุสมบติัของนาฬิกาไขลานท่ีแรงบิด (แรง) ของลาานนาฬิกาหลกัยงัคง
ตํา่อยูเ่ม่ือเริ่มขึน้ลาน เขม็วินาทีจะเริ่มเดินเม่ือลานนาฬิกาหลกัถกูขึน้จนถึงระดบัแรงบิดท่ีกาํหนด ในขณะท่ี
นาฬิกาสามารถเดินไปขา้งหนา้ไดด้ว้ยการใชแ้รงเขยา่เพ่ือหมุนเฟืองลอ้สมดลุ

อย่าดึงเม็ดมะยมออก
(ถา้นาฬิกาประกอบดว้ยเม็ดมะยมแบบ
ล็อคดว้ยสกร ูใหค้ลายสกรขูองเม็ด
มะยม)

หมุนสกรูตามเขม็นาฬิกาชา้ๆ (ตาม
ทิศ 12 นาฬิกา) เพื่อไขลานนาฬิกา

bขอ้ควรระวงั   สาํหรบัรุน่ท่ีเม็ดมะยมแบบล็อคดว้ยสกร ูอยา่ลืมหมุนสกรขูองเม็ดมะยมและล็อคเขา้ท่ีเดิม

โดยทัว่ไปแลว้ เม็ดมะยมของนาฬิกาไขลานแบบแมนนวลจะไม่สามารถหมุนไปไดอี้กเม่ือมีการขึน้ลานเต็มท่ี
อยา่งไรก็ตาม เม็ดมะยมของ Cal. 9S64 และ 9S63 สามารถหมุนไดอ้ยา่งไม่มีท่ีสิน้สดุแมห้ลงัจากท่ีนาฬิกาขึน้ลาน
เต็มแลว้ หากคณุหมุนเม็ดมะยมอยา่งตอ่เน่ืองน่ันจะไม่สง่ผลตอ่การขึน้ลาน, แตน่าฬิกาไดร้บัการออกแบบมาเพ่ือ
ใหข้ึน้ลานไดแ้น่นกวา่และไม่ทาํใหน้าฬิกาเสียหาย อยา่งไรก็ตาม, โปรดระวงัอยา่ขึน้ลานจนมากเกินไป
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วิธีการต ัง้คา่เวลาและวนัท่ี

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะท่ีหน่ึง

 * รปูแบบและดีไซนอ์าจแตกตา่งกนัไปตามรุน่

1 ดึงเม็ดมะยมออกไปท่ีจงัหวะท่ีสองเม่ือเขม็
วินาทีอยูท่ี่ตาํแหน่ง 12 นาฬิกา (เขม็วินาที
หยดุเดิน)
หมุนเม็ดมะยมเพ่ือตัง้เขม็ช ัว่โมงและเขม็
นาทีเป็นเวลาท่ีตอ้งการ

2 ดนัเม็ดมะยมกลบัไปท่ีตาํแหน่งปกติให ้
สอดคลอ้งกบัสญัญานเวลา นาฬิกาจะเริ่ม
เดิน

เคล็ดลบัในการต ัง้เวลาใหเ้ที่ยงตรงยิ่งขึน้ (สําหรบัเคร่ืองหมาย
เลข 9S63)
เพ่ือการจดัการกลไกของ 9S63 อยา่งมีประสิทธภิาพปฏิบติัตามขอ้แนะนําตอ่ไปนีเ้ม่ือทา่นจะตัง้เวลา

1 ดึงเม็ดมะยมออกไปท่ีจงัหวะท่ีสองเม่ือเขม็วินาทีอยูท่ี่ตาํแหน่ง 12 นาฬิกา (เขม็วินาทีหยดุเดิน)

2 หมุนเม็ดมะยมทวนเขม็นาฬิกา (ทิศทาง
6 นาฬิกา) และหยดุเม่ือเขม็นาทีอยูท่ี่ประมาณ
หน่ึงในสีข่องทางระหวา่งนาทีท่ีคณุตอ้งการ
ตัง้คา่และนาทีถดัไป

3 หมุนเม็ดมะยมตามเขม็นาฬิกา (ทิศทาง
12 นาฬิกา) เพ่ือยอ้นกลบัเขม็นาทีเป็นเวลาท่ี
ตอ้งการ

4 คอ่ย ๆ ดนัเม็ดมะยมกลบัเขา้ไปในตาํแหน่ง
ปกติ
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วิธีการใชง้าน (สําหรบัเคร่ืองหมายเลข 9S61)

วิธีการขึน้ลานนาฬิกา
○นาฬิกาเรือนนีเ้ป็น แบบขึน้ลานอตัโนมติั (พรอ้มฟังกช์ ัน่การไขึน้ลานดว้ยตวัเอง)
○ ลานนาฬิกาสามารถขึน้ลานไดโ้ดยอตัโนมติัจากการเคลือ่นไหวตามธรรมชาติของแขนในขณะท่ีสวมอยูบ่น
ขอ้มือ นอกจากนีย้งัสามารถไขลานไดด้ว้ยการหมุนเม็ดมะยม

○นาฬิกาท่ีหยดุเดินแลว้สามารถเริ่มเดินไดใ้หม่ดว้ยการเคลือ่นไหวเม่ือสวมใสบ่นขอ้มือ อยา่งไรก็ตามกอ่นท่ีจะ
สวมใสน่าฬิกาใหไ้ขลานจนเพียงพอและตัง้เวลา เม่ือไขลานนาฬิกาหลกัใหห้มุนเม็ดมะยมไปท่ีตาํแหน่งปกติ
ตามเขม็นาฬิกา (ทิศทาง 12 นาฬิกา) ชา้ๆ หากคณุหมุนเม็ดมะยมทวนเขม็นาฬิกา (ทิศทาง 6 นาฬิกา) จะ
หมุนแบบฟรี
ลานนาฬิกาหลกัถกูขึน้อยา่งเพียงพอเม่ือเม็ดมะยมถกูหมุนไปประมาณ 60 ครัง้ เม่ือลานนาฬิกาอยูใ่นสถานะ
ไขลานเต็มท่ี มนัถกูออกแบบมาเพ่ือใหล้านนาฬิกาหลกัขาดถา้มีการไขลานมากเกินไป ดงัน้ัน จึงไม่จาํเป็นตอ้ง
กงัวลเกีย่วกบัการทําลานนาฬิกาหลกัขาด แตอ่ยา่งไรก็ตามโปรดหลีกเลีย่งการไขลานท่ีมากเกินไป

 * ขอแนะนําใหค้ณุสวมใสน่าฬิกาบนขอ้มือของคณุมากกวา่ 10 ช ัว่โมงตอ่วนัเพ่ือใหมี้การขึน้ลานนาฬิกาอยา่ง
เพียงพอ หากมีการขึน้ลานนาฬิกาม่เพียงพอ อาจทําใหมี้การเดินชา้ลงหรือเร็วขึน้ได ้หากใชน้าฬิกาโดยไม่ได ้
สวมบนชอ้มือของคณุ ใหไ้ขลานอยา่งเพียงพอโดยหมุนเม็ดมะยมดว้ยมือทกุวนัตามเวลาท่ีกาํหนด

bขอ้ควรระวงั
○ สาํหรบัรุน่ท่ีเม็ดมะยมแบบล็อคดว้ยสกร ูอยา่ลืมหมุนสกรขูองเม็ดมะยมและล็อคเขา้ท่ีเดิม
○ เน่ืองจากระบบกลไกของชดุเฟืองขบั การตัง้เวลาของนาฬิการะบบจกัรกลหถ้กูตอ้งควรตัง้เขม็นาฬิกายอ้น
กลบัเล็กนอ้ย แลว้ตัง้กลบัไปท่ีเวลาท่ีถกูตอ้ง

การต ัง้คา่เวลาและวนัท่ี

ตาํแหน่งคลิก
จงัหวะท่ีหน่ึง

1 ดึงเม็ดมะยมออกไปท่ีจงัหวะท่ีสองเม่ือเขม็
วินาทีอยูท่ี่ตาํแหน่ง 12 นาฬิกา (เขม็วินาที
หยดุเดิน)
หมุนเม็ดมะยมเพ่ือตัง้เขม็ช ัว่โมงและเขม็
นาทีเป็นเวลาท่ีตอ้งการ

2 ดนัเม็ดมะยมกลบัไปท่ีตาํแหน่งปกติให ้
สอดคลอ้งกบัสญัญานเวลา นาฬิกาจะเริ่ม
เดิน

32 วิธกีารใชง้านวิธกีารใชง้าน (สาํหรบัเครื่องหมายเลข 9S61)

■ 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

34 ฟังกช์ ัน่ของรุน่ดาํนํา้

■ มาตรฐาน Grand Seiko

นาฬิกา Grand Seiko ของคณุถกูสรา้งขึน้ดว้ยมาตรฐานสงูสดุเพ่ือใหแ้น่ใจวา่จะบอกเวลาไดอ้ยา่งเท่ียงตรงท่ีสดุ
ในสว่นนี ้เราจะกลา่วถึง Grand Seiko Standard วา่มีความหมายอยา่งไรและวิธกีารท่ีนาฬิกาไดร้บัการทดสอบ
”Grand Seiko Standard” เป็นมาตรฐานแหง่ความเท่ียงตรงแม่นยาํของเราเอง นาฬิกาของคณุแตล่ะเรือนผ่าน
การทดสอบเฉพาะเรือนและผ่านมาตรฐานนีแ้ลว้ ตวัเครื่อง Grand Seiko ทัง้หมดไดร้บัการทดสอบในลกัษณะ
เดียวกนัและในชว่งเวลาเดียวกนั แตมี่สองมาตรฐาน, มาตรฐานหน่ึงสาํหรบันาฬิกา Grand Seiko สาํหรบัผูช้าย
และอีกมาตรฐานหน่ึงสาํหรบั Caliber 9S27 ซึง่ใชใ้นนาฬิกาสาํหรบัผูห้ญิงของ Grand Seiko น่ีเป็นเพราะขนาด
ของตวัเครื่อง 9S27 ท่ีเล็กกวา่สง่ผลใหมี้ความแม่นยําในระดบัท่ีแตกตา่งกนั
“คาํอธบิายมาตรฐาน Grand Seiko”→ หนา้ 36
การเดินในนาฬิกา Grand Seiko ของคณุไดร้บัการทดสอบในโรงงานของเราเป็นเวลา 17 วนั ในตาํแหน่งท่ีแตกตา่ง
กนัหกตาํแหน่งและท่ีอณุหภมิูแตกตา่งกนัสามอณุหภมิู ไดมี้การบรรลถึุงหรือเกินมาตรฐานความเที่ยงตรงแม่นยาํท่ี
แสดงในหนา้ 36, พรอ้มความเท่ียงตรงท่ีกาํหนดเป็นการเดินเร็วขึน้หรือชา้ลงตอ่วนั (”อตัราเฉลีย่รายวนั”)

มาตรฐานพิเศษ Grand Seiko
มาตรฐานพิเศษ Grand Seiko คือมาตรฐานพิเศษท่ีมีเง่ือนไขแน่นอนย่ิงกวา่มาตรฐาน Grand Seiko
สาํหรบัรุน่ท่ีประกอบดว้ยตวัเครื่องกลไลซึง่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานนี ้จะพิมพค์าํวา่ “SPECIAL” บนหนา้ปัด

เรากาํหนด ”คา่เป้าหมาย” สาํหรบัการใชง้านจริง และน่ีคือ -1 วินาทีถึง +10 วินาทีตอ่วนัสาํหรบัเครื่องทัง้หมด
ยกเวน้ 9S85 และ 9S86 (-1 ถึง +8) และ -5 ถึง +10 สาํหรบั 9S27
ในการพิจารณาถึงความเท่ียงตรงของนาฬิกาของคณุกบัคา่เหลา่นี ้โปรดวดัการเดินเร็วขึน้หรือชา้ลงในชว่งหน่ึง
สปัดาหจ์นถึงสิบวนั ไม่ใชเ่พียงแคห่น่ึงวนัและในสภาวะปกติ
หากอตัราเฉลีย่รายวนัอยูน่อกระดบัเหลา่นี ้เราขอแนะนําใหป้รบันาฬิกา การปรบัเปลีย่นจะถกูเรียกเก็บเงินแมจ้ะ
ยงัอยูภ่ายในระยะเวลารบัประกนัหากนาฬิกาอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขใด ๆ ดา้นลา่ง
○ความเท่ียงตรงเสียไปเน่ืองจากความไม่ระมดัระวงัของลกูคา้ เชน่ ใชน้าฬิกาผิดวิธหีรือนาฬิกาไดร้บัผลกระ
ทบจากอปุกรณท่ี์มีสนามแม่เหล็ก

○ความเท่ียงตรงเสียไปเพราะการซอ่มโดยบริษทัหรือศนูยร์บัซอ่มอืน่
○ความเท่ียงตรงเสียไปเน่ืองจากภยัธรรมชาติ เชน่ ไฟไหม ้นํา้ทว่ม หรือแผ่นดินไหว
○ เง่ือนไขการรบัประกนัมีการเปลีย่นแปลง
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คาํอธิบายมาตรฐาน Grand Seiko

รายการ หน่วย มาตรฐาน
เคร่ืองหมายเลข

9S27
มาตรฐาน
พิเศษ

อตัรารายวนัเฉลีย่ใน
หกตาํแหน่ง

วินาที/วนั −3.0 ~ +5.0 −3.0 ~ +8.0 -2.0 ~ +4.0

ความผนัแปรของ
อตัรารายวนัเฉลีย่

วินาที/วนั นอ้ยกวา่ 1.8 นอ้ยกวา่ 3.2 นอ้ยกวา่ 1.6

ความผนัแปรสงูสดุ
ของอตัรารายวนั
ระหวา่งสองอตัราราย
วนัติดตอ่กนัใน
ตาํแหน่งเดียวกนั

วินาที/วนั นอ้ยกวา่ 4.0 นอ้ยกวา่ 6.0 นอ้ยกวา่ 3.0

ความแตกตา่งระหวา่ง
การวางในแนวนอน
กบัแนวตัง้

วินาที/วนั -6.0 ~ +8.0 -8.0 ~ +10.0 -5.0 ~ +7.0

ความแตกตา่งสงูสดุ
ของอตัรารายวนั
ระหวา่งอตัรารายวนั
เฉลีย่กบัอตัราใดๆ

วินาที/วนั นอ้ยกวา่ 8.0 นอ้ยกวา่ 13.0 นอ้ยกวา่ 7.0

การเปลีย่นแปลงของ
อตัรารายวนัตอ่ 1 °C
ระหวา่ง 8 °C และ 38
°C

วินาที/วนั/องศา
เซลเซยีส

-0.5 ~ +0.5 -0.6 ~ +0.6 -0.3 ~ +0.3

การเปลีย่นแปลงของ
อตัรารายวนัตอ่ 1 °C
ระหวา่ง 23 °C และ
38 °C

วินาที/วนั/องศา
เซลเซยีส

-0.5 ~ +0.5 -0.6 ~ +0.6 -0.3 ~ +0.3

อตัราเริ่มตน้ใหม่ วินาที/วนั -5.0 ~ +5.0 -6.0 ~ +6.0 4.0

จาํนวนตาํแหน่งท่ีตรวจสอบ 6 ตาํแหน่ง

สภาวะอณุหภมิูในการตรวจสอบ 8, 23, 38 องศาเซลเซยีส

ระยะเวลาท่ีทําการทดสอบ 17 วนั

36 มาตรฐาน Grand Seiko

คาํอธิบายศพัทเ์ฉพาะในมาตรฐาน Grand Seiko
รายการ ความหมาย

ตาํแหน่งตรวจสอบ

มีการกาํหนดทิศทางหา้แบบตามมาตรฐานสากล ISO3159 เพ่ือดาํเนินการ
ทดสอบแบบตา่ง ๆ  ของการบอกเวลา นอกจากน้ันในการตรวจสอบ GS, เพ่ิมเติม
โดยการถอดนาฬิกาขอ้มือออก แลว้วางไวใ้นสถานะการวางแนวหกทิศทาง
ดว้ยสถานะท่ีมีตาํแหน่ง 12 นาฬิกาตัง้ขึน้ (หงายหนา้ปัดขึน้, ควํา่หนา้ปัดลง,
12 นาฬิกาตัง้ขึน้, 3 นาฬิกาตัง้ขึน้, 6 นาฬิกาตัง้ขึน้, และ 9 นาฬิกาตัง้ขึน้)

อตัรารายวนัเฉลีย่ในหกตาํแหน่ง

คา่เฉลีย่ของจาํนวน 12 อตัรารายวนัท่ีวดัในตาํแหน่งท่ีแตกตา่งกนัหกตาํแหน่ง
ตามลาํดบัเป็นเวลาสองวนั น่ีเป็นคา่เป้าหมายท่ีแสดงถึงการเดินชา้ลง/เร็วขึน้
ตอ่วนัของนาฬิกา อยา่งไรก็ตามจาํเป็นตอ้งตดัสินถึงประสิทธภิาพความเท่ียง
ตรงแม่นยาํท่ีแทจ้ริงดว้ยการพิจารณารายการอืน่ ๆ ประกอบดว้ย

ความผนัแปรของอตัรารายวนั
เฉลีย่

คา่เฉลีย่ของอตัรารายวนัทัง้หมดหกรปูแบบระหวา่งวนัแรกและวนัท่ีสองเม่ือวดั
ในตาํแหน่งท่ีแตกตา่งกนัหกตาํแหน่งสาํหรบัสองวนัตอ่วนั ท่ีจะบง่บอกระดบัท่ี
ความเท่ียงตรงรายวนัคงท่ีในแตล่ะตาํแหน่ง

อตัรารายวนัสงูสดุระหวา่งสอง
อตัรารายวนัติดตอ่กนัใน
ตาํแหน่งเดียวกนั

คา่สงูสดุของการเปลีย่นแปลงอตัรารายวนัทัง้หมดหกรปูแบบระหวา่งวนัแรกและ
วนัท่ีสองเม่ือวดัในตาํแหน่งท่ีแตกตา่งกนัหกตาํแหน่งสาํหรบัสองวนัตอ่วนั ซึง่จะ
แสดงระดบัท่ีความเท่ียงตรงตอ่วนัท่ีเปลีย่นแปลงไดส้งูสดุตามตาํแหน่ง

การเปลีย่นแปลงของอตัรา
ระหวา่งตาํแหน่งในแนวนอนและ
แนวตัง้

จะบอกถึงการเดินชา้ลง/เร็วขึน้ในสองตาํแหน่งท่ีนาฬิกาถกูใชบ้อ่ยท่ีสดุในชวิีต
ประจาํวนั ความแตกตา่งระหวา่งอตัรารายงนัเฉลีย่เป็นเวลาสองวนัเม่ือวาง
นาฬิกาในตาํแหน่ง หงายหนา้ปัดนาฬิกาขึน้และอตัราเฉลีย่รายวนัเป็นเวลาสอง
วนัเม่ือวางนาฬิกาในตาํแหน่ง 6 นาฬิกาตัง้ขึน้

ความแตกตา่งสงูสดุของอตัรา
รายวนัระหวา่งอตัรารายวนัเฉลีย่
กบัอตัราใดๆ

คา่ความแตกตา่งสงูสดุระหวา่งอตัรารายวนัเป็นเวลา 12 วนัในระยะเริ่มตน้
ทดสอบและอตัราเฉลีย่รายวนั ท่ีจะแสดงระดบัท่ีอตัรารายวนัแตกตา่งกนัไปตาม
ลกัษณะของการวางนาฬิกา

การเปลีย่นแปลงของอตัราราย
วนัตอ่ 1 °C ระหวา่ง 8 °C และ 38
°C

การเปลีย่นแปลงในอตัรารายวนัตอ่ 1 °C ระหวา่ง 38 °C และ 8 °C ในตาํแหน่ง
เดียวกนั (ตาํแหน่งหงายหนา้ปัดนาฬิกาขึน้) ซึง่บง่บอกถึงการเดินชา้ลง/เร็วขึน้
ในสภาพแวดลอ้มท่ีมีอณุหภมิู (สถานะถอดออกจากขอ้มือ) ท่ีใชน้าฬิกา

การเปลีย่นแปลงของอตัราราย
วนัตอ่ 1 °C ระหวา่ง 23 °C และ
38 °C

การเปลีย่นแปลงในอตัรารายวนัตอ่ 1 °C ระหวา่ง 38 °C และ 23 °C ในตาํแหน่ง
เดียวกนั (ตาํแหน่งหงายหนา้ปัดนาฬิกาขึน้) ซึง่บง่บอกถึงการเดินชา้ลง/เร็วขึน้
ในสภาพแวดลอ้มท่ีมีอณุหภมิู (สถานะท่ีสวมใสท่ี้ขอ้มือ) ท่ีใชน้าฬิกา

อตัราเริ่มตน้ใหม่
คา่ท่ีไดจ้ากการลบอตัรารายวนัเฉลีย่ของสองวนัแรกจากอตัรารายวนัของวนัท่ี
ตรวจสอบครัง้สดุทา้ย ท่ีจะบง่บอกระดบัท่ีอตัรารายวนัคงท่ีหลงัจากการใชง้าน
สาํหรบัชว่งเวลาท่ีกาํหนดไว ้

ใบรบัรองการตรวจสอบมาตรฐาน Grand Seiko
○ ใบรบัรองนีม้าพรอ้มกบันาฬิกาของคณุ โดยจะแสดงใหเ้ห็นถึงคา่ความแม่นยําท่ีไดจ้ากการเดินของนาฬิกา
กอนท่ีนาฬิกาจะถกูบรรจเุขา้ในตวัเรือนและการเดินน้ันตรงตามมาตรฐาน Grand Seiko Standard การ
ทดสอบความเท่ียงตรงแม่นยาํดาํเนินการในสภาพแวดลอ้มท่ีมีการควบคมุแบบเทียมในโรงงานของเรา ใบรบั
รองแสดงหมายเลขตวัเครื่อง, หมายเลขเฉพาะของการเดินและหมายเลขของตวัเรือน

○ความเท่ียงตรงในการใชง้านตามปกติของนาฬิกาในระบบจกัรกลจะแตกตา่งกนัออกไปขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการใช ้
งานของลกูคา้แตล่ะราย เชน่ สภาพการขึน้ลานของลานนาฬิกาจากปริมาณการเคลือ่นท่ีของแขนลกูคา้ตอ่
วนั, สภาพแวดลอ้ม, อณุหภมิูและตาํแหน่ง (การวางแนวของนาฬิกา) ดงัน้ัน ความแม่นยําในการใชง้านตาม
จริงเม่ือลกูคา้ใชน้าฬิกาอาจแตกตา่งจากคา่ตวัเลขของแตล่ะรายการท่ีระบไุวใ้นมาตรฐานของ Grand Seiko

bขอ้ควรระวงั
ใบรบัรองการตรวจสอบมาตรฐาน Grand Seiko ไม่สามารถออกใหใ้หม่ได ้
ในกรณีท่ีเกิดการสญูหาย และไม่สามารถออกใหใ้หม่ไดห้ลงัจากการซอ่มหรือปรบัเครื่อง
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ขอ้ควรระวงัสําหรบัความเที่ยงตรงของนาฬิการะบบจกัร
กล
นาฬิการะบบจกัรกลมีกลไกท่ีเคลื่อนไหวไดโ้ดยพลงังานท่ีสรา้งขึน้เม่ือลานนาฬิกาคลายออกและชิน้สว่นโลหะ
ขนาดเล็กจะทาํงานรว่มกนัเพ่ือควบคมุความเท่ียงตรงแม่นยาํ ชิน้สว่นโลหะท่ีเปราะบางของนาฬิการะบบจกัรกล
จะไดร้บัอิทธพิลจากสภาพแวดลอ้มภายนอกเชน่ อณุหภมิู, แรงโนม้ถว่งและแรงกระแทก นอกจากนีเ้ง่ือนไขการใช ้
งานเชน่ เวลาในการใชง้านปกติและสถานะการไขลานของลานนาฬิกาหลกัจะมีผลตอ่การเดินชา้ลง/เร็วขึน้ของ
นาฬิกา

1 ความเที่ยงตรงของนาฬิการะบบจกัรกล คือ ”อตัรารายวนัเฉลี่ย”
ความเท่ียงตรงของนาฬิกาควอทซร์ะบเุป็นรายเดือนหรือรายปีเชน่อตัรารายเดือน± 15 วินาทีหรืออตัรารายปี
± 10 วินาที ซึง่บง่บอกระดบัความแตกตา่งโดยรวมของความแม่นยําเม่ือใชน้าฬิกาควอทซอ์ยา่งตอ่เน่ืองเป็น
เวลาหน่ึงเดือนหรือหน่ึงปี
ในทางตรงกนัขา้ม ความเท่ียงตรงของนาฬิการะบบจกัรกลมกัจะถกูระบวุา่เป็น ”อตัรารายวนัเฉลีย่”
ความเท่ียงตรงของนาฬิการะบบจกัรกลจะแตกตา่งกนัเล็กนอ้ยในแตล่ะวนั เน่ืองจากไดร้บัอิทธพิลจากสภาพ
การใชง้านท่ีหลากหลายและโดยปกติมกัไม่คอ่ยเสถียร ดงัน้ัน การท่ีจะตดัสินวา่ความเท่ียงตรงเป็นท่ีน่าพอใจ
หรือไม่ไดโ้ดยการตรวจสอบคา่เฉลีย่ในกรณีท่ีใชง้านเป็นเวลาหน่ึงสปัดาหถึ์งสิบวนั แตไ่ม่ใชเ่พียงหน่ึงวนั
ความเท่ียงตรงในการใชง้านปกติของนาฬิกาไขลาน Grand Seiko ควรอยูร่ะหวา่ง –1 วินาที/วนั ถึง
+10 วินาที (–1 ถึง +8 วินาทีสาํหรบั Cal. 9S86 และ 9S85, –5 ถึง +10 วินาทีสาํหรบั Cal. 9S27) /วนั จะถกู
กาํหนดไวเ้ป็นคา่เป้าหมาย หากคา่เฉลีย่สงูกวา่คา่เป้าหมายท่ีกลา่วถึงขา้งตน้ในสภาพการใชง้านปกติเม่ือใชน้าฬิกา
เป็นเวลาหน่ึงสปัดาหถึ์งสิบวนั เราขอแนะนําใหป้รบัเปลีย่น

 * โปรดทราบวา่ชิน้สว่นท่ีเสือ่มสภาพตามอายเุน่ืองจากการใชง้านเป็นเวลานานอาจไม่ไดร้บัการปรบัใหถ้กูตอ้ง
ตามท่ีคณุตอ้งการ สาํหรบัรายละเอียดโปรดดท่ีู หนา้ 39

2 ปัจจยัที่ท่ีมีผลตอ่ความเที่ยงตรง -1: จาํนวนที่ไขลานนาฬิกา
ในการใชง้านนาฬิการะบบจกัรกลหมี้ความเท่ียงตรงท่ีดีกวา่น้ัน จะตอ้งจดัหาพลงังานท่ีแขง็แกรง่อยา่งตอ่เน่ือง
ในทกุสว่นท่ีเกีย่วขอ้ง
ในสภาวะท่ีลานนาฬิกาดร้บัการขึน้ลานเต็มท่ี ความเท่ียงตรงจะมีความเสถียร อยา่งไรก็ตามเม่ือลานนาฬิกา
น้ันคลายตวัลงจะใหพ้ลงังานท่ีออ่นลง การควบคมุความแม่นยําของชิน้สว่นจะมีแนวโนม้ท่ีจะไดร้บัอิทธพิลจาก
ภายนอกและความเที่ยงตรงจะไม่เสถียร
ในการใชง้านนาฬิการะบบจกัรกลท่ีมีความเท่ียงตรงคงที่ ขอแนะนําใหใ้ชใ้นสภาพท่ีลานนาฬิกามีการขึน้ลาน
อยา่งเพียงพอ

3 ปัจจยัที่ท่ีมีผลตอ่ความเที่ยงตรง -2: อิทธิพลของอณุหภูมิ
ชิน้สว่นนาฬิการะบบจกัรกลเป็นโลหะซึง่มีการยืดตวัและหดตวัเล็กนอ้ยจากการเปลีย่นแปลงของอณุหภมิูและ
มีผลตอ่ความเท่ียงตรง โดยปกติภายใตอ้ณุหภมิูสงูมกัจะเดินชา้ลง และภายใตอ้ณุหภมิูตํา่ก็มีแนวโนม้ท่ีจะเดิน
เร็วขึน้

4 ปัจจยัที่ท่ีมีผลตอ่ความเที่ยงตรง -3: ความแตกตา่งของตาํแหน่ง (ลกัษณะการวางนาฬิกา)
ชิน้สว่นท่ีเกีย่วขอ้งกบัความเท่ียงตรงของนาฬิการะบบจกัรกลน้ันไดร้บัอิทธพิลจากแรงโนม้ถว่งของโลกดว้ย
เชน่กนั เชน่ การเดินเร็วขึน้หรือชา้ลงจะแตกตา่งกนัเม่ือวางนาฬิกาในแนวนอนและเม่ือวางในแนวตัง้ใน
ตาํแหน่ง
12 นาฬิกา
เม่ือไม่ไดส้วมใสน่าฬิกาบนขอ้มือ ความไม่เท่ียงตรงขณะที่สวมใสส่ามารถชดเชยไดพ้อสมควรตามตาํแหน่ง
ลองวางไวใ้นตาํแหน่งตา่ง ๆ เพ่ือคน้หาตาํแหน่งท่ีเหมาะสมกบันาฬิกาของคณุ
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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 หนัง ยริูเทรน หรือผา้
○ 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 10

หมุนเม็ดมะยมเป็นครัง้คราว
○หมุนเม็ดมะยมเป็นครัง้คราวเพ่ือป้องกนัการสึกหรอของเม็ดมะยม
○ ใชวิ้ธเีดียวกนันีก้บัเม็ดมะยมแบบล็อคดว้ยสกรู

“เม็ดมะยม”→ หนา้ 18
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สายนาฬิกา
สายนาฬิกาที่สมัผสักบัผิวหนงัโดยตรงและมีความสกปรกจากเหงื่อหรือฝุ่น ดงันัน้ การไม่ดูแลรกัษา
อาจเร่งการเสื่อมสภาพของสายนาฬิกาหรือทําใหเ้กิดการระคายเคืองผิวหนงัหรือรอยเป้ือนที่ขอบ
แขนเสือ้ นาฬิกาตอ้งไดร้บัการดูแลเอาใจใส่อย่างมากเพื่อการใชง้านที่ยาวนาน

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

(ป้องกนัเรือนนาฬิกาจากนํา้ท่ีกระเด็นใส ่โดยหุม้ดว้ยพลาสติก ฯลฯ)
คอ่ยๆ เชด็ความชืน้ท่ีตกคา้งอออกดว้ยผา้นุ่ม ๆ

○ เน่ืองจากสายไทเทเนียมใชห้มุดเป็นโลหะสเตนเลส ซึง่มีความแขง็แรงแตอ่าจเกิดสนิม
ในสว่นหมุดท่ีเป็นโลหะสเตนเลสได ้

○หากมีสนิมเกาะท่ีหมุด หมุดอาจเลือ่นออกหรือหลดุ สง่ผลใหเ้รือนนาฬิกาอาจหลดุออกจาก
ขอ้มือหรืออาจเปิดตวัหนีบไม่ได ้

○หากพินย่ืนออกมา อาจสง่ผลใหเ้กิดการบาดเจ็บตอ่ผูใ้ส ่ในกรณีดงักลา่ว ใหห้ยดุใชน้าฬิกาและสง่ซอ่ม

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

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

สายซลิิโคน
○ สายซลิิโคนจะสกปรกง่ายตามลกัษณะของวสัดปุระเภทนี ้และอาจเป็นคราบตลอดจนเปลีย่นสีดว้ย 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

ไม่ระบุ
 * สาํหรบัรุน่นักดาํนํา้

วางนาฬิกาใหห้า่งจากผลิตภณัฑแ์ม่เหล็ก
มากกวา่ 5 ซ.ม.

4,800 A/m

วางนาฬิกาใหห้า่งจากผลิตภณัฑแ์ม่เหล็ก
มากกวา่ 1 ซ.ม.

16,000 A/m

MAGNETIC RESISTANT
40000A/m

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

40,000 A/m

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

หากนาฬิกากลายเป็นแม่เหล็กและความเท่ียงตรงลดลงเกินอตัราท่ีกาํหนดภายใตก้ารใชง้านปกติ นาฬิกาอาจ
จาํเป็นตอ้งถกูนําไปลา้งอาํนาจแม่เหล็ก ในกรณีนีค้ณุจะถกูเรียกเก็บเงินสาํหรบัการลา้งอาํนาจแม่เหล็กและการ
ปรบัความเท่ียงตรงใหม่ แมว้า่จะเกิดขึน้ภายในระยะเวลารบัประกนัก็ตาม

ตวัอย่างผลิตภณัฑแ์ม่เหล็กท ัว่ไปที่อาจมีผลกระทบตอ่นาฬิกา

เหตผุลท่ีนาฬิกาเรือนน้ีไดร้บัผลกระทบจากสนามแม่เหล็ก
สปริงสายใยภายในทําดว้ยโลหะซึง่อาจไดร้บัอิทธพิลจากสนามแม่เหล็กภายนอก

สมารท์โฟน โทรศพัทมื์อถือ
แท็บเล็ตเทอรมิ์นอล (ลาํโพง, แม่เหล็กท่ีคลมุ)

อะแดปเตอร ์AC กระเป๋า
(ท่ีมีหวัเขม็ขดัเป็น

แม่เหล็ก)

เครื่องโกนหนวด
ไฟฟ้ากระแสสลบั

อปุกรณท์ําอาหาร
ท่ีมีแม่เหล็ก

วิทยพุกพา
(ลาํโพง)

สรอ้ยคอแม่เหล็ก หมอนสขุภาพแม่
เหล็ก
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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 ์
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ขอ้ควรระวงั
ขอ้ควรระวงั สาเหตท่ีุเป็นไปได้ การแกปั้ญหา

นาฬิกาหยดุเดิน ไม่ไดข้ึน้ลานนาฬิกา

ขึน้ลานนาฬิกาหรือแกวง่นาฬิกาสองสาม
ครัง้เพ่ือใหน้าฬิกาเริ่มทาํงาน
หากการกระทําตามนีย้งัไม่สามารถแกไ้ข
สถานะได ้โปรดติดตอ่รา้นคา้ปลีกท่ีซือ้
นาฬิกา

นาฬิกาเดินเร็วขึน้/
ชา้ลง

วางนาฬิกาไวใ้นท่ีอณุหภมิูสงูหรือตํา่เป็น
เวลานาน

ความเท่ียงตรงปกติจะกลบัมาเม่ือนํานาฬิกา
กลบัมาไวท่ี้อณุหภมิูปกติ

นํานาฬิกาไปวางไวใ้กลว้ตัถแุม่เหล็ก

ความเท่ียงตรงไม่สามารถกูคื้นมาได ้การกู ้
คืนความเท่ียงตรงดัง้เดิมจาํเป็นตอ้งมีการลา้ง
อาํนาจแม่เหล็ก (ซอ่มแซม) โปรดติดตอ่รา้น
คา้ปลีกท่ีซือ้นาฬิกา

นาฬิกาหลน่ สึกหรอขณะเลน่กีฬากระทบ
กบัพืน้แขง็ หรืออยูใ่นท่ีสัน่สะเทือนรนุแรง

ความเท่ียงตรงกลบัคืนไม่ได ้ปรึกษารา้นคา้
ปลีกท่ีคณุซือ้นาฬิกาหรือติดตอ่ท่ีศนูย ์
บริการ SEIKO

ไม่ไดท้าํการตรวจสอบ ปรบั และลา้งเครื่อง
นาฬิกา เป็นเวลานานกวา่ 3 ปี

ปรึกษารา้นคา้ปลีกท่ีคณุซือ้นาฬิกาหรือ
ติดตอ่ท่ีศนูยบ์ริการ SEIKO

วนัท่ีเปลีย่นในชว่ง
กลางวนั

ปรบัชว่งกอ่นเท่ียง/หลงัเท่ียงไม่ถกูตอ้ง
หมุนเขม็ช ัง่โมงไปขา้งหนา้ 12 ช ัว่โมง และตัง้
เวลาและวนัท่ีใหม่

จอแสดงมวั
มีนํา้เขา้ในนาฬิกาเล็กนอ้ยเน่ืองจากปะเก็น
ฯลฯ เสียหาย

ปรึกษารา ้นคา ้ปลีกท่ีคณุซอื ้นาฬิกา หรือ
ติดตอ่ท่ีศนูยบ ์ริการ SEIKO

 * สาํหรบัการแกไ้ขปัญหานอกเหนือจากขา้งบนนี ้ใหติ้ดตอ่รา้นคา้ปลีกท่ีคณุซือ้นาฬิกาหรือติดตอ่ท่ี
ศนูยบ์ริการ SEIKO
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■ รายละเอียด (กลไก)

หมายเลขเคร่ือง 9S86, 9S85

ลกัษณะทัว่ไป เขม็ช ัว่โมง, เขม็นาที, เขม็วินาที, วนัท่ี

ลกัษณะพิเศษเฉพาะหมายเลขเครื่อง
9S86

เขม็ 24 ช ัว่โมง ฟังกช์ ัน่การปรบัความแตกตา่งของเวลามีความสมัพนัธก์บั
การแสดงผลวนั

การแกวง่ 36,000 ตอ่ช ัว่โมง (10 ตอ่วินาที)

ชา้/เร็ว (มาตรฐาน Grand Seiko) อตัรารายวนัเฉลีย่*: -3 ถึง +5 วินาที

เร็ว/ชา้ (มาตรฐานพิเศษ Grand
Seiko) อตัรารายวนัเฉลีย่*: -2 ถึง +4 วินาที

ระบบขบัเคลือ่น แบบขึน้ลานอตัโนมติัพรอ้มฟังกช์ ัน่การไขลานดว้ยตวัเอง

การสาํรองพลงังาน สาํหรบั 55 ช ัว่โมง หรือมากกวา่* จากภาวะท่ีไขลานนาฬิกาเต็มท่ี

ทบัทิม 37 เม็ด

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

ลกัษณะทัว่ไป เขม็ช ัว่โมง, เขม็นาที, เขม็วินาที

ลกัษณะพิเศษของหมายเลขเครื่อง
9S66, 68, 65 วนัท่ี

ลกัษณะพิเศษเฉพาะหมายเลขเครื่อง
9S66 เขม็ 24 ช ัว่โมง

ลกัษณะพิเศษเฉพาะหมายเลขเครื่อง
9S63 เขม็แสดงพลงังานสาํรอง

การแกวง่ 28,800 ตอ่ช ัว่โมง (8 ตอ่วินาที)

เร็ว/ชา้ อตัรารายวนัเฉลีย่*: -3 ถึง +5 วินาที

ระบบขบัเคลือ่น 9S66, 9S68, 9S65, 9S61: แบบไขลานอตัโนมติัมีฟังกช์ ัน่ไขลานดว้ยมือ
9S64, 9S63: ไขลานดว้ยมือ

การสาํรองพลงังาน เป็นเวลา 72 ช ัว่โมงขึน้ไป* จากสถานะของลานนาฬิกาหลกัท่ีไดร้บัการ
ขึน้ลานอยา่งเพียงพอ

ทบัทิม
9S66, 9S68, 9S65: 35 เม็ด

9S63, 9S61: 33 เม็ด
9S64: 24 เม็ด

หมายเลขเคร่ือง 9S27

ลกัษณะทัว่ไป เขม็ช ัว่โมง, เขม็นาที, เขม็วินาที, วนัท่ี

การแกวง่ 28,800 ตอ่ช ัว่โมง (8 ตอ่วินาที)

เร็ว/ชา้ อตัรารายวนัเฉลีย่*: -3 ถึง +8 วินาที

ระบบขบัเคลือ่น แบบไขลานอตัโนมติัมีฟังกช์ ัน่ไขลานดว้ยมือ

การสาํรองพลงังาน เป็นเวลา 50 ช ัว่โมงขึน้ไป* จากสถานะของลานนาฬิกาหลกัท่ีไดร้บัการ
ขึน้ลานอยา่งเพียงพอ

ทบัทิม 35 เม็ด

อตัรารายวนัเฉลีย่* : คือคา่เฉลีย่ของอตัรารายวนัในสภาวะกอ่นนํากลไกประกอบในตวัเรือน ซึง่วดัคา่จาก
6 ตาํแหน่งตามท่ีกาํหนด ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มควบคมุเป็นเวลา 17 วนั

คาํเตือน: ความเท่ียงตรงอาจเกินชว่งท่ีกลา่วไวข้า้งตน้ขึน้อยูก่บัสภาวะการใช ้(เชน่ ใชใ้นเวลาปกติ อณุหภมิูสิง่
แวดลอ้ม และสภาวะการไขลาน) ดงัน้ันความเท่ียงตรงปกติเม่ือมีการใชจ้ริงมีคา่เป้าหมาย ท่ีระบคืุอ -1 ถึง +10 วินาที
(-1 ถึง +8 วินาทีสาํหรบัเครื่องหมายเลข 9S86 และ 9S85, –5 ถึง +10 วินาทีสาํหรบัเครื่องหมายเลข 9S27) ตอ่
วนั.
 * รายละเอียดสามารถเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ลว่งหนา้เน่ืองจากการพฒันาผลิตภณัฑ ์

46 รายละเอียด (กลไก)


