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راهنمای فارسی استفاده از امکانات
ساعت کاسیو مدل 5289

دفترچه راهنمای ساعت کاسـیو مدل 5289
نکاتي در مورد اين دفترچه راهنما
در اين دفترچه ،تمامي عمليات از طريق پيچ تنظيم و سه دکمه ديگر با نامهاي  A، Bو  ،Cانجام مي شود.

عقربه ها و نشانگرها
()1عقربه ساعت شمار
()2عقربه ثانيه شمار
()3عقربه دقيقه شمار
( )4عقربه صفحه مدرج بااليي :با توجه به حالت فعلي ،زمان را در زمان بندي  24ساعته
نشان مي دهد.
( )5عقربه صفحه مدرج پايين :روز هفته را نشان ميدهد.
( )6نشانگر روز
در شکلهاي اين دفترچه راهنما ،از شماره هاي باال براي نشان دادن عقربه ها و نشانگرهاي ساعت استفاده خواهد شد.

استفاده از پيچ تنظيم
پيچ تنظيم اين ساعت ،در حالت قفل قرار دارد .قبل از استفاده از پيچ تنظيم ،شما بايد آن را بچرخانيد
تا روان شود .بعد از اتمام عمليات پيچ تنظيم ،آن را به آرامي فشار دهيد تا به داخل برود.

مهم!
• براي محافظت در مقابل آب و جلوگيري از صدمه ديدن پيچ تنظيم ،زماني که از آن استفاده نمي کنيد ،آن را به داخل
فشار دهيد.
شکل زير عمليات پيچ تنظيم را نشان مي دهد.
بیرون کشیدن
چرخاندن
فشار دادن به داخل

با چرخاندن آن ميتوانيد مکان عقربه هاي ساعت را تغيير دهيد .براي اين کار مي تواند از حرکت سريع عقربه ها استفاده
کنيد .که در زير توضيح داده شده است .براي اين کار سرعت در دو سطح تعريف مي شود .سطح  2سريعتر است.

سرعت 1

در حالي که پيچ به سمت بيرون کشيده شده است ،آن را به سمت بيرون سه مرتبه سريع بچرخانيد.

سرعت 2

در حالي که سرعت را در سطح  1قرار داده ايد ،پيچ را سه مرتبه ديگر به سمت بيرون سريع بچرخانيد.
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خارج کردن از حالت سريع

فهرست مطالب

پيچ را به سمت خود بچرخانيد و يا دکمه اي را فشار دهيد.

توجه

• اگر براي مدت زمان دو دقيقه بعد از بيرون کشيدن پيچ هيچ عملياتي انجام ندهيد ،عملکردهاي پيچ به صورت خودکار
غيرفعال خواهند شد .اگر اين اتفاق افتاد پيچ را به جاي اصلي اش بازگردانيد و سپس دوباره آن را بيرون بکشيد.
• مي توانيد از حرکت سريع عقربه ها در تغيير زمان در حالت هاي زمان شمار ،زنگ ،تايمر شمارش معکوس و تصحيح
وضعيت اوليه عقربه ها استفاده کنيد.
• حرکت سريع عقربه ها فقط به جلو است و حرکت سريع عقربه ها به عقب امکان پذير نيست.
• بعد از اتمام عمليات پيچ تنظيم ،عملکرد دکمه ها از کار مي افتد .اگر اين اتفاق افتاد ،پيچ تنظيم را به آرامي بچرخانيد .اين
کار باعث مي شود دکمه ها دوباره فعال شوند.

مواردي که قبل از استفاده از اين ساعت بايد مورد توجه قرار گيرد.
 .1دکمه پيچ تنظيم زمان را براي مدت دو ثانيه بدون از قفل خارج کردن آن به سمت داخل فشار دهيد تا وارد حالت
زمان شمار شويد و سپس حرکت عقربه ثانيه شمار را مورد بررسي قرار دهيد.

آیا عقربه ثانیه شمار به صورت روان و در بازه های یک ثانیه ای حرکت میکند؟
خیر

بلی
ساعت به اندازه کافی شارژ دارد .برای اطالع
از جزئیات ،به قسمت «شارژ ساعت» مراجعه
کنید.

آیا عقربه ثانیه شمار در بازه زمانی دو ثانیه حرکت
می کند یا به طور کلی متوقف شده است؟

مرحله بعدی
به مرحله  2بروید.

بلی
شارژ باتری کافی نیست .با قرار دادن در مکانی که نور
کافی دارد آن را شارژ کنید .برای اطالعات بیشتر به
قسمت «شارژ ساعت» مراجعه نمایید.

 .2تنظيمات مربوط به شهر مبدأ را بررسي کنيد.
روشي را که در قسمت «تنظيمات شهر مبدأ» ذکر شده است ،براي اين مرحله دنبال کنيد.
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 .3زمان ساعت را تنظيم کنيد.
براي اين کار به قسمت «تنظيمات زمان و تاريخ» مراجعه کنيد.
اکنون ساعت براي استفاده آماده است.
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دفترچه راهنمای ساعت کاسـیو مدل 5289
شارژ ساعت
اين ساعت داراي يک صفحه خورشيدي است که به کمک آن انرژي مورد نيازش را از نور تامين مي کند .در داخل ساعت
يک باتري قابل شارژ قرار دارد که توسط انرژي دريافت شده از نور محيط شارژ مي شود .ساعت هر زمان که در
معرض نور قرار گيرد ،شروع به شارژ شدن مي کند.

راهنماي شارژ کردن
هنگامي که از ساعت استفاده نمي کنيد ،آن را طوري قرار دهيد که در معرض نور باشد.
• بهترين عملکرد زماني حاصل مي شود که ساعت تا جايي که امکان دارد در معرض نور با شدت باال قرار گيرد.
• هنگامي که ساعت را به مچ مي بنديد ،آن را طوري قرار دهيد که آستين مانع از رسيدن نور به صفحه ساعت نشود .اگر
آستين مانع از رسيدن نور به ساعت شود ،ممکن است ساعت وارد حالت خواب شود.

 .2دکمه  Bرا فشار دهيد تا ساعت به حالت زمان شمار برگردد.
• اگر شما به مدت يک ثانيه هيچ کاري انجام ندهيد ،ساعت خود به خود به حالت زمان شمار برمي گردد.

شارژ پايين
از حرکت عقربه ثانيه شمار در حالت زمان شمار ميتوانيد ميزان شارژ باتري را متوجه شويد.
اگر عقربه ثانيه شمار به صورت طبيعي و در بازه يک ثانيه حرکت مي کند ،ميزان باتري در سطح  1است.
اگر عقربه ثانيه شمار در بازه هاي دو ثانيه اي حرکت مي کند ،باتري در سطح  2شارژ قرار دارد که نسبت ًا کم است.
هر چه زودتر باتري را در معرض نور قرار دهيد.

احتياط!
قرار دادن ساعت در معرض نور ممکن است سبب گرم شدن آن شود .هنگامي که آن را به مچ مي بنديد مراقب باشيد
دستتان دچار آسيب ديدگي نشود .اگر ساعت براي مدت طوالني در شرايط زير قرار گيرد ،ممکن است کمي داغ شود:
• روي داشبورد ماشيني که در معرض مستقيم نور خورشيد قرار دارد.
• نزديک يک المپ که گرماي شديد توليد ميکند.
• در معرض مستقيم نور خورشيد.

مهم!

• هنگامي که ساعت را براي مدت طوالني استفاده نمي کنيد ،آن را در معرض نور قرار دهيد تا شارژ ساعت کاهش پيدا
نکند و ساعت خاموش نشود.
• قرار دادن ساعت براي مدت طوالني در مکاني که نور ندارد و يا استفاده از آن به نحوي که نور به آن نرسد ،سبب
کاهش شارژ باتري و نهايت ًا خاموش شدن ساعت مي شود .هر زمان که مي توانيد ساعت را در معرض نور قرار دهيد.

بررسي سطح فعلي شارژ ساعت
اگر بعضي از عمليات ساعت غير فعال باشند ،سطح شارژ پايين است .وقتي سطح شارژ ساعت پايين باشد ،ساعت را در
در جايي قرار دهيد که صفحه آن (سلول خورشيدي) در معرض نور باشد.

وضعيت باتري (حرکت عقربه و وضعيت عملکرد)
حرکت عقربه ثانیه شمار

سطح
شارژ

وضعیت عملکرد

1

طبیعی

تمامي عملکردهاي ساعت فعال است.

2

عقربه ثانيه شمار در بازه دو ثانيه اي حرکت مي کند.

صداي بيپ غير فعال مي شوند.

3

عقربه ثانيه شمار حرکت نمي کند.

تمامي عملکردها غير فعال مي شود.

• هنگامي که سطح شارژ باتري به  3برسد ،تمامي عملکردهاي ساعت غير فعال مي شود .اگر ساعت را شارژ کنيد ،تمامي
تنظيمات به تنظيمات اوليه کارخانه باز خواهد گشت.
• وقتي که سطح شارژ باتري  3باشد ،اگر ساعت را در معرض نور قرار دهيد ،عقربه ثانيه شمار در جهت خالف
عقربه هاي ساعت حرکت کرده و بر روي ثانيه  57قرار ميگيرد .اين موضوع نشان مي دهد شارژ ساعت شروع شده
است.

مراحل بررسي سطح فعلي شارژ ساعت

حالت بازيابي شارژ

 .1در حالت زمان شمار ،دکمه  Bرا فشار دهيد .عقربه ثانيه شمار حرکت روي  HIGH، MIDيا  LOWقرار مي گيرد
و سطح شارژ را نشان مي دهد.

ساعت به گونه اي طراحي شده است که هنگامي که سطح شارژ از حد مشخصي کمتر شد ،در حالت بازيابي شارژ قرار
مي گيرد .در اين حالت کليه عملکردهاي ساعت به صورت موقت ،متوقف خواهد شد .بعد از بازيابي شارژ (که معمو ً
ال 15
دقيقه طول مي کشد) عقربه ها به جاي خود بازمي گردند و کليه عملکردهاي ساعت فعال مي شوند .قرار دادن ساعت در
معرض نور مي تواند زمان بازيابي را کمتر کند.
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مدت زمان شارژ ساعت

برای:

شدت نور

مدت زمان الزم
()1

تغییر سطح باتری ()2
سطح 3

سطح 2

سطح 1

• انجام تنظيمات مربوط به شهر مبدأو وضعيت زمان تابستاني
• تنظيم تاريخ و زمان فعلي
• بررسي سطح فعلي شارژ ساعت

نورآفتاب در بیرون ( 50000لوکس)

 8دقیقه

 3ساعت

 35ساعت

• مشاهده زمان در يکي از  29افق زماني در سراسر جهان
• تنظيمات شهر زمان جهاني و زمان تابستاني
تبديل شهر مبدا به زمان شهر جهاني و بالعکس

نور آفتاب از پنجره (  100000لوکس)

 30دقیقه

 8ساعت

 130ساعت

اندازه گيري زمان سپري شده ،زمان چندپايانه و بازخواني اطالعات زمان اندازه گيري شده

روشنایی پنجره در یک روز ابری ( 5000لوکس)

 48دقیقه

 12ساعت

 209ساعت

استفاده از تايمر شمارش معکوس

نور المپ فلورسنت ( 500لوکس)

 8ساعت

 150ساعت

• تنظيم زمان زنگ ساعت
• فعال و غير فعال کردن زنگ

 .1مدت زماني که الزم است ساعت براي انجام عمليات روزانه ،هر روز در معرض نور قرار گيرد.
 .2مدت زماني که الزم است سطح شارژ باتري ،يک سطح ارتقاء يابد.
• زمان هاي ذکر شده در باال به صورت تقريبي است .مدت زمان واقعي بسته به شدت نور ممکن است تغيير کند.
• براي آگاهي از جزئيات مربوط به دوره عمر باتري و شرايط عملکردي ،قسمت «تأمين نيرو» را مطالعه فرماييد.

در اين ساعت ،همه چيز از حالت زمان شمار شروع مي شود.

حالت صرفه جويي باتري

تشخيص حالت فعلي ساعت

اگر ساعت براي مدت زمان طوالني در مکاني تاريک قرار داده شود ،وارد وضيت خواب (توقف عقربه ثانيه شمار يا
غيرفعال شدن تمام عملکردها) خواهد شد.

به عقربه صفحه مدرج پايين نگاه کنيد که در قسمت «مراحل انتخاب يک حالت» توضيح
داده شده است.

مدت زمان قرارگيري در تاريکي

عملکرد

 60تا  70دقيقه (توقف عقربه ثانيه شمار)

تنها عقربه ثانيه شمار روي موقعيت ساعت 12متوقف مي شود
و تمامي عملکردهاي ساعت انجام مي شوند.

 6تا  7روز (غيرفعال شدن تمامي عملکردها)

تمامي عملکردها ،از جمله زمان شمار آنالوگ ،متوقف مي شوند.
زمان شمار داخلي فعال باقي مي ماند

• ساعت در فاصله زماني  6صبح تا  9:59دقيقه شب وارد وضعيت خواب نمي شود.
• اگر قبل از  6صبح ،ساعت در وضعيت خواب قرار گيرد ،با رسيدن اين ساعت  6هم چنان در اين حالت خواهد ماند.
• هنگامي که ساعت در حالتهاي کرنومتر قرار دارد ،وارد وضعيت خواب نخواهد شد.

وارد این حالت شوید:
زمان شمار

زمان جهاني

کرنومتر در حالت
تایمر شمار معکوس
زنگ

انتخاب يک حالت

بازگشت به حالت زمان شمار از حالتهاي ديگر
دکمه  Cرا فشار داده و حداقل دو ثانيه نگاه داريد.

مراحل انتخاب يک حالت
هر بار فشردن دکمه  ،Cحالت ساعت را مطابق با چرخه زير تغيير ميدهد .عقربه صفحه مدرج پايين حالت انتخاب شده
را نمايش مي دهد.

خارج کردن ساعت از وضعيت خواب
ساعت را به يک محل با نور مناسب ببريد يا دکمه هاي را فشار دهيد.

راهنماي حالت ساعت
ساعت شما داراي  5حالت است .شما بر اساس کاري که مي خواهيد انجام دهيد مي توانيد يکي از اين  6حالت را برگزينيد.
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حالت زمان شمار
براي ورود به حالت زمان شمار ،دکمه  Cرا فشار داده و آن را حداقل به مدت دو ثانيه نگاه داريد.

عقربه ها
 .1عقربه ساعت شمار
 .2عقربه ثانيه شمار
 .3عقربه دقيقه شمار
 .4عقربه صفحه مدرج بااليي :با توجه به حالت فعلي ،زمان را در زمان بندي  24ساعته نشان
مي دهد.
 .5عقربه صفحه مدرج پايين :روز هفته را نشان مي دهد.
 .6نشانگر روز

تنظيمات شهر مبدأ
شهر مبدأ ،شهري است که شما معمو ً
ال در آن از ساعت استفاده مي کنيد .شما مي توانيد از ميان  29افق زماني در سراسر
جهان ،يکي را به عنوان کد شهر مبدأ انتخاب کنيد.

مراحل انجام تنظيمات شهر مبدأ
توجه
• اين ساعت داراي کد شهر متناظر با نيوفوندلند نيست.
 .1پيچ تنظيم را بيرون بکشيد.
• اين کار باعث مي شود عقربه ثانيه شمار حرکت کند و روي کد شهري قرار گيرد که در حال
حاضر به عنوان شهر مبدأ انتخاب شده است.
• اين وضعيت تنظيم کد شهر است.
• اگر بعد از بيرون کشيدن پيچ تنظيم ،به مدت دو دقيقه به آن دست نزنيد ،غير فعال خواهد شد و
اگر آن را در اين وضعيت بچرخانيد مکان عقربه ها تغيير نخواهد کرد .اگر اين اتفاق افتاد ،پيچ را به جاي اولش بازگردانيد
و دوباره آن را بيرون بکشيد.
• براي اطالع از کد شهرها ،به جدول «کد شهرها» در انتهاي اين دفترچه راهنما مراجعه کنيد.
 .2پيچ تنظيم را به اندازه اي بچرخانيد که عقربه ثانيه شمار مقابل کد شهر مد نظرتان قرار گيرد.
• هر بار که شما کد شهر را تغيير مي دهيد ،عقربه هاي دقيقه شمار ،ساعت شمار و نشانگر روز
بر روي زمان و تاريخ فعلي شهر مورد نظر قرار مي گيرند.
 .3براي برگشت به حالت زمان شمار ،پيچ تنظيم را دوباره به داخل فشار دهيد.

زمان تابستاني ()DST
شما ميتوانيد با توجه به کد شهر انتخاب شده ،زمان تابستاني يا زمان استاندارد را انتخاب کنيد .وضعيت اوليه براي
همه شهرها ،اتوماتيک ( )ATاست .در حالت عادي ،شما بايد از حالت اتوماتيک ( )ATاستفاده کنيد ،زيرا در اين حالت ،به
طور اتوماتيک ،زمان تابستاني به زمان استاندارد و بالعکس تبديل مي شود .در موارد زير شما مي توانيد تنظيمات زمان
تابستاني را به صورت دستي تغيير دهيد.
 −وقتي که از زمان شهري استفاده مي کنيد که در فهرست  29کد شهر موجود در ساعت نباشد.
 −وقتي که به هر دليل وضعيت زمان تابستاني ( )DSTيا زمان استاندارد ( )STDدرست نباشد.
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استفاده از زمان تابستاني سبب مي شود ،عقربه ساعت شمار يک ساعت به جلو کشيده شود .البته اين حالت در تمام
کشورها و نواحي مورد استفاده قرار نمي گيرد.
توجه داشته باشد که اگر  UTCرا به عنوان شهر خود انتخاب کرده ايد ،نمي توانيد بين دو وضعيت  STDو  TSDسوئيچ
کنيد .زمان مرجع براي  ،UTCگرينويچ انگلستان است.

مراحل تبديل زمان استاندارد به زمان تابستاني و بالعکس در شهر مبدأ
 .1مراحل  1و « 2مراحل انجام تنظيمات شهر مبدأ» را انجام دهيد .هر بار که يک کد شهر را انتخاب مي کنيد ،عقربه هاي
دقيقه شمار ،ساعت شمار و عقربه صفحه مدرج باال ،زمان فعلي را در ان شهر نشان مي دهند.
• اگر شما در شهري از ساعت استفاده مي کنيد که کد آن در ميان  29کد شهر موجود در ساعت ،وجود ندارد ،کد شهري
را انتخاب کنيد که با شهر مورد نظر شما ،افق زماني يکساني داشته باشد.
• نمايش صفحه تنظيم شهر مبداً ،باعث مي شود که عقربه صفحه مدرج پايين ،روي  (ATتبديل اتوماتيک)( STD ،زمان
استاندارد) يا  ( DSTزمان تابستاني) قرار گيرد.
) AT(AUTOبا توجه به تقويم ،زمان ساعت به طور اتوماتيک از زمان تابستاني به زمان استاندارد و بالعکس
تغيير مي کند.
STD

DST

ساعت هميشه زمان استاندارد را نشان مي دهد.
ساعت ،هميشه زمان تابستاني را نشان مي دهد.

 .2براي تغيير وضعيت زمان تابستاني به شرح زير دکمه  Aرا فشار داده و به مدت  1ثانيه نگه داريد.

 .3بعد از آنکه تنظيمات مدنظرتان را انجام داديد ،پيچ تنظيم زمان را به داخل فشار دهيد.

تنظيمات زمان و تاريخ فعلي
شما مي توانيد تنظيمات زمان و تاريخ فعلي را تغيير دهيد.

مراحل تنظيم زمان فعلي
پيچ تنظيم را به سمت بيرون بکشيد.
• اين کار باعث مي شود عقربه ثانيه شمار به سمت کد شهر انتخابي حرکت کند.
• اگر بعد از بيرون کشيدن پيچ تنظيم زمان ،به مدت دو دقيقه به آن دست نزنيد ،غير فعال خواهد
شد و اگر آن را در اين وضعيت بچرخانيد مکان عقربه ها تغيير نخواهد کرد .اگر اين اتفاق افتاد،
پيچ را به حالت اولش بازگردانيد و دوباره آن را بيرون بکشيد.
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 .2اگر تمايل داريد ،مي توانيد تنظيمات شهر مبدأ را تغيير دهيد.
• براي اطالعات بيشتر به مراحل  2و  3از «مراحل انجام تنظيمات مربوط به شهر مبدأ» مراجعه
نماييد.
 .3دکمه  Cرا براي مدت دو ثانيه نگاه داريد تا ساعت صداي بيپ بدهد و عقربه ثانيه شمار حرکت
کند و روي موقعيت ساعت  12قرار گيرد.
• اين وضعيت تنظيم زمان است.
• در مراحل بعدي هر بار فشردن دکمه  Cسبب مي شود يکي از موارد نمودار زير آماده تغيير شود.

 .8براي تغيير سال ،پيچ تنظيم را بچرخانيد.
• اگر در اين حالت ،ميخواهيد زمان را تغيير دهيد ،دکمه  Cرا فشار دهيد و مراحل  4به
بعد قسمت « مراحل تنظيم زمان فعلي» را انجام دهيد.

• چرخاندن راست گرد پيچ تنظيم به صورت دو بار متوالي ،سبب ميشود عقربه دقيقه شمار شروع به حرکت در جهت
عقربه هاي ساعت کند .اگر دو بار ديگر پيچ را به همان صورت بچرخانيد ،باعث مي شود عقربه دقيقه شمار با سرعت
بيشتري بچرخد .براي متوقف کردن حرکت عقربه ،مي توانيد يک دکمه را فشار دهيد و يا پيچ را در جهت چپ گرد يکبار
بچرخانيد.

 .4براي تغيير زمان (ساعت و دقيقه) پيچ تنظيم را بچرخانيد.
• براي اطالعات بيشتر در مورد حرکت عقربه ها با سرعت باال ،به قسمت «استفاده از پيچ تنظيم» نگاه کنيد.
• عقربه صفحه مدرج باال ،با عقربه ساعت شمار هماهنگ است.
• در هنگام تنظيمات ،اطمينان حاصل کنيد که عقربه صفحه مدرج باال ،وضعيت قبل از ظهر و بعد از ظهر را به درستي
نشان مي دهد.
• اگر در اين وضعيت ميخواهيد تنظيمات روز را تغيير دهيد ،دکمه  Cرا فشار دهيد و مراحل  3به بعد از قسمت «مراحل
تنظيم تاريخ فعلي» را انجام دهيد.
 .5اگر تغييرات دلخواه خود را انجام دادهايد ،پيچ را به حالت اوليه بازگردانيد تا ساعت به حالت زمان شمار برگردد.
• اين کار باعث ميشود که زمان شمار به حالت اول برگردد و عقربه ثانيه شمار از موقعيت ساعت  12شروع به حرکت کند.

مراحل تنظيم تاريخ فعلي
 .1پيچ تنظيم را به سمت بيرون بکشيد.
• اين کار باعث ميشود عقربه ثانيه شمار به سمت کد شهر انتخابي حرکت کند.
 .2دکمه  Cرا براي مدت دو ثانيه نگاه داريد تا ساعت صداي بيپ بدهد و عقربه ثانيه شمار حرکت
کند و روي موقعيت ساعت  12قرار گيرد.
• اين وضعيت تنظيم زمان است.
 .3دکمه  Cرا دوبار فشار دهيد .با اين کار ساعت وارد تنظيمات روز مي شود.
• با اين کار نشانگر روز به آرامي حرکت مي کند تا وضعيت تنظيم را نشان دهد.
 .4براي تغيير روز ،پيچ تنظيم را بچرخانيد.
 .5بعد از آنکه حرکت نشانگر روز متوقف شد ،دکمه  Cرا فشار دهيد .با اين کار  ،ساعت وارد حالت تنظيم ماه مي شود.
 .6براي تغيير ماه ،پيچ تنظيم را بچرخانيد.
 .7دکمه  Cرا فشار دهيد .با اين کار ساعت وارد تنظيم سال مي شود.
• عقربه ساعت شمار حرکت مي کند و روي عددي قرار مي گيرد که دهگان سال را نشان مي دهد .همچنين عقربه دقيقه
شمار حرکت مي کند و روي عددي قرار مي گيرد که يکان سال را نشان مي دهد .عقربه ثانيه شمار حرکت مي کند و
روي موقعيت ساعت  12متوقف مي شود.
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 .9اگر تغييرات دلخواه خود را انجام داده ايد ،پيچ را به حالت اوليه بازگردانيد تا ساعت به حالت زمان شمار برگردد.
سپس ،پيچ را قفل کنيد.
• اين کار باعث ميشود که زمان شمار به حالت اول برگردد و عقربه ثانيه شمار از موقعيت ساعت  12شروع به حرکت کند.

توجه

اين ساعت داراي تقويم خودکار داخلي است که براي ماههاي 30روزه و  31روزه تنظيم شده است .يکبار که تاريخ را در
آن تنظيم کنيد ،ديگر نيازي به تغيير آن نيست ،مگر اين که سطح باتري به  3برسد و يا باتري ساعت خود را عوض نماييد.

مشاهده زمان فعلي در يک افق زماني متفاوت
شما ميتوانيد با استفاده از اين ساعت ،زمان فعلي  29منطقه در جهان را در اختيار داشته باشيد .شهري را که براي اين
منظور انتخاب مي شود ،زمان شهر جهاني مي ناميم.

عقربه ها و نشانگرها
( )1عقربه ساعت شمار :ساعت را در شهر مورد نظر نشان مي دهد.
()2عقربه ثانيه شمار :بعد از ورود به حالت زمان جهاني ،شهر انتخابي در حالت زمان جهاني را
به مدت سه ثانيه نشان ميدهد.
()3عقربه دقيقه شمار
()5عقربه صفحه مدرج پايين :روي  WTقرار مي گيرد.
( )6نشانگر روز
فشار دادن دکمه Aباعث ميشود عقربه ثانيه شمار حرکت کرده و به مدت سه ثانيه روي شهر
انتخابي در حال زمان جهاني قرار گيرد.
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مراحل مشاهده زمان در يک افق زماني ديگر
 .1در حالت زمان شمار ،دکمه  Cرا يک بار فشار دهيد تا وارد حالت زمان جهاني شويد.
• عقربه صفحه مدرج پايين روي  WTقرار مي گيرد.
• براي انتخاب  UTCبه عنوان زمان شهر جهاني ،دکمه  Bرا فشار داده و به مدت سه ثانيه نگه داريد .هيچ کار ديگري
الزم نيست.
 .2پيچ تنظيم را بيرون بکشيد.
• عقربه ثانيه شمار به کد شهر انتخابي در حالت زمان جهاني اشاره مي کند.
• عقربه صفحه مدرج پايين ،با توجه به شهر انتخابي ،به ( STDزمان استاندارد)( DST ،زمان تابستاني) و يا ( ATتبديل
اتوماتيک) اشاره مي کند .که نشان دهنده وضعيت تنظيم زمان تابستاني است
• اگر براي مدت زمان دو دقيقه بعد از بيرون کشيدن پيچ هيچ عملياتي انجام ندهيد ،عملکردهاي پيچ به صورت خودکار
غير فعال خواهند شد و اکر شما پيچ تنظيم را بچرخانيد ،عقربه هاي ساعت حرکت نمي کنند .اگر اين اتفاق افتاد پيچ را به
جاي اصلي اش بازگردانيد و سپس دوباره آن را بيرون بکشيد.
 .3پيچ را بچرخانيد تا ثانيه شمار به شهري اشاره کند که ميخواهيد آن را به عنوان زمان شهر جهاني انتخاب کنيد.
• هر بار که شما کد يک شهر را انتخاب مي کنيد ،عقربه هاي ساعت شمار ،دقيقه شمار و نشانگر روز ،زمان و تاريخ را
در شهر انتخابي نشان خواهند داد .براي اطالعات بيشتر درباره کد شهرها به جدول «کد شهرها» در انتهاي اين دفترچه
مراجعه فرماييد.
• اگر فکر مي کنيد که زمان و تاريخ نشان داده شده براي شهر انتخابي شما نادرست است ،تنظيمات مربوط به شهر مبدأ
را کنترل نماييد .براي اين کار به قسمت «مراحل انجام تنظيمات شهر مبدأ» مراجعه نماييد.
 .4براي تغيير وضعيت زمان تابستاني به شرح زير دکمه  Aرا فشار داده و به مدت  1ثانيه نگه داريد.

شهر مبدا

زمان شهر جهانی

قبل از تغییر

توكيو
10:08بعدازظهر
(زمان استاندارد)

نيويورك
 9:08صبح
(زمان تابستاني)

بعد از تغییر

نيويورك
 9:08صبح
(زمان تابستاني)

توكيو
10:08بعدازظهر
(زمان استاندارد)

مراحل تغيير زمان شهر مبدا و زمان شهر جهاني انتخاب شده
هنگامي كه ساعت در حالت زمان جهاني مي باشد ،دکمه  Aرا فشار دهيد و به مدت سه ثانيه
نگه داريد تا ساعت صداي بيپ بدهد.
• اين نشان مي دهد که شهر مبدأ به زمان شهر جهاني تبديل شده است و يا برعکس.
• پس از تغيير زمان شهر مبدا و زمان شهر جهاني ,ساعت در حالت زمان جهاني باقي مي ماند
و عقربه ثانيه شمار ،زمان شهر جهاني جديد شما را نشان خواهد داد (در اين مثال .)TYO

استفاده از کرنومتر
از اين ساعت ميتوانيد براي اندازه گيري زمان سپري شده و زمانهاي چند پايانه ( )lapاستفاده نماييد و اطالعات آنها
را بازخواني نماييد .ساعت قابليت ذخيره اطالعات مربوط به  10دور را دارد .همچنين حافظه اي براي ضبط سريعترين
دور اختصاص داده شده است .با وجود اين که اطالعات مربوط به  10دور در حافظه ذخيره ميشود ،اطالعات مربوط
به سريعترين دور مرتب به روز مي شود .شروع عمليات مجدد اندازه گيري زمان سپري شده ،تمام حافظه داخلي را
پاک مي کند.

 .5بعد از آنکه تنظيمات مدنظرتان را انجام داديد ،پيچ تنظيم زمان را به داخل فشار دهيد تا ساعت به حالت زمان جهاني
برگردد.

تغيير شهر مبدا به زمان شهر جهاني و بالعکس
شما مي توانيد با استفاده از فرايند زير ،شهر مبدا و زمان شهر جهاني خود را عوض كنيد .از اين قابليت زماني مي توانيد
استفاده کنيد كه به طور مكرر بين دو موقعيت در مناطق زماني متفاوت سفر مي كنيد.
مثال زير نشان مي دهد وقتي كه شهر مبدا و شهر زمان جهاني عوض مي شوند چه اتفاقي مي افتد .فرض کنيد كه شهر
مبدا توكيو ( )TYOاست و زمان شهر جهاني نيويورك(.)NYC

زمان چند پايانه( ) Lapچيست؟
 Lapيا دور ،مدت زمان طي شده در يک مسابقه بين دو نقطه دلخواه است.
مثال :مسابقه اتومبيل راني

عقربه ها و نشانگرها
()1عقربه ساعت شمار :تعداد دقايق سپري شده کرنومتر را نشان مي دهد( .يک دور =  60دقيقه)
()2عقربه ثانيه شمار :يک بيستم ( )0/05ثانيه را در کرنومتر مي شمارد.
()3عقربه دقيقه شمار :ثانيه هاي سپري شده را مي شمارد.
( )5عقربه صفحه مدرج پايين :نشان دهنده دور جاري است.
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مراحل ورود و خروج از حالت کرنومتر

استفاده از تايمر شمارش معکوس

در حالت زمان شمار ،دکمه  Cرا دو بار فشار دهيد تا ساعت وارد حالت کرنومتر شود.
• عقربه صفحه مدرج پايين ،روي  LAP1قرار مي گيرد.

تايمر شمارش معکوس ميتواند براي يک تا  60دقيقه تنظيم شود .وقتي تايمر به صفر ميرسد ،به مدت  10ثانيه ساعت
زنگ ميزند و بعد از آن شمارش معمولي زمان آغاز مي شود.

مراحل اندازه گيري زمان سپري شده

عقربه ها و نشانگرها

آماده به کار

توقف

شروع مجدد

توقف

()2عقربه ثانيه شمار :ثانيه هاي زمان سپري شده در تايمر شمارش معکوس را نشان مي دهد.
()3عقربه دقيقه شمار :دقيقه هاي زمان سپري شده در تايمر شمارش معکوس را نشان مي دهد.
()5عقربه صفحه مدرج پايين :روي  TRقرار مي گيرد.
تمامي عقربه ها در حالت شمارش معکوس در خالف جهت مي چرخند.

شروع

مراحل اندازه گيري زمان هر دور

آماده به کار

توقف

مراحل تنظيم زمان شروع تايمر شمارش معکوس
دور 2

دور 1

شروع

• با هر بار فشار دادن دکمه  ،Bزمان يک دور اندازه گيري مي شود .شما مي توانيد زمان حداکثر  10دور را اندازه گيري
کنيد .بعد از آن ،شما مي توانيد زمان هر دور را اندازه گيري کنيد ،ولي در حافظه ذخيره نمي شوند.
• بعد از آنکه زمان  10دور اندازه گيري شد ،عقربه صفحه مدرج پايين روي عالمت قرار مي گيرد که نشان مي دهد
ديگر زمان دورهاي بعدي ذخيره نمي شود.
• اگر شما زمان يک دور را اندازه گيري کرديد ،ولي ذخيره نشد (به دليل محدوديت ذخيره  10زمان اندازه گيري شده)،
در صورتي که سريعترين دور باشد ،به عنوان سريعترين دور ذخيره خواهد شد.
• با دوباره شروع به کار کردن کرنومتر و اندازه گيري جديد ،زمان دورهاي قبلي که در حافظه ذخيره شده بودند ،پاک
مي شوند.
• وقتي که زمان سپري شده در حال اندازه گيري است ،با بيرون کشيدن پيچ تنظيم ،اندازه گيري زمان متوقف نخواهد شد.
• وقتي کرنومتر شروع به کار مي کند ،تا وقتي که دکمه  Aرا فشار ندهيد ،هم چنان به کار خود ادامه مي دهد ،حتي اگر
ساعت را از حالت کرنومتر به حالت ديگري تغيير دهيد و يا حتي اگر مدت زمان قابل شمارش توسط کرنومتر (که در
باال ذکر شد) به پايان برسد.
• عقربه ثانيه شمار که يک بيستم ثانيه در هر دور را مي شمارد ،تنها براي  30ثانيه اول شروع اندازه گيري زمان ،حرکت
مي کند و بعد از آن متوقف مي شود.
• وقتي که زمان سپري شده به  60دقيقه رسيد ،عقربه ساعت شمار و عقربه صفحه مدرج باال ،يک دور کامل مي زنند.

بازخواني اطالعات
 -1در حالي که ساعت در حالت کرنومتر قرار داريد ،براي بازخواني اطالعات ضبط شده در حافظه ،پيچ تنظيم زمان را
به بيرون بکشيد.
 -2براي انتخاب شماره دورها ( ) lapپيچ تنظيم را بچرخانيد.
• عقربه صفحه مدرج پايين ،شماره دوري را نشان ميدهد که زمان آن در حال نمايش است.
• وقتي که زمان سريعترين دور در حال نمايش است ،عقربه صفحه مدرج پايين روي ( FLسريعترين دور) قرار مي گيرد.
 -3براي بازگشت به حالت کرنومتر ،پيچ را به داخل بازگردانيد.
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 .1در حالت زمان شمار ،دکمه  Cرا سه بار فشار دهيد تا ساعت وارد حالت تايمر شمارش معکوس شود.
• عقربه صفحه مدرج پايين روي  TRقرار مي گيرد.
 .2در حالت تايمر شمار معکوس ،پيچ تنظيم را به سمت بيرون بکشيد .با اين کار ساعت وارد تنظيمات زمان شروع در
شمارش معکوس خواهد شد.
• اگر براي مدت زمان دو دقيقه بعد از بيرون کشيدن پيچ هيچ عملياتي انجام ندهيد ،عملکردهاي پيچ به صورت خودکار
غير فعال خواهند شد و اکر شما پيچ تنظيم را بچرخانيد ،عقربه هاي ساعت حرکت نمي کنند .اگر اين اتفاق افتاد پيچ را به
جاي اصلي اش بازگردانيد و سپس دوباره آن را بيرون بکشيد.
 .3پيچ را بچرخانيد تا زمان شروع شمارش معکوس انتخاب شود.
• بيشترين زماني که در حالت شمارش معکوس مي توانيد تنظيم کنيد 60 ،دقيقه است .براي اين کار دقيقه شمار را بر
روي عدد  12قرار دهيد.
• براي اطالعات بيشتر در مورد حرکت عقربه ها با سرعت باال ،به قسمت «استفاده از پيچ تنظيم» نگاه کنيد.

انجام عمليات مربوط به شمارش معکوس
آماده شروع مجدد

توقف

شروع

• وقتي که تايمر شمارش معکوس به صفر برسد ،زنگ تايمر شمارش معکوس ،به مدت  10ثانيه به صدا در مي آيد و سپس
زمان شروع تايمر شمارش معکوس نشان داده مي شود.
• اگر باتري ساعت ضعيف باشد ،زنگ تايمر به صدا در نمي آيد.
• بيرون کشيدن پيچ تنظيم در هنگامي که تايمر به صورت معکوس در حال شمارش است ،باعث توقف تايمر شده و ساعت
وارد وضعيت تنظيم زمان شروع تايمر شمارش معکوس خواهد شد.

توقف صداي زنگ
دکمه اي را فشار دهيد.
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استفاده از زنگ ساعت

فعال يا فعال کردن زنگ

وقتي که زنگ ساعت روشن باشد ،زنگ هر روز به مدت  10ثانيه ،سر ساعت مقرر به صدا در خواهد آمد ،حتي اگر ساعت
در حالت زمان شمار نباشد.

هنگامي که ساعت در حالت زنگ قرار دارد ،دکمه  Aرا فشار دهيد تا يکي از دو حالت فعال ( )ONيا غيرفعال ()OFF
انتخاب شود .عقربه ثانيه شمار حالت فعال يا غيرفعال بودن زنگ را به شما نشان مي دهد.

عقربه ها و نشانگرها

توجه

()1عقربه ساعت شمار :ساعت زنگ را نشان مي دهد.
()2عقربه ثانيه شمار :روشن يا خاموش بودن زنگ را نشان مي دهد.
()3عقربه دقيقه شمار :دقيقه اي را که زنگ نواخته مي شود ،نشان مي دهد.
()4عقربه صفحه مدرج باال :تنظيم ساعت به صدا در آمدن زنگ در زمان بندي  24ساعته را
نشان مي دهد.
()5عقربه صفحه مدرج پايين :بر روي  ALقرار مي گيرد.

وقتي باتري ساعت ضعيف باشد ،زنگ به صدا در نمي آيد.
وقتي که ساعت در حالت خواب يا بازيابي شارژ باشد ،زنگ به صدا در نمي آيد.

 .1درحالت زمان شمار ،دکمه  Cرا چهار بار فشار دهيد تا ساعت وارد حالت زنگ شود
• در اين حالت عقربه صفحه مدرج پايين ،بر روي  ALقرار ميگيرد.
 .2پيچ تنظيم را به سمت بيرون بکشيد تا وارد وضعيت تنظيم زنگ شويد.
• اگر براي مدت زمان دو دقيقه بعد از بيرون کشيدن پيچ هيچ عملياتي انجام ندهيد ،عملکردهاي پيچ به صورت خودکار
غير فعال خواهند شد و اکر شما پيچ تنظيم را بچرخانيد ،عقربه هاي ساعت حرکت نميکنند .اگر اين اتفاق افتاد پيچ را به
جاي اصلي اش بازگردانيد و سپس دوباره آن را بيرون بکشيد.
• مي توانيد با فشردن دکمه  Cوضعيت تنظيم ساعت و دقيقه را به تنظيم ساعت و بالعکس تغيير دهيد.

ساعت /دقیقه

 .3پيچ را براي تنظيم زمان زنگ بچرخانيد.
• عقربه ساعت شمار هم حرکت ميکند.
• براي اطالعات بيشتر در مورد حرکت عقربه ها با سرعت باال ،به قسمت «استفاده از پيچ تنظيم» نگاه کنيد.
 .4دکمه  Cرا براي تنظيم ساعت فشار دهيد.
• عقربه ساعت شمار به آرامي به راست و چپ حرکت مي کند که نشان مي دهد در وضعيت تنظيم قرار دارد.
• وقتي زمان زنگ را تنظيم ميکنيد ،به عقربه صفحه مدرج باال دقت کنيد تا مطمئن شويد که زمان قبل از ظهر( )a.mيا بعد
از ظهر ( )p.mبه درستي نشان داده ميشود
 .5براي تنظيم تنها ساعت (و نه دقيقه) پيچ تنظيم را بچرخانيد.
• براي اطالعات بيشتر در مورد حرکت عقربه ها با سرعت باال ،به قسمت «استفاده از پيچ تنظيم» نگاه کنيد.
 .6بعد از اين که تنظيمات دلخواه خود را انجام داديد ،براي خروج از حالت تعيين زمان زنگ ،پيچ تنظيم را به داخل فشار
دهيد تا ساعت از وضعيت تنظيم زنگ ساعت خارج شود.
• ساعت هميشه بر مبناي زمان واقعي که در حالت زمان شمار نشان داده مي شود ،عمل خواهد کرد.
• اگر در حالت ساعت براي مدت زمان  2يا  3دقيقه هيچ کاري انجام ندهيد ،ساعت به صورت خودکار به حالت زمان
شمار باز خواهد گشت.
• چرخاندن حلقه پيچ تنظيم ،بدون فشار دادن آن به داخل ،سبب ايجاد تغييرات در تنظيمات ساعت خواهد شد .هنگامي که
مي خواهيد پيچ ساعت را قفل کنيد ،در حالي که حلقه را مي چرخانيد ،آن را به آرامي به سمت بدنه ساعت فشار دهيد.
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دکمه اي را فشار دهيد.

تنظيم وضعيت اوليه عقربهها

مراحل تنظيم زمان به صدا در آمدن زنگ

ساعت

متوقف کردن صداي زنگ

در اثر ضربه و يا شرايط مغناطيسي ،ممکن است عقربهها از کار بي افتند .اگر اين اتفاق افتاد ،وضعيت اوليه عقربهها را
بررسي کنيد و در صورت لزوم آن را تصحيح نماييد.

توجه
• از مرحله  2به بعد در مراحل تنظيم وضعيت اوليه عقربه ها ،با فشار دادن پيچ تنظيم به داخل ،مي توانيد به حالت زمان
شمار بازگرديد .در اين صورت هر تغييري که در وضعيت اوليه عقربه ها صورت گيرد ،در حالت زمان شمار نيز تأثير
ميگذارد.
• اگر براي مدت زمان دو دقيقه بعد از بيرون کشيدن پيچ هيچ عملياتي انجام ندهيد ،عملکردهاي پيچ به صورت خودکار
غير فعال خواهند شد و اکر شما پيچ تنظيم را بچرخانيد ،عقربه هاي ساعت حرکت نمي کنند .اگر اين اتفاق افتاد پيچ را به
جاي اصلي اش بازگردانيد و سپس دوباره آن را بيرون بکشيد.

مراحل تنظيم وضعيت اوليه در عقربهها
 .1پيچ تنظيم را بيرون بکشيد.
 .2دکمه  Bرا مدت حداقل 5ثانيه نگاه داريد تا ساعت صداي بيپ بدهد و ثانيه شمار روي عدد  12قرار گيرد.
• وقتي دکمه  Bرا رها کنيد ،عقربه صفحه مدرج پايين روي عالمت يا در مجاورت آن قرار مي گيرد.
• در مراحل بعدي ،هر بار فشردن دکمه  ،Bوضعيت تنظيم وضعيت اوليه عقربه ها ،مطابق شکل زير تغيير مي کند.
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عقربه دقیقه شمار

عقربه ساعت شمار

عقربه ثانیه شمار

عقربه صفحه مدرج
پایین
نشانگر روز

• زماني وضعيت اوليه عقربه ها درست است که وضعيت اوليه آنها به شرح جدول زير باشد.
• وقتي چرخه باال کامل شد و به تنظيم وضعيت اوليه عقربه صفحه مدرج پايين( )5برگشتيد ،عقربه صفحه مدرج پايين()5
به آرامي در وضعيت اوليه خود به لرزش در مي آيد .همچنين عقربه ثانيه شمار نيز در وضعيت اوليه خود به آرامي به
لرزش در مي آيد.
• جدول زير وضعيت اوليه صحيح عقربه ها و نشانگر روز را نشان ميدهد.

وضعيت صحيح عقربه ها
عقربه/نشانگر
عقربه صفحه مدرج پايين()5

وضعيت اوليه
عالمت

عقربه هاي ساعت شمار( ،)1دقيقه شمار( )3و ثانيه شمار()2

موقعيت ساعت 12

نشان گر روز()1

(1متمرکز)

 .3براي تصحيح وضعيت اوليه عقربه ها ،پيچ تنظيم را بچرخانيد.
• در هنگام تصحيح وضعيت اوليه عقربه ها ،عقربه ها برخالف جهت عقربه هاي ساعت حرکت نمي کنند .نشانگر روز
نيز برعکس حرکت نمي کند .اگر شما از وضعيت صحيح رد شديد ،بايد يک دور کامل بزنيد و دوباره به وضعيتي که
مي خواهيد برگرديد.
• براي اطالعات بيشتر در مورد حرکت عقربه ها با سرعت باال ،به قسمت «استفاده از پيچ تنظيم» نگاه کنيد.
 .4پيچ تنظيم را به داخل فشار دهيد تا ساعت در حالت زمان شمار قرار گيرد .سپس آن را قفل نماييد.
• با اين کار عقربه ها به جاي اصلي خود که نشان دهنده زمان است باز خواهند گشت .قبل از هر کار ديگري ،منتظر شويد
تا همه چيز متوقف شود.

عيب يابي
وضعيت و حرکت عقربه ها
• در حال حاضر نمي دانم ساعت در چه حالتي قرار دارد.
به قسمت «انتخاب حالت» مراجعه نماييد .براي بازگشت به حالت زمان شمار از هر حالتي ،دکمه  Cرا فشار داده و حداقل
دو ثانيه نگاه دارد.
• عقربه ثانيه شمار در بازه هاي دو ثانيه حرکت مي کند.
• تمامي عقربه هاي ساعت بر روي عدد  12قرار گرفته اند و هيچ دکمه اي کار نمي کند( .عقربه ثانيه شمار روي -58-59
 57و يا  0قرار گرفته است)
ممکن است شارژ باتري کم باشد .ساعت را در معرض نور قرار دهيد تا زماني که ثانيه شمار به درستي و در فواصل
يک ثانيه اي حرکت کند.
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• بدون آنکه عمليات خاصي انجام دهم ،عقربه هاي ساعت به طور ناگهاني سريعتر حرکت مي کنند.
اين مشکل مي تواند به يکي از داليل زير رخ دهد .در همه موارد ،حرکت عقربه ها نشان دهنده اشکال در ساعت نيست
و بايد به سرعت متوقف شود.
• ساعت در حالت بازيابي از وضعيت خواب است.
• ساعت در حال تغيير حالت از زنگ به زمان شمار است.
• عقربه ها به طور ناگهاني از حرکت باز ايستادند و هيچ دکمه اي نيز عمل نمي کند.
ممکن است ساعت در حالت بازيابي شارژ باشد .تا قبل از اين که عقربه ها دوباره به جاي طبيعي خود بازگردند (حدود
 15دقيقه) ،هيچ کاري نکنيد .با بازگشت ساعت به وضعيت عادي ،عقربه ها بايد به جاي خود باز گردند .براي تسريع در
اين فرآيند مي توانيد ساعت را در معرض نور قرار دهيد.
• زمان ساعت ،يک ساعت عقب يا جلوتر از زمان واقعي است.
ممکن است زمان تابستان در شهري که شما از آن استفاده مي کنيد با زمان تابستان در شهري که به عنوان مبدأ انتخاب
کرده ايد ،يکسان نباشد .براي تغيير وضعيت ( ATتبديل اتوماتيک) به ( STDزمان استاندارد) يا  ( DSTزمان تابستاني)
از مراحل ذکر شده در قسمت «تبديل زمان استاندارد به زمان تابستاني و بالعکس در شهر مبدأ» استفاده نماييد .را در
شهر خود تغيير دهيد.
• تنظيمات ساعت و تاريخ درست نيست.
ممکن است به اين دليل باشد که ساعت در معرض ضربه و يا شرايط مغناطيسي شديد قرار گرفته باشد .که باعث به هم
خورد عملکرد عقربه ها و نشانگر روز شود .اگر اين اتفاق افتاد ،وضعيت اوليه عقربه ها در تنظيم کنيد.

عملکرد پيچ تنظيم زمان و تاريخ
شارژ ساعت
• بعد از اين که ساعت را در معرض نور قرار مي دهم ،ساعت به حالت عادي باز نمي گردد.
اين موضوع ممکن است به اين دليل رخ دهد که وضعيت باتري در سطح  3قرار دارد .تا مدتي که ثانيه شمار به طور
طبيعي و در بازه يک ثانيه اي حرکت نکند ،ساعت را همچنان در معرض نور قرار دهيد.
• ثانيه شمار شروع به حرکت در بازه يک ثانيه اي مي کند ،ولي به سرعت دوباره به حرکت در بازه دو ثانيه اي باز ميگردد.
باتري به صورت کامل شارژ نشده است .ساعت را در مجدداً معرض تابش نور قرار دهيد.

زمان جهاني
• زمان جهاني نمايش داده شده اشتباه است.
تنظيمات مربوط به شهر مبدأ را چک کنيد .قسمت «انجام تنظيمات مربوط به شهر مبدأ» را ببينيد.
• زمان جهاني يک ساعت عقب يا جلوتر از زمان واقعي است.
تنظيم زمان تابستاني براي زمان جهاني اشتباه است .قسمت «مشاهده زمان در يک افق زماني ديگر» را مطالعه فرماييد.

زنگ
• زنگ به صدا در نمي آيد.
• ممکن است ساعت شارژ کافي نداشته باشد .آن را در معرض تابش نور قرار دهيد تا حرکت ثانيه شمار به حالت معمولي
درآيد.
• تنظيمات بعد از ظهر و قبل از ظهر ساعت درست نباشد.
• پيچ تنظيم بيرون کشيده شده باشد .آن را به سمت داخل فشار دهيد.
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مشخصات

جدول کد شهرها

ميزان دقت در دماي طبيعي±15 :ثانيه در ماه
زمان شمار :ساعت ،دقيقه (حرکت عقربه ،هر  10ثانيه يکبار) ،ثانيه ،روز
سيستم تقويم :داراي تقويم داخلي اتوماتيک از قبل برنامه ريزي شده ،از سال  2000تا 2099
ساير :کد شهر مبدا (که ميتوانيد آن را از ميان  29کد شهر انتخاب کنيد) ،حالت زمان استاندارد و زمان تابستاني (تبديل
اتوماتيک)
زمان جهاني 29 :شهر ( 29افق زماني) با امکان تنظيم زمان استاندارد يا زمان تابستاني
کرنومتر :قابليت شمارش 59 :دقيقه و  59/95ثانيه

• بر اساس اطالعات ماه دسامبر سال 2010
• قوانين مربوط به تنظيم زمان جهاني [اختالف زمان با مبدأ زمان جهاني ( )UTCو  ] GMTو زمان تابستاني به وسيله
هر کشور تعيين ميشود.
• شروع زمان تابستاني در جدول در شهرهاي خاصي کاربرد دارد .براي شهرهايي که در جدول ذکر نشده است ،شهري
را از جدول انتخاب کنيد که با شهر مورد نظر شما داراي افق زماني يکساني باشد .سپس ساعت تابستاني را به صورت
دستي تنظيم کنيد.

واحد اندازه گيري ) 0/05 (1/20:ثانيه
حالت اندازه گيري :زمان سپري شده ،زمان هر دور(حافظه نگه داري زمان  10دور و سريعترين دور)

تايمر شمارش معکوس
واحد اندازه گيري 1 :ثانيه
محدوده اندازه گيري 1 :تا  60دقيقه (در مقياس  1دقيقه اي)
ساير :زمان سپري شده
زنگ :زنگ روزانه
ساير :صرفه جويي باتري ،نشانگر سطح باتري
تأمين انرژي :داراي پانل خورشيدي و يک باتري قابل شارژ
عمر مفيد باتري 8 :ماه (با اين شرايط که بعد از شارژ کامل ديگر در معرض نور قرار نگيرد و روزانه زنگ به مدت 10
ثانيه به صدا در بيايد)
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