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Cal. E820 

BL5***     بى نھايتراف) گ(كرونوزمانسنج  
  

  عقربه كاركرد
  
                                              Aراست فوقانى مه دك
  
  ساعته -24عقربه                               تنظيمچ پي
  

    عقربه ثانيه شمار          Bراست تحتانى دكمه 
  
  عقربه حالت نما 
  

                                               
  
  يژگيھاو
  
  

 ى نورى ژمنبع انر 
 ژباطرى قابل شار  
 زمان 
 تقويم 
 راف)گزمانسنج (كرونو 
 نهاگزمان دو 
 (آالرم) ھشدار  

  مزايا 
  
  

 كپاى ژمنبع انر 
 باطرى بى نياز از تعويض 
  ساعته 12/24سيستم نمايش 
  2100برنامه ريزى شده تا سال 
  ثانيه 20/1دقت 
 منطقه زمانى دوم 
 ساعته -24بليت تنظيم روزانه (قا(  

  
  

ه اينترنتى ما به نشانى اگپايبه لطفا جھت مشاھده دستورالعملھاى مربوط به تنظيمات ساعت، 
www.citizenwatch.com  .مراجعه فرماييد 

 
 دندهبه اندازه دو  تنظيم پيچبيرون كشيدن ، ابتدا با داريدساعت ترديدى در دقت كاركرد ر گا: تذكر مھم
تنظيم آنھا  براى  شتند، گنر عقربه ھا و تقويم به وضعيت صفر باز گا را تنظيم كنيد.ت صفر عقربه ھا وضعي

  كار مطلوب ساعت ضروريست. 
بايد انجام  وضعيت صفر تصحيحعمليات بازنشانى كامل و  ،رگيباطرى يا بروز اشكالى دكامل ژ شارس از پ

  شود.
جھت ژ ثانيه اى حركت ميكند تا بدينوسيله نشان دھد كه ميزان شارمھاى يك اگاين ساعت با  عقربه ثانيه شمار

وضعيت  ى با حركت به سوى ژكاھش انر صورتكار عادى ساعت كافى ميباشد. عقربه ثانيه شمار در 
كه ساعت به  وفتىنماييد. ژ يادآورى ميكند كه وقت آن است كه ساعت را شار ،بر صفحه ساعت ژ" ( )"شار

جھت كسب  مھاى يك ثانيه اى ادامه خواھد داداگنان به حركت با چھمثانيه شمار ده باشد، شژ اندازه كافى شار
                          راھنما مراجعه كنيد. چه، به دفترژشار ىگنوگچجزئيات  اطالعات بيشتر در مورد

     
  
  ]دستورالعمل عمليات بازنشانى كامل[
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 نما را بر حالت زمانسنج ( رخانيد تا عقربه حالتچبتنظيم را چ پيCHR (قرار دھيد . 
 بيرون بكشيد (حالت تصحيح وضعيت صفر). ھر كدام از عقربه ھا و تاريخ به  دندهتنظيم را دو  پيچ

 وضعيت صفر خود كه در حافظه ذخيره شده حركت ميكند و متوقف ميشود. 
  دكمه ھاى راست فوقانىA راست تحتانى  وB ساعت با ده و رھا كنيدرا به طور ھمزمان فشار دا .

ساعته، ساعت شمار، دقيقه شمار و ثانيه شمار به ترتيب با  -24و عقربه ھاى كاركرد،  صداى تاييد
 را تاييد ميكنند.  عمليات بازنشانى كاملانجام حركتى نمايشى انجام 

  را انجام دھيد. تصحيح وضعيت صفرحال ميتوانيد 
  

  ختصحيح وضعيت صفر عقربه كاركرد و تاري
 

 تنظيم را در حالت زمانسنج ( پيچCHR عقربه كاركرد و تاريخ را بيرون بكشيد تا  دنده) به اندازه يك
  تصحيح كنيد.

  ،رخانيد.                                                             چب پچبه سمت تنظيم را چ پيجھت ھمطراز كردن تاريخ
دور زده و تاريخ يك روز تصحيح ميشود.       4 عقربه كاركرد،  رخانيدچبيكبار تنظيم را چ پير گا
 ماگنھميشود.  عقربه كاركرد متوالىباعث حركت ) متوالىند كليك چ(دو يا تنظيم چ پيرخاندن سريع چ

عقربه كاركرد به طور چه ناچرخانيد. چب چپتنظيم را يكبار به راست يا چ پي، عقربه كاركردتوقف 
 متوقف ميشود.  خود بخود رخشچبار  31از  سپ، دستى متوقف نشود

  رخاندن چ" تغيير ميكند. با 1يرد، به "گيمقرار مى كه عقربه كاركرد بر وضعيت صفر اگنھتاريخ
با تغيير  عقربه كاركردرا فشار دھيد تا  Aدكمه راست فوقانى "، 31و تصحيح تاريخ به " تنظيمچ پي

 يرد.گ" در وضعيت صفر قرار 1تاريخ به "
  

  ساعته، ساعت شمار، دقيقه شمار و ثانيه شمار -24 ھاى يح وضعيت صفر عقربهتصح
 

 رخانيد تا عقربه حالت نما را بر چبتنظيم را در جھت يا خالف جھت حركت عقربه ھاى ساعت چ پي
 . يردگ) قرار CHRحالت زمانسنج (

 بيرون بكشيد. دندهتنظيم را دو  پيچ 
  دكمه راست فوقانى ھر فشارA ،دكمه  رگانيه شمار را يك ثانيه تصحيح ميكند. عقربه ثاA  را فشار

 سريعا حركت خواھد كرد. عقربه ثانيه شمارداريد، ھگنداده و 
 ساعته و دقيقه شمار تصحيح شوند. عقربه ھاى   -24كه عقربه ھاى  سبب ميشودتنظيم چ پيرخاندن چ

جھت حركت عقربه ھاى ساعت  درتنظيم به راست چ پيرخاندن چساعت شمار و دقيقه شمار با يكبار 
رخاندن چدر خالف جھت حركت عقربه ھاى ساعت حركت ميكنند.  چپتنظيم به چ پيرخاندن چو با 

عقربه م توقف اگنھھا ميشود. عقربه  متوالىباعث حركت ) متوالىند كليك چ(دو يا تنظيم چ پيسريع 
به كاركرد به طور دستى متوقف عقرچه ناچرخانيد. چب چپتنظيم را يكبار به راست يا چ پي، كاركرد
  رخش خود بخود متوقف ميشود. چبار  12س از پنشود، 
  تنظيم زمان

  
 رخانيد تا عقربه حالت نما را بر چبتنظيم را در جھت يا خالف جھت حركت عقربه ھاى ساعت چ پي

 يرد.گ) قرار TMEحالت زمان (
 وضعيت صفر حركت كرده و متوقف  بيرون بكشيد. عقربه ثانيه شمار به طرف دندهتنظيم را دو  پيچ

عمليات بازنشانى كامل و رفت، گرى قرار گيميشود. در صورتيكه عقربه ثانيه شمار در وضعيت د
تنظيم به راست در جھت حركت چ پيرخاندن چرا انجام دھيد. عقربه ھا با يكبار  وضعيت صفر تصحيح

حركت عقربه ھاى ساعت حركت در خالف جھت  چپتنظيم به چ پيرخاندن چعقربه ھاى ساعت و با 
در حاليكه عقربه ھا در حالت ھا ميشود. عقربه  متوالىتنظيم باعث حركت چ پيرخاندن سريع چ ميكنند.

 يا راست باعث توقف عقربه ھا ميشود.  پچتنظيم به چ پيرخاندن چ"حركت سريع" قرار دارند، يكبار 
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 ) در تنظيم زمان، به وقت قبل از ظھرAM  ) و بعد از ظھر (PM .تنظيم  اتمام س ازپ) توجه كنيد
 تنظيم را به داخل فشار دھيد.چ پيزمان، 

  
  تنظيم تقويم

  
  زمان (حالت در وقتى كه عقربه حالت نما تقويمTME ( تنظيم ميشود. قرار دارد 
 رفتن گو با قرار به نماد ماه تبديل شده  ردگنروا بيرون بكشيد. عقربه ثانيه شمار دندهتنظيم را يك  پيچ

، شماره ماه را نشان ميدھد.                                               12تا  1در برابر ھر كدام از وضعيتھاى 
ايستاد، اين نشاندھنده ماه آوريل ميباشد. در  4در برابر ساعت رد گنروار عقربه ثانيه شمار گا مثال:

 سال ساعت حركت كرده تا نشان دھد كه سال جارىيى عين حال، عقربه كاركرد به طرف بخش باال
سال بعد از سال كبيسه ميباشد. وضعيت صفر عقربه كاركرد سال كبيسه را نشان  3يا  2، 1كبيسه ويا 

 س از وضعيت صفر نمايش داده ميشوند.پميدھد. سالھاى بعد از آن بالفاصله 
  ،دكمه راست تحتانى جھت تصحيح عدد ماهB  ردگنروا رھا كنيد تا عقربه ثانيه شمار شار داده وفرا 

فشار داده را  Aدكمه راست فوقانى جھت تصحيح نماد سال كبيسه، را نشان دھد.  ماه صحيح (عددى)
تنظيم را يكبار در خالف جھت حركت عقربه ھاى ساعت چ پيبه منظور تغيير تاريخ،  و رھا كنيد.

 متوالىركت عقربه ھاى ساعت باعث حركت تنظيم در خالف جھت حچ پيرخاندن سريع چرخانيد. چب
 رخانيد.چب چپتنظيم را يكبار به راست يا چ پيجھت توقف حركت تاريخ،  تاريخ ميشود.

 ژ تنظيم صحيح تفويم و شارس از پتنظيم را به داخل فشار دھيد. چ پياتمام تنظيم زمان،  به منظور
 دا خواھد كرد. پيادامه  2100 منظم ساعت، عمليات خودكار ماه، تاريخ و سال كبيسه تا سال

  
  )رافگكرونواستفاده از زمانسنج (

  
 رخانيد تا عقربه حالت نما بر حالت زمانسنج (چبتنظيم را چ پيCHR يردگ) قرار . 
  راست فوقانى دكمه يرى توسط زمانسنج، گبراى شروع يا توقف اندازهA  فشار داده و رھا كنيد.را 

م اگنھتاييد ميكند. شروع يا توقف زمانسنج را  با توليد صدايى ، ساعتAراست فوقانى با فشار دكمه 
ثانيه ھا و عقربه كاركرد دقيقه ھا را نشان رد گنرواعقربه ثانيه شمار رى شده، پسرى زمان يگاندازه 

 20/1رى شده را در واحد پسكل زمان  ،س از توقف زمانسنجپ Bدكمه راست تحتانى ميدھد. فشار 
 ثانيه نشان ميدھد. 

 راست فوقانى دكمه  12:00شت عقربه ھاى زمانسنج به وضعيت گس از توقف زمانسنج، جھت بازپ
A  داريد.ھگنفشار داده و را   
  ده و در وضعيت يرى كرگاندازه ثانيه  20/1مھاى گابا  ثانيه را 99/59دقيقه و  59زمانسنج حداكثر

  صفر متوقف ميشود. 
  

  تنظيم وقت محلى
  

 )  كاركرد وقت محلىL-TMرى غير از وقت گي) امكان آن را ميدھد كه زمان براى منطقه زمانى د
 محلى شما تعيين شود. 

 رخانيد تا عقربه حالت نما بر حالت وقت محلى (چبتنظيم را چ پيL-TM يردگ) قرار. 
 بيرون بكشيد (حالت تنظيم زمان). دندهتنظيم را دو  پيچ 
 ساعته، ساعت  - 24عقربه ھاى  رخانيد.چبعت در جھت حركت عقربه ھاى سا دندهتنظيم را يك  پيچ

) و  AMيك ساعت به جلو حركت ميكنند (در تنظيم زمان، به وقت قبل از ظھر (شمار و دقيقه شمار 
در خالف جھت حركت عقربه ھاى تنظيم را يك دنده   پيچر گا) توجه كنيد). PMبعد از ظھر ( 

م حركت (در جھت حركت عقربه اگنھر گد. اون، عقربه ھا يك ساعت به عقب ميررخانيدچب ساعت
نيمه شب رد شديد، تاريخ يك روز به جلو  12:00ر از ساعت گيھاى ساعت) به منطقه زمانى د
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ر از گيم حركت (در خالف جھت حركت عقربه ھاى ساعت) به منطقه زمانى داگنھر گميرود. 
  ھد شد. دقيقه تصحيح خوا 3يا  2ذشت گنيمه شب رد شديد، تاريخ با  12:00ساعت 

  
  ھشداراستفاده از 

  
  ساعته زمان و با توجه به وقت قبل از ظھر ( -24زمان ھشدار بايد بر اساس سيستم نمايشAM  و (

خواھد گ نز ثانيه 15س از تنظيم ھر روز به مدت پھشدار گ ن) تنظيم شود. زPMبعد از ظھر ( 
 قطع نمود. Bراست تحتانى  يا دكمه Aراست فوقانى دكمه ، را ميتوان با فشار گ نزد. صداى ز

  در حالت عادى زمان (طبق تنظيم زمان ميتوان تنھا زمان ھشدار راTME.تنظيم نمود ( 
 رخانيد تا عقربه حالت نما بر حالت ھشدار (چبتنظيم را چ پيALM عقربه ثانيه شمار  .يردگ) قرار

ساعته،  -24اى عقربه ھو يرد گيم) قرار  ON/OFFروشن يا خاموش (حركت كرده و در وضعيت 
 ساعت شمار و دقيقه شمار به سوى زمان ھشدارى كه از قبل تعيين شده حركت ميكنند.

 روشن بيرون بكشيد (حالت تنظيم زمان). ھشدار به طور خودكار در وضعيت  دندهتنظيم را دو  پيچ
)ON  يرد. گيم) قرار 
  ھا به آناى ساعت و حركت تنظيم در جھت حركت عقربه ھ پيچرخاندن چزمان ھشدار را ميتوان با

ھا به عقب آنو حركت عقربه ھاى ساعت خالف جھت حركت عقربه ھاى ساعت در رخاندن چجلو و 
 ) توجه كنيد.PM) و بعد از ظھر (  AMدر تنظيم زمان، به وقت قبل از ظھر (تنظيم نمود. 

 و دار را با فشار تنظيم ھنوز بيرون است، ميتوان ھش پيچمى كه در حالت ھشدار قرار داريد و اگنھ
 ) نمود. ON/OFFروشن يا خاموش ( Aراست فوقانى دكمه رھا كردن 

  راست فوقانى ر دكمه گاتنظيم را به داخل فشار دھيد. چ پياتمام تنظيم زمان، به منظورA  در حالى را
 خواھد زد. گ ن، ھشدار زفشار دھيدتنظيم در جاى خود و ساعت در حالت ھشدار قرار دارد  پيچكه 

  
  
  
  
  
  

  
 

                                        
  
  

 لطفا و دستورالعملھا، ، يژگيھاجھت كسب اطالعات بيشتر در مورد و
مراجعه   www.citizenwatch.comه اينترنتى ما به نشانى اگپايبه 

  فرماييد.


