دفترچه راهنمای ساعت کاسـیو مدل 5۴۱۸
به خاطر حسن انتخابتان بابت خريد اين ساعت  CASIOبه شما تبريک ميگوييم.

هشدار

• نتايج حاصل از اندازهگيري بوسيله اين ساعت براي موارد تخصصي و صنعتي کاربرد ندارند .اين نتايج را
فقط ميتوان به عنوان نتايج قابل قبول مورد توجه قرار داد.
• توجه داشته باشيد که در صورت آسيب ديدن يا مفقود شدن ساعت در اثر سهلانگاري و استفاده نادرست
شما يا هر شخص ديگر ،شرکت  CASIOهيچ مسئوليتي نخواهد داشت.
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درباره اين دفترچه راهنما
• با توجه به مدل ساعت ،صفحه ديجيتال به صورت روشن و نوشتهها به صورت تيره
و بالعکس نشان داده ميشود .در همه تصاوير اين دفترچه ،صفحهها به صورت روشن
و نوشتهها به صورت تيره نشان داده ميشود.
• کاربرد دکمههاي کنار ساعت با استفاده از حروفي که در تصاوير مشخص شده
توضيح داده ميشوند.
• توجه داشته باشيد که اطالعاتي که در اين دفترچه در مورد يک محصول ارائه
ميشود ،صرف ًا به عنوان مرجع است و محصول واقعي ممکن است با ويژگيهاي
توضيح داده شده در اين دفترچه ،تفاوتهايي داشته باشد.

مواردي که قبل از استفاده از اين ساعت بايد مورد توجه قرار گيرد
 -1تنظيمات شهر محل اقامت و زمان تابستاني را بررسي کنيد.
براي تنظيم زمان تابستاني و شهر محل اقامت از روش توضيح داده شده در قسمت «تنظيمات شهر محل اقامت «
استفاده کنيد.
نکته مهم!
تنظيم زمان جهاني به تنظيم صحيح تاريخ ،زمان و شهر محل اقامت در حالت زمانسنج بستگي دارد .از درستي اين
تنظيمات به طور کامل مطمئن شويد.
 -2زمان فعلي را تنظيم کنيد.
به قسمت «تنظيمات تاريخ و زمان فعلي» مراجعه کنيد.
هم اکنون ساعت آماده استفاده ميباشد.
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راهنماي حالتهاي ساعت
حالتي که بايد انتخاب کنيد ،بستگي به کاري دارد که ميخواهيد انجام دهيد.
براي انجام کار:

وارد اين حالت شويد:

تنظيم شهر محل اقامت و زمان تابستاني ()DST

حالت زمانسنج

مشاهده دماي هوا در مکاني که در آن قرار داريد.

حالت دماسنج

استفاده از کرنومتر براي اندازهگيري زمان طي شده

حالت کرنومتر

استفاده از تايمر شمارش معکوس

حالت تايمر شمارش معکوس

مشاهده زمان فعلي در  48شهر ( 31افق زماني) در
سراسر جهان

حالت زمان جهاني

تنظيم زمان به صدا در آمدن زنگ

حالت زنگ

مشاهده تاريخ فعلي در شهر محل اقامت

تنظيم تاريخ و زمان

انتخاب يک حالت
تصوير زير نشان ميدهد که براي تغيير حالتها چه دکمهاي را بايد فشار دهيد.

در هر حالتي ،براي بازگشت به حالت زمانسنج ،دکمه  Cرا به مدت دو ثانيه نگه داريد.
عقربه نشان دهنده حالت ،حالت فعلي ساعت را نشان مي دهد.
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کارکردهاي کلي( در همه حالتها)

تنظيمات شهر محل اقامت

کارکردها و عملياتي که در اين قسمت توضيح داده ميشود ،ميتواند در همه حالتها مورد استفاده قرار گيرد.

براي تنظيم شهر محل اقامت دو کار را بايد انجام دهيد :انتخاب شهر محل اقامت و تعيين زمان استاندارد يا زمان تابستاني ()DST

ويژگي برگشت اتوماتيک

اگر در هر حالت ،طي زمان خاصي (به شرح جدول زير) ،هيچ عملياتي انجام نداده و هيچ دکمهاي را فشار ندهيد ،ساعت
به طور اتوماتيک به حالت زمانسنج برميگردد.

حالت

زمان برگشت اتوماتيک

زنگ

 ۳دقیقه

دماسنج

 1تا  2دقيقه

)صفحه تنظيم) چشمک زن تنظيم ديجيتال

 3دقيقه

نمايش اطالعات قبلي

وقتي که شما وارد حالتهاي زمان جهاني ،زنگ يا زمانسنج شويد ،ابتدا اطالعاتي را مشاهده ميکنيد که قبل از آخرين
خروج از حالت انتخاب شده ،روي صفحه نمايش بوده است.

حرکت

از دکمه  Dو  Bبراي حرکت در ميان تنظيم ها در صفحه ديجيتال استفاده ميشود .در بسياري از موارد ،نگه داشتن اين
دکمهها ،باعث حرکت سريع اعدادو اطالعات ميشود.

زمانسنج
براي تنظيم و مشاهده زمان و تاريخ فعلي ،از حالت زمانسنج استفاده کنيد.
با هر بار فشار دادن دکمه  Aدر حالت زمانسنج ،صفحه نمايش مطابق شکل زير تغيير مي کند:

مراحل تنظيم شهر محل اقامت

1ـ در حالت زمانسنج دکمه  Aرا فشار داده و پايين نگه داريد تا عبارت  ADJروي صفحه
باالظاهر شود.
• با نگهداشتن دکمه ، Aبعد از ظاهر شدن عبارت  ADJروي صفحه باال ،عبارت  SETروي
صفحه پايين ظاهر ميشود .اين حالت تنظيم است.
• اگر به مدت دو يا سه دقيقه هيچ عملياتي انجام ندهيد ،ساعت به طور اتوماتيک به حالت
زمانسنج برميگردد.
2ـ براي حرکت در ميان کد شهرهاي موجود از دکمههاي ( Dشرق) و ( Bغرب) استفاده کنيد.
• حرکت را ادامه دهيد تا شهر مورد نظرتان روي صفحه ظاهر شود.
• براي اطالعات بيشتر در مورد کد شهرها به جدول «کد شهرها» در پشت دفترچه مراجعه کنيد.
3ـ دکمه  Cرا فشار دهيد.
• با اين کار عبارت DSTروي صفحه پايين و وضعيت تنظيم زمان تابستاني روي صفحه
باال نشان داده ميشود.
4ـ براي تغيير وضعيت زمان تابستاني ( )ONبه زمان استاندارد ( )OFFو بالعکس ،دکمه D
را فشار دهيد.
• توجه داشته باشيد که اگر مبدأ جهاني زمان ( )UTCبه عنوان شهر محل اقامت شما انتخاب شده باشد ،نميتوانيد
وضعيت زمان تابستاني و زمان استاندارد را تغيير دهيد.
5ـ بعد از آنکه همه تنظيمات را به دلخواه خود انجام داديد ،دکمه  Aرا فشار دهيد تا ساعت به حالت زمانسنج برگردد.
• وقتي که زمان تابستاني را انتخاب کرده باشيد عالمت  DSTروي صفحه ديجيتال نمايش داده ميشود.

توجه

• وقتي که يک کد شهر را مشخص کرديد ،ساعت با استفاده از اختالف زماني يا مبدأ جهاني زمان ( )UTCو زمان تنظيم
شده براي شهر محل اقامت شما ،زمان فعلي ساير افقهاي زماني را محاسبه ميکند.
•  UTCعالمت اختصاري مبدأ جهاني زمان است که استاندارد علمي زمان در دنياست .مرجع زمان استاندارد جهاني
شهر گرينوچ در لندن است.

مراحل تنظیم زمان تابستانی

1ـ در حالت زمانسنج دکمه  Aرا فشار داده و پايين نگه داريد تا عبارت ADJروي
صفحه باال ظاهر شود.
• با نگهداشتن دکمه  ، Aبعد از ظاهر شدن عبارت  ADJروي صفحه باال ،عبارت SET
روي صفحه پايين ظاهر ميشود.
2ـ دکمه  Cرا فشار دهيد.
• با اين کار عبارت DSTروي صفحه پايين و وضعيت تنظيم زمان تابستاني روي
صفحه باال نشان داده ميشود.
3ـ براي تغيير وضعيت زمان تابستاني ( )ONبه زمان استاندارد ( )OFFو بالعکس ،دکمه  Dرا فشار دهيد.
4ـ بعد از آنکه همه تنظيمات را به دلخواه خود انجام داديد ،دکمه  Aرا فشار دهيد تا ساعت از وضعيت تنظيم خارج شود.
• وقتي که زمان تابستاني را انتخاب کرده باشيد عالمت  DSTروي صفحه ديجيتال نمايش داده ميشود.

6

7

دفترچه راهنمای ساعت کاسـیو مدل ۵۴۱۸

دفترچه راهنمای ساعت کاسـیو مدل ۵۴۱۸
توجه

تنظيم تاريخ و زمان فعلي
اگر زمان و تاريخ ساعت تنظيم نباشد ،شما ميتوانيد با انجام دادن مراحل زير در حالت زمانشمار ،زمان و تاريخ را
تنظيم کنيد .تغيير اطالعات شهر مبدأ روي صفحه ديجيتال ،باعث ميشود که تنظيمات زمان در زمانسنج آنالوگ(عقربهاي)
نيز طبق آن تغيير کند .اگر زمانسنج آنالوگ با زمانسنج روي صفحه ديجيتال يکسان نباشد ،وضعيت اوليه عقربهها را
بررسي کنيد و در صورت لزوم آن را تصحيح نماييد.

مراحل  تنظيم زمان و تاريخ فعلي

1ـ در حالت زمانسنج دکمه  Aرا فشار داده و پايين نگه داريد تا عبارت ADJروي
صفحه باال ظاهر شود.
• با رها کردن دکمه  ،Aبعد از ظاهر شدن عبارت  ADJروي صفحه باال ،عبارت
 SETروي صفحه پايين شروع به چشمک زدن کند.
2ـ دکمه  Cرا فشار دهيد تا عالمت چشمک زن به ترتيب جدول زير روي تنظيمات
حرکت کند:

کد شهر
محل اقامت

زمان تابستانی

زمان بندی
۲۴/۱۲

سال

ماه

روز

ثانیه

تصحيح وضعيت اوليه عقربهها
ضربه يا فشار مغناطيسي قوي باعث ميشود عقربههاي ساعت از تنظيم خارج شوند .در صورتي که ساعت ديجيتال و
ساعت آنالوگ (عقربهاي) در حالت زمان سنج ،زمان را يکسان نشان دهند ،نيازي به تصحيح وضعيت اوليه آنها نيست.

مراحل تصحيح وضعيت اوليه عقربهها

دقيقه

ساعت

فعال/غيرفعال کردن صداي
دکمه ها

زمان روشن ماندن صفحه

• مراحل بعدي ،فقط تنظيمات مربوط به زمان سنج را توضيح مي دهد.
۳ـ در هنگام تنظيمات زمان سنج ،براي حرکت عالمت چشمک زن به شرح جدول زير از دکمههاي  Dو يا  Bاستفاده کنيد.
نمايش روي صفحه
12H

براي انجام اين کار:
تبديل زمانبندي  12ساعته به 24
ساعته و بالعکس

36

صفر کردن ثانيهها
( اگر ثانيه فعلي بين  30تا  59باشد،
يک دقيقه به دقيقهها اضافه مي شود).

10:08

تغيير ساعت يا دقيقه

۲۰۱۵
۶/۳۰

تغيير سال ،ماه يا روز

اين کار را انجام دهيد:
دکمه  Dرا فشار دهيد

دکمه  Dرا فشار دهيد

از دکمه  )+( Dو  )-( Bاستفاده کنيد.

4ـ بعد از آنکه تنظيمات دلخواه خود را انجام داديد ،براي خروج از وضعيت تنظيم دکمه  Aرا فشار دهيد.
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• وقتي که زمانبندي  12ساعته انتخاب شده باشد از ظهر تا ساعت  11:59شب عالمت ( P(pmروي صفحه نشان داده
ميشود .از نصف شب تا ساعت  11:59ظهر هيچ عالمتي نشان داده نميشود .در زمانبندي  24ساعته ،زمان از  0:00تا
 23:59و بدون عالمت نشان داده ميشود.
• تقويم تمام اتوماتيکي در ساعت تعبيه شده است که ماهها و سالهاي با طول مختلف را پوشش ميدهد .وقتي که تاريخ
را تنظيم ميکنيد لزومي به تغيير تقويم نيست مگر زماني که باتري ساعت را عوض کنيد.
• روزهاي هفته با تغيير تاريخ ،به طور اتوماتيک تغيير مي کند.

1ـ در حالت زمان سنج ،دکمه  Aرا فشار داده و آن را حدود  5ثانيه پايين نگه داريد تا
عبارت H.SETروي صفحه باال ظاهر شود.
• وقتي که بعد از ظاهر شدن عبارت  H.SETروي صفحه ،دکمه  Aرا رها کنيد ،عقربههاي
ساعت حرکت مي کنند و روي ساعت  12قرار مي کنند .اين نشان دهنده حالت تنظيم
وضعيت اوليه عقربهها است.
• وقتي که دکمه  Aرا فشار مي دهيد ،دو ثانيه بعد عبارت  ADJروي صفحه باال ظاهر مي
شود ولي شما کاري نکنيد ،منتظر بمانيد تا عبارت H.SETروي صفحه باال ظاهر شود.
• براي انتخاب عقربهاي که مي خواهيد وضعيت آن را تصحيح کنيد ،از دکمه Cاستفاده
کنيد .با فشار دادن دکمه  Cعقربهها از ثانيه شمار به ساعت شمار ،دقيقه شمار و نهايت ًا
عقربه نشان دهنده حالت ساعت تغيير ميکند .انتخاب يک عقربه باعث مي شود عقربه حرکت کرده و روي ساعت  12قرار
ميگيرد و صفحه پايين به شرح جدول زير تغيير ميکند:
صفحه پايين

عقربه انتخاب شده

چشمک زدن عالمت00

عقربه ثانيه شمار

چشمک زدن عالمت0:00

عقربه ساعت شمار و دقيقه شمار

چشمک زدن عالمت Sub

عقربه نشان دهنده حالت

• اگر عقربه انتخاب شده دقيق ًا روي ساعت  12قرار نگيرد ،براي تصحيح وضعيت آن مرحله  2را انجام دهيد.
• عقربه نشان دهنده حالت بايد به ساعت  12اشاره کند.
• اگر به مدت دو يا سه دقيقه ،هيچ عملياتي انجام ندهيد ،ساعت به طور اتوماتيک به حالت زمانسنج بر ميگردد .همه
تغييراتي را که تا اين مرحله انجام داده ايد ،ذخيره مي شود.
 _2براي تصحيح وضعيت اوليه عقربه انتخاب شده ،از دکمه  )+( Dو  )-( Bاستفاده کنيد.
• پايين نگه داشتن دکمهها ،باعث حرکت سريعتر عقربهها ميشود .وقتي که حرکت سريع عقربهها شروع شد ،حتي با رها
کردن عقربه کماکان ادامه مييابد .براي توقف حرکت سريع عقربهها ،دکمهاي را فشار هيد.
• حرکت سريع عقربه ثانيه شمار و عقربه نشان دهنده حالت ،بعد از يک دور متوقف مي شود .حرکت سريع عقربه دقيقه
شمار ،بعد از  12دور متوقف مي شود.
 -3براي خروج از حالت تصحيح وضعيت اوليه عقربهها و بازگشت به حالت زمانسنج ،دکمه Aرا فشار دهيد.
توجه
• بعد از انجام عمليات تصحيح وضعيت اوليه عقربهها ،وارد حالت زمانسنج شويد و اطمينان حاصل کنيد که ساعت
آنالوگ(عقربهاي) و ساعت ديجيتال صفحه پايين يک زمان را نشان مي دهند .اگر اين گونه نباشد ،وضعيت اوليه عقربهها
را دوباره تنظيم کنيد.
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اندازهگيري دماي هوا
اين ساعت از يک سنسور دما براي اندازهگيري دماي هوا استفاده ميکند.

مراحل اندازهگيري دما

1ـ در حالت زمانسنج ،دکمه  Dرا فشار دهيد تا وارد حالت دماسنج شويد.
• عبارت TEMPدر صفحه باال نشان مي دهد و اندازهگيري دما شروع مي شود .بعد از
حدود يک ثانيه ،نتيجه اندازهگيري دما در صفحه پايين نشان داده مي شود.
• ساعت به مدت يک يا دو دقيقه،هر  5ثانيه يک بار دما را اندازهگيري و نشان مي دهد.
2ـ براي برگشت به حالت زمانسنج دکمه  Dرا فشار دهيد.
• اگر بعد از يک يا دو دقيه از ورود به حالت دماسنج هيچ عملياتي انجام ندهيد ،ساعت به
طور اتوماتيک به حالت زمانسنج برميگردد.

دما

• واحد اندازهگيري دما  0/1سلسيوس ( 0/2فارنهايت) ميباشد.
• اگر دما خارج از محدوده  -10و  +60درجه سلسيوس ( 14و  140درجه فارنهايت)
قرار گيرد ،روي صفحه ديجيتال عالمت ـ ـ ـ نشان داده مي شود .به محض اينکه دما در
محدوده فوق قرار گيرد ،مجدداً روي صفحه ديجيتال ظاهر ميشود.

واحد اندازهگيري

• شما ميتوانيد انتخاب کنيد که دما روي صفحه ديجيتال با واحد سلسيوس ( )Cيا فارنهايت ( )fنشان داده شود .براي
اطالعات بيشتر به قسمت «تعيين واحد اندازهگيري دما « مراجعه کنيد.

درجهبندي سنسور دما

سنسور دما در کارخانه درجهبندي شده است و معمو ً
ال نيازي به تنظيم مجدد ندارند .اگر متوجه اشتباهات قابل توجهي
در نتايج حاصل از اندازهگيري توسط سنسور دماسنج شديد ،ميتوانيد آن را درجهبندي کنيد تا خطاي آن تصحيح شود.

مهم

• درجهبندي نادرست سنسور دما نيز باعث اندازهگيري نادرست دماي هوا ميشود.
قبل از هر کاري موارد زير را مطالعه کنيد:
ـ دماي اندازهگيري شده به وسيله ساعت را با دماي اندازهگيري شده به وسيله وسايل ديگر مقايسه کنيد.
ـ اگر تغييراتي الزم باشد ساعت را از مچ خود باز کنيد و مدت  20يا  30دقيقه منتظر شويد تا دماي ساعت ثابت شود.

نکات احتياطي در مورد دماسنج

اندازهگيري دما تحت تأثير دماي بدن شما (وقتي که ساعت را به مچ ميبنديد) ،نور مستقيم خورشيد و رطوبت قرار
ميگيرد .براي اندازهگيري دقيقتر دما ساعت را از مچ خود باز کنيد .آن را دور از نور مستقيم خورشيد قرار دهيد و
هرگونه رطوبت را از ساعت پاک کنيد .براي اندازهگيري دماي واقعي توسط ساعت حدوداً  20تا  30دقيقه وقت الزم است.

تعيين واحد اندازهگيري دما
براي تعيين واحد اندازهگيري دما در حالت دماسنج مراحل زير را انجام دهيد:

مهم!

وقتي که توکيو ( )TYOبه عنوان شهر محل اقامت انتخاب شده باشد ،به طور اتوماتيک،
واحد اندازهگيري دما سيليوس ( )Cخواهد شد .شما نميتوانيد اين تنظيمات را تغيير دهيد.

مراحل تعيين واحد اندازهگيري دما

 .1در حالت زمانسنج ،دکمه  Dرا فشار داده و نگه داريد تا وارد حالت دماسنج شويد.
 .2دکمه  Aرا فشار دهيد و به مدت دو ثانيه نگه داريد دماي اندازهگيري شده روي صفحه پايين نشان داده شود .حاال
دکمه  Aرا رها کنيد .اين کار باعث مي شود که دماي اندازهگيري شده روي صفحه به حالت چشمک زن تبديل شود.
اين وضعيت تنظيم است.
 .3براي نمايش واحد فعلي اندازهگيري دما روي صفحه پايين ،دکمه  Cرا فشار دهيد.
 .4براي تغيير واحد اندازهگيري دما از سلسيوس( )Cبه فارنهايت( )Fو بالعکس ،دکمه  Dرا فشار دهيد.
 .5بعد از آنکه واحدها را به دلخواه خود تعيين کرديد ،دکمه  Aرا فشار دهيد تا از وضعيت تنظيم خارج شويد.

استفاده از کرنومتر
کرنومتر ،زمان طي شده ،زمان هر دور و زمان دو پايانه را اندازهگيري ميکند.

ورود به حالت کرنومتر

همانطور که در قسمت» انتخاب يک حالت» توضيح داده شده براي انتخاب حالت «کرنومتر» از دکمه  Cاستفاده کنيد.

مراحل درجهبندي سنسور دما

1ـ دماي دقيق هوا را با يک دماسنج ديگر اندازهگيري کنيد.
2ـ در حالت زمانسنج  ،دکمه  Dرا فشار دهيد تا ساعت وارد حالت دماسنج شود.
3ـ دکمه  Aرا فشار دهيد و به مدت دو ثانيه نگه داريد .دماي اندازهگيري شده روي
صفحه پايين نشان داده شود .حاال دکمه  Aرا رها کنيد .اين کار باعث مي شود که
دماي اندازهگيري شده روي صفحه به حالت چشمک زن تبديل شود .اين وضعيت
تنظيم است.
4ـ براي تغيير درجهبندي براساس نتايج بدست آمده از يک دماسنج ديگر ،از دکمه D
( )+و دکمه  )-( Bاستفاده کنيد.
• با هر بار فشار دادن دکمهها ،دما  0/1سلسيوس ( 0/2فارنهايت) تغيير مي کند.
• براي برگرداندن تنظيمات به حالت کارخانه دکمه  Dو  Bرا به طور همزمان فشار دهيد.
 5ـ براي برگشت به حالت دماسنج ،دکمه  Aرا فشار دهيد.
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• براي اين که زمان شروع تايمر شمارش معکوس 60 ،دقيقه باشد بايد آن را اين گونه تنظيم کنيد60:00:
4ـ براي خروج از وضعيت تنظيم دکمه  Aرا فشار دهيد.

اندازهگيري زمان طي شده:
آماده به کار

شروع مجدد

توقف

توقف

انجام عمليات شمارش معکوس:

شروع

آماده به کار

اندازه گيري زمان هر دور:
آماده به کار

توقف

آغاز زمان دور دو

زمان يک دور

توقف

شروع مجدد

توقف

شروع

• قبل از آغاز عمليات تايمر شمارش معکوس ،مطمئن شويد که عمليات شمارش معکوس ديگري در حال اجرا نيست .اگر
عمليات شمارش معکوس ديگري در حال انجام باشد براي توقف آن دکمه  Dرا فشار دهيد و براي شروع مجدد دکمه
 Aرا فشار دهيد.
• بعد از پايان زمانسنجش معکوس زنگ ساعت به مدت ده ثانيه به صدا درميآيد .در همه حالتها ،اين زنگ به صدا
درميآيد .وقتي که زنگ به صدا درآمد ،ساعت به طور اتوماتيک به زمان شروع شمارش معکوس برميگردد.

شروع

اندازهگيري زمان دو پايانه:

توقف زنگ پايان

آماده به کار پايان زمان دور دوم

توقف

پايان زمان اول

شروع

• دکمهاي را فشار دهيد.

مشاهده زمان فعلي در يک افق زماني ديگر
توجه

• کرنومتر ميتواند زمان طي شده را تا  23ساعت و  59دقيقه و  59/99ثانيه اندازهگيري کند.
• از وقتي که کرنومتر شروع شد اندازهگيري زمان طي شده ادامه مييابد تا زماني که شما دکمه  Dرا فشار دهيد .حتي
اگر از حالت کرنومتر خارج شويد يا زمان اندازهگيري شده به خارج از محدوده ذکر شده برسد ،باز هم اندازهگيري زمان
طي شده ادامه مييابد.

شما ميتوانيد براي مشاهده زمان در يکي از  31افق زماني ( 48شهر) در سراسر دنيا از
حالت زمان جهاني استفاده کنيد .شهري که در حالت زمان جهاني انتخاب شده است« ،زمان
شهر جهاني» ناميده ميشود.
• شما همچنين ميتوانيد در حالت زمان جهاني «زمان شهر جهاني» را به «زمان شهر محل
اقامت» و بالعکس تبديل کنيد.

مراحل ورود به حالت زمان جهاني

تايمر شمارش معکوس را ميتوان به گونهاي تنظيم کرد که از زمان حاضر شروع شود و بعد از تمام شدن زمان تنظيم
شده زنگ به صدا درآيد.

همانطور که در قسمت «انتخاب يک حالت» توضيح داده شده براي ورود به حالت زمان
جهاني از دکمه  Cاستفاده کنيد.
• با اين کار کد و نام شهر فعلي روي صفحه ديجيتال باال ،به صورت متحرک نشان داده
مي شود .بعد از آن کد شهر روي صفحه باال باقي ميماند .شما مي توانيد با فشار دادن دکمه  ،Aنام شهر و کد شهر را
روي صفحه باال به صورت متحرک نمايش دهيد.
• عقربههاي ساعت شمار ،دقيقه شمار و ثانيه شمار ،زمان در حالت زمانسنج نشان مي دهند.

همانطور که در قسمت «انتخاب يک حالت» توضيح داده شده است ،براي ورود به حالت تايمر شمارش معکوس از دکمه
 Cاستفاده کنيد.

مشاهده زمان در يک افق زماني ديگر

استفاده از تايمر شمارش معکوس

ورود به حالت تايمر شمارش معکوس

مراحل تعيين زمان شروع شمارش معکوس

1ـ وارد حالت تايمر شمارش معکوس شويد.
• اگر شمارش معکوس در حال انجام باشد (ثانيهها روي صفحه ديجيتال در حال کاهش
باشند) براي توقف آن دکمه  Dرا فشار دهيد و براي شروع مجدد آن از زمان فعلي دکمه
 Aرا فشار دهيد.
• اگر شمارش معکوس متوقف شده باشد ،براي شروع مجدد آن از زمان فعلي دکمه  Aرا
فشار دهيد.
2ـ دکمه  Aرا فشار داده و پايين نگه داريد تا عدد دقيقه زمان شروع تايمر شمارش معکوس
به حالت چشمک زن تبديل شود .اين وضعيت تنظيم است.
3ـ براي تغيير دقيقههاي زمان شروع از دکمه  )+( Dو دکمه  )-( Bاستفاده کنيد.
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در حالت زمان جهاني ،براي حرکت دادن کد شهرهااز دکمه  Dاستفاده کنيد.
براي تغيير کد شهر به مبدأ جهاني زمان( )UTCدکمه  Bو  Dرا به طور همزمان فشار دهيد.

تعيين زمان استاندارد و زمان تابستاني ( )DSTبراي يک شهر

1ـ در حالت زمان جهاني براي حرکت دادن کد شهرها روي صفحه ديجيتال باال از دکمه D

استفاده کنيد.
• حرکت را آنقدر ادامه دهيد تا کد شهري که مي خواهيد تنظيمات آن را تغيير دهيد،روي صفحه
ديجيتال باال نشان داده شود .دکمه  Dرا فشار داده و پايين نگه داريد تا مراحل زير اتفاق بيافتد:
 .2براي تبديل زمان استاندارد به زمان تابستاني ( DSTروي صفحه پايين نشان داده ميشود)
و بالعکس دکمه Aرا فشار دهيد و نگه داريد.
• استفاده از حالت زمان جهاني براي تغيير زمان استاندارد و زمان تابستاني در کد شهري
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که به عنوان کد شهر محل اقامت انتخاب کردهايد ،باعث تغيير زمان استاندارد و زمان تابستاني در حالت زمانسنج خواهد
شد.
• توجه داشته باشيد که وقتي ( UTCمبدأ استاندارد زمان جهاني) به عنوان کد شهر انتخاب شده باشد ،شما نميتوانيد
وضعيت زمان استاندارد و زمان تابستاني را تغيير دهيد.
• توجه داشته باشيد که تغيير زمان استاندارد و زمان تابستاني ،فقط افق زماني انتخاب شده را تحت تاثير قرار ميدهد.
ساير افقهاي زماني تحت تاثير قرار نميگيرند.

2ـ دکمه  Aرا فشار داده و نگه داريد تا عدد ساعت تنظيم زنگ روي صفحه پايين به حالت چشمک زن تبديل شود.
• اين وضعيت تنظيم است.
3ـ براي تغيير عالمت چشمک زدن از ساعت به دقيقه و بالعکس دکمه  Cرا فشار دهيد.
4ـ وقتي که ساعت يا دقيقه در حال چشمک زدن است ،براي تغيير آن از دکمه  )+( Dو )-( Bاستفاه کنيد.
• وقتي که در زمانبندي  12ساعته ،زنگ را تنظيم ميکنيد .دقت کنيد که ساعت قبل از ظهر ( )A.Mو بعدازظهر ( )P.Mرا
به درستي تنظيم نماييد .ساعت بعدازظهر با عالمت ( )Pدر کنار آن مشخص ميشود.
 ۵ـ براي خروج از وضعيت تنظيم دکمه  Aرا فشار دهيد.

1ـ در حالت زمان جهاني ،براي انتخاب کد شهري که ميخواهيد به عنوان زمان شهر جهاني انتخاب کنيد از دکمه D

آزمايش زنگ

مراحل تبديل زمان شهر محل اقامت و زمان شهر جهاني به يکديگر

استفاده کنيد.
2ـ براي تبديل زمان شهر محل اقامت به زمان شهرجهاني و بالعکس دکمه  Aو  Bرا به طور همزمان فشار دهيد.

• اين کار باعث ميشود که زمان شهر جهاني (لندن )LON/که در مرحله  1انتخاب کرديد ،به زمان شهر محل اقامت و
زمان شهر محل اقامت فعلي (توکيو )TYO/به زمان شهر جهاني تبديل شود.

استفاده از زنگ
شما ميتوانيد پنج زمان جداگانه براي زنگ تنظيم کنيد .در صورت فعال بودن زنک
ساعت ،وقتي که در حالت زمانسنج ساعت به زمان تنظيم شده برسد ،زنگ به مدت 10
ثانيه به صدا درميآيد .البته اگر ساعت در حالت زمانسنج هم نباشد ،زنگ در زمان تنظيم
شده به صدا درميآيد .يکي از زنگهاي روزنامه ،زنگ بيداري است .زنگ بيداري ،در
فواصل  5دقيقهاي ،هفت بار به صدا در ميآيد ،مگر اينکه خودتان آن را خاموش کنيد.
همچنين ميتوانيد زنگ سرساعت را فعال کنيد .اگر زنگ سرساعت فعال باشد ،سر هر
ساعت زنگ ساعت دوبار صداي بيپ ميدهد.

ورود به حالت زنگ

همانطور که در قسمت «انتخاب يک حالت» توضيح داده شده است ،براي انتخاب حالت زنگ از دکمه  Cاستفاده کنيد.
• با اينکار ،صفحه باال ،شماره زنگ انتخاب شده ( از  AL1تا AL4يا  )SNZيا زنگ سر ساعت( )SIGرا نشان مي دهد.
• وقتي که وارد حالت زنگ شويد ،ابتداي اطالعات را مشاهده ميکنيد که مربوط به آخرين باري هستند که از حالت زنگ خارج شدهايد.

مراحل تنظيم زمان  به صدا درآمدن زنگ ساعت

1ـ در حالت زنگ ،براي حرکت در ميان زنگها روي صفحه باال و انتخاب يکي از آنها از دکمه  Dاستفاده کنيد.

براي آزمايش زنگ در حالت زنگ دکمه  Dرا فشار داده و نگه داريد تا زنگ به صدا درآيد.

مراحل فعال کردن و غيرفعال کردن زنگ سرساعت و يا يکي از زنگها

1ـ در حالت زنگ براي انتخاب زنگ سرساعت و يا يکي از زنگها از دکمه  Dاستفاده کنيد.
2ـ وقتي که زنگ موردنظر را انتخاب کرديد ،براي فعال کردن و غيرفعال کردن آن دکمه
 Aرا فشار دهيد.
• وقتي که زنگها فعال باشند ،با توجه به نوع زنگي که فعال است ،عالمت يکي از زنگها،
عالمت زنگ بيداري و عالمت زنگ سرساعت در همه حالتها روي صفحه ديجيتال باال
نشان داده ميشود.

توقف صداي زنگ

دکمهاي را فشار دهيد.

روشنايي
براي بهتر خوانده شدن ساعت در تاريکي ،صفحه آن روشن ميشود .روشنايي اتوماتيک
ساعت باعث ميشود که هر زمان ساعت را به سمت صورت خود بگيريد ،صفحه ساعت
به طور اتوماتيک روشن شود.
• براي اجراي روشنايي اتوماتيک ساعت ،بايد آن را فعال کنيد.

روشن کردن دستي صفحه ساعت

در همه حالتها (بجز حالت تنظيم) ،با فشار دادن دکمه ،Bصفحه ساعت روشن مي شود.
• شما با استفاده از روشي که در زير توضيح داده شده ،ميتوانيد انتخاب کنيد که مدت روشن مانده صفحه 1.5 ،ثانيه
يا  3ثانيه باشد .وقتي که شما دکمه  Bرا فشار ميدهيد با توجه به وضعيت تنظيم شده صفحه ساعت به مدت  1.5يا 3
ثانيه روشن ميشود.
• با فشار دادن دکمه  ،Bصفحه ساعت صرفنظر از وضعيت فعال يا غيرفعال روشنايي اتوماتيک ،روشن ميشود.
وقتي که سنسور دماسنج در حال اندازهگيري دما است ،نميتوان از روشنايي صفحه ساعت استفاده کرد.

مراحل تنظيم دوره روشنايي صفحه ساعت

 .1در حالت زمانسنج دکمه  Aرا فشار داده و پايين نگه داريد تا عبارت ADJروي صفحه ديجيتال باال نمايش داده شود.
• با رها کردن دکمه( ، Aبعد از آنکه عبارت ADJظاهر شد) ،عبارت SETروي صفحه پايين ،شروع به چشمک زدن مي
کند .اين حالت تنظيم است.
 .2براي حرکت در ميان تنظيمها و نشان داده شدن دوره روشنايي فعلي ( LT1يا  )LT3روي صفحه باال ،از دکمه C
استفاده کنيد.
• براي اطالعات بيشتر در مورد چگونگي حرکت در ميان تنظيمها به مرحله  2از» مراحل تغيير تنظيمات تاريخ و زمان
فعلي» نگاه کنيد.
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 .3براي تغيير دوره روشنايي صفحه ساعت از  1.5ثانيه ( )LT1به  3ثانيه ( )LT3و بالعکس ،دکمه  Dرا فشار دهيد.
 .4بعد از آنکه تنظيمات را به دلخواه خود انجام داديد ،براي خروج از وضعيت تنظيم دکمه  Aرا فشار دهيد.

درباره روشنايي اتوماتيک

فعال کردن روشنايي اتوماتيک باعث ميشود که هر زمان که مچ خود را به شکل
تصوير زير قرار دهيد ،صفحه ساعت به طور اتوماتيک روشن گردد.
اگر ساعت را به موازات زمين قرار دهيد ،سپس آن را بيشتر از  40درجه به سمت خود
بچرخانيد ،صفحه ساعت روشن خواهد شد.

هشدار!

• هر وقت ميخواهيد با استفاده از روشنايي اتوماتيک به صفحه ساعت نگاه کنيد ،مطمئنشويد که در وضعيت امني قرار
داريد .به ويژه زماني که در حال دويدن يا مشغول فعاليتي هستيد که ممکن است منجر به تصادف و آسيب شود .همچنين
مواظب باشيد که روشن شدن ناگهاني روشنايي اتوماتيک باعث حواسپرتي و يا وحشت اطرافيان نشود.
• هنگامي که ساعت را به مچ ميبنديد ،مطمئن شويد که قبل از شروع رانندگي با دوچرخه يا موتورسيکلت يا هر وسيله
نقليه ديگر روشنايي اتوماتيک آن غيرفعال باشد زيرا روشن شدن ناگهاني و غيرمنتظره روشنايي اتوماتيک ،باعث
حواسپرتي و در نتيجه تصادف و آسيب جدي به شما ميشود.

توجه

• در شرايط زير ،صرفنظر از فعال بودن يا غيرفعال بودن ،روشنايي اتوماتيک عمل نميکند:
ـ هنگام به صدا درآمدن زنگ ساعت
ـ هنگام اندازهگيري دما با استفاده از سنسور

مراحل فعال و غيرفعال کردن روشنايي اتوماتيک

اگر باز هم روشن نشود دست خود را به سمت پايين بگيريد تا ساعت از مچ شما آويزان شود .سپس دوباره آن را به
موازات سطح زمين قرار دهيد.
• وقتي که ساعت را به جلو و عقب تکان ميدهيد ممکن است صداي کليک خيلي خفيفي بدهد ،اين به دليل عمليات مکانيکي
روشن شدن روشنايي اتوماتيک ساعت است و نشاندهنده نقص و اشکال در ساعت نيست.

صداي عملکرد دکمهها
وقتي که يکي از دکمههاي ساعت را فشار دهيد ،صداي عملکرد آن شنيده ميشود .شما ميتوانيد صداي عملکرد دکمهها
را فعال يا غيرفعال کنيد.
• اگر صداي دکمهها را غيرفعال هم کنيد ،صداي زنگ ،زنگ سرساعت و تايمر شمارش معکوس به طور عادي فعال هستند.

مراحل فعال و غيرفعال کردن صداي دکمهها

 .1در حالت زمانسنج دکمه  Aرا فشار داده و پايين نگه داريد تا عبارت ADJروي
صفحه ديجيتال باال نمايش داده شود.
• با رها کردن دکمه( ،Aبعد از آنکه عبارت ADJظاهر شد)  ،عبارت SETروي صفحه
پايين ،شروع به چشمک زدن مي کند .اين حالت تنظيم است.
 .2براي حرکت در ميان تنظيمات و ظاهر شدن وضعيت صداي عملکرد دکمهها
(  MUTEيا  ) KEYروي صفحه ديجيتال باال از دکمه  Dاستفاده کنيد.
• براي اطالعات بيشتر در مورد چگونگي حرکت در ميان تنظيمات به بند  2قسمت «تغيير
تنظيمات تاريخ و زمان فعلي» نگاه کنيد.
 .3براي تغيير وضعيت صداي زنگ از غيرفعال ( ) MUTEبه فعال ( ) KEYو بالعکس ،دکمه
 Dرا فشار دهيد.
 .4بعد از آنکه تنظيمات را به دلخواه خود انجام داديد ،براي خروج از وضعيت تنظيم دکمه A
را فشار دهيد.

در حالت زمانسنج ،دکمه Bرا فشار دهيد و به مدت  3ثانيه نگه داريد تا روشنايي اتوماتيک
فعال ( عبارت LTروي صفحه باال نمايش داده مي شود) يا غيرفعال(عبارت LTنمايش داده
نمي شود)شود.
• در صورتي که روشنايي اتوماتيک فعال باشد ،عبارت  LTدر همه حالتها ،روي صفحه
ديجيتال باال نمايش داده ميشود.
• روشنايي اتوماتيک حدود  6ساعت فعال باقي مي ماند ،بعد از آن به طور خودکار
غيرفعال مي شود.

تنظيم زمان

• در معرض نور مستقيم خورشيد ،مشاهده روشنايي صفحه ساعت ممکن است سخت باشد.
• هنگام به صدا در آمدن زنگ ساعت ،حرکت سريع عقربهها ،اندازهگيري دما به وسيله سنسور ،روشنايي فعال نخواهد
شد .هنگام عمليات اندازهگيري دما به وسيله سنسور ،اگر دکمه  Bرا فشار دهيد ،روشنايي فعال ميشود.
• وقتي که زنگ ساعت به صدا درميآيد ،روشنايي به طور اتوماتيک غير فعال ميشود.
• استفاده مکرر از روشنايي صفحه ساعت باتري ساعت را ضعيف ميکند.

حالت سنسور

نکات احتياطي در مورد روشنايي صفحه ساعت

نکات احتياطي در مورد روشنايي اتوماتيک

• اگر صفحه ساعت  15درجه با سطح زمين تفاوت زاويه داشته باشد ممکن است روشنايي
اتوماتيک فعال نشود .دقت کنيد که مچ شما با سطح زمين موازي باشد.
• بعد از تمام شده دوره زمان روشنايي( 1.5ثانيه يا  3ثانيه) ،صفحه ساعت خاموش مي
شود ،حتي اگر ساعت را همچنان روبروي صورت خود نگه داريد.
• الکتريسيته ساکن يا نيروي مغناطيسي ،عملکرد مناسب روشنايي اتوماتيک را تحت تاثير
قرار ميدهد .اگر روشنايي اتوماتيک روشن نشود ،سعي کنيد ساعت را به وضعيت اوليه موازي با سطح زمين قرار دهيد
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توجه

• در صورتي که صداي دکمهها غيرفعال باشد ،عالمت آن( )MUTEدر همه حالتها ،روي صفحه نشان داده ميشود.

عيبيابي
چرا زمان فعلي تنظيم شده ،دو ساعت با زمان واقعي اختالف دارد؟
ممکن است کد شهر محل اقامت انتخاب شده اشتباه باشد .وضعيت کد شهر مبدأ را بررسي و در صورت لزوم آن را
اصالح کنيد.
چرا زمان فعلي تنظيم شده ،يک ساعت با زمان واقعي اختالف دارد؟
احتما ً
ال بايد وضعيت زمان استاندارد /زمان تابستاني را تغيير دهيد .براي تغيير وضعيت زمان استاندارد /زمان تابستاني
از روش توضيح داده شده در قسمت «مراحل تغيير تنظيم زمان و تاريخ فعلي» استفاده کنيد.
چرا نميتوانم واحد اندازهگيري دما را تغيير دهم؟
وقتي که شهر توکيو ( )TOKYOبه عنوان شهر محل اقامت انتخاب شده باشد ،به طور
اتوماتيک واحد اندازهگيري دما ،سلسيوس ( )cانتخاب ميشود .شما نميتوانيد آنها را
تغيير دهيد.
چرا وقتي که از سنسور استفاده ميکنم ،عالمت « »ERRروي صفحه ديجيتال ظاهر
ميشود؟
اگر ساعت در معرض يک ضربه شديد قرار گيرد ،ميتواند باعث خرابي و درست عمل نکردن سنسور شود .وقتي که اين
اتفاق مي افتد عالمت « »ERRروي صفحه ديجيتال باال ظاهر ميشود و سنسور از کار ميافتد.
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• اگر عالمت « »ERRبعد از اندازهگيري به وسيله سنسور ظاهر شود ،اندازه گيري را دوباره انجام دهيد .اگر عالمت
« »ERRمجدداً ظاهر شود ممکن است به دليل خراب شدن سنسور باشد.
• اگر هنگام اندازهگيري با يک سنسور ظاهر شدن عالمت « »ERRروي صفحه ديجيتال ادامه پيدا کند ،ممکن است به
دليل خراب شدن سنسور باشد.

حالت زمان جهاني

در حالت زمان جهاني ،ساعت زمان شهر جهاني تنظيم نيست.
اين ممکن است به دليل تنظيم نادرست زمان استاندارد و زمان تابستاني باشد .براي اطالعات بيشتر به قسمت «مراحل
تعيين زمان استاندارد /زمان تابستاني» نگاه کنيد.

باتري

چرا عالمت ضعيف بودن باتري روي صفحه در حال چشمک زدن است؟
باتري ساعت ضعيف است .در صورتي که عالمت ضعيف بودن باتري روي صفحه
بال در حال چشمک زدن باشد ،کارکردهاي ساعت غيرفعال ميشوند.
اگر بعد از بازيابي باتري ،عالمت ضعيف بودن باتري ناپديد شود ولي بعد از مدت
کوتاهي دوباره شروع به چشمک زدن کند ،به اين معني است که بايد باتري را عوض
کنيد.

ساير :زمان استاندارد/زمان تابستاني
زنگ 5 :زنگ روزانه(يک زنگ بيداري) ،زنگ سر ساعت
روشنايي :المپ LEDماوراء بنفش ،دوره روشنايي قابل انتخاب ( 1.5ثانيه يا  3ثانيه) ،روشنايي اتوماتيک
ساير :عالمت ضعيف بودن باتري ،فعال يا غيرفعال کردن صداي دکمه ها
باتری :دو باتري اکسيدي نقرهاي (نوع)SR927W:
زمان تقريبي کارکرد باتري 2 :سال ،در شرايط زير:
•  1بار روشن شدن صفحه ساعت در روز (به مدت 1.5ثانيه)
•  10ثانيه کارکرد زنگ در روز
•  1بار اندازهگيري دما در هفته
استفاده مکرر از نور ساعت باعث ضعيف شدن باتري مي شود .بنابراين در استفاده از روشنايي اتوماتيک بايد به اين
موضوع توجه ويژه داشته باشيد.

جدول کد شهرها

• از ماه ژوئن سال  ،2013سازمان زمان جهاني( )UTCاختالف زمان مسکو( )MOWبا زمان جهاني از  3ساعت به 4
ساعت افزاش يافت ،اما اين ساعت همچنان از اختالف ساعت قبلي ( 3ساعت) براي مسکو استفاده مي کند .به همين دليل،
شما بايد در مسکو ،هميشه زمان تابستاني -که يک ساعت جلوتر از زمان استاندارد است -را فعال نگه داريد.

مشخصات
دقت در دماي عادي +15 :ثانيه در ماه
زمانسنج ديجيتال :ساعت ،دقيقه،ثانيه ،بعد ازظهر( ، )Pماه ،روز،روز هفته
زمانبندي 12 :ساعته و  24ساعته
تقويم :تقويم تمام اتوماتيک از  2000تا 2099
ساير :نمايش دوگانه (ماه ،روز يا زمان) ،کد شهر محل اقامت(کدهاي قابل تخصيص) ،زمان استاندارد/زمان تابستاني
زمانسنج آنالوگ :ساعت ،دقيقه (هر ده ثانيه يکبار حرکت ميکند) ،ثانيه

دماسنج

محدوده اندازهگيري و نمايش -10:تا  60درجه سلسيوس(يا 14تا  140درجه فارنهايت)
واحد اندازه گيري 0.1:سلسيوس(يا  0.2فارنهايت)
زمانبندي اندازه گيري :هر پنج ثانيه يک بار در حالت دماسنج/فشنار سنج
ساير :درجه بندي ،قابليت انتخاب واحد اندازهگيري
دقت سنسور دماسنج:
 ±2درجه سلسيوس( ± 3.6فارنهايت) در محدوده  -10تا  60درجه سلسيوس (يا 14تا  140درجه فارنهايت)

کرنومتر:

واحد اندازه گيري 1/100:ثانيه
ظرفيت اندازهگيري 23 :ساعت و  59دقيقه و  59.99ثانيه
حالتهاي اندازهگيري :زمان طي شده ،زمان هر دور ،زمان دو پايانه

تايمر شمارش معکوس:

واحد اندازه گيري 1 :ثانيه
محدوده شمارش معکوس 60 :دقيقه
محدوده تنظيم زمان سنجش معکوس1 :تا 60دقيقه (واحد  1دقيقه)
زمان جهاني 48 :شهر( 31افق زماني)
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