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توجه :اين ساعت در شرايط عادی قادر به دريافت امواج راديوئی جھت به روز رسانی وقت و تقويم ميباشد .ميتواند
شرايطی پيش بيايد که دريافت امواج راديوئی امکانپذير نباشد .در اين حالت ساعت بدون ھمگاه سازی
)سينکرونيزاسيون( با امواج راديوئی به صورت عادی به کار خود ادامه خواھد داد.
توجه :چنانچه ذخيره باطری ساعت کم يا تمام شود ،يا صفحه نمايش چيزی را اشتباھا نمايش دھد و يا ھر گونه نقصی
بروز کند ،بايد بازنشانی کامل و کنترل و تصحيح تنظيم بر وضعيت ) 0صفر( صورت بگيرد .لطفا پس از انجام
عمليات مذکور ،فراموش نکنيد که وقت و تاريخ را تنظيم کنيد.
دريافت امواج راديوئی
اين ساعت قادر به دريافت امواج راديوئی به صورت خودکار يا در صورت تمايل شما ميباشد .ھم تاريخ و ھم وقت بر
اساس وقت محلی به روز خواھند شد.
دريافت خودکار امواج راديوئی ابتدا در ساعت  2صبح 3 ،صبح و سپس در صورت نياز ،در  4صبح صورت
ميگيرد .در صورت موفقيت بودن دريافت امواج راديوئی در ساعت  2يا  3صبح ،لتاش جه دريافت امواج در ساعات
ديگر صورت نخواھد گرفت.
ويژگی دريافت امواج راديوئی در صورت تمايل به کاربر اجازه ميدھد تا حالت دريافت را خود تعيين کند .اين کار
بخصوص ھنگام تغيير مناطق زمانی قبل از به روز سازی خودکار يا ناموفق بودن به روز سازی خودکار موثر
ميباشد.
توجه :فرايند دريافت امواج راديوئی بر جسب قدرت سيگنال ميتواند تا  15دقيقه طول بکشد .ساعت ھنگام فرايند به
روز سازی نبايد تکان بخورد ،چون در غير اين صورت دريافت امواج مختل شده و به روز سازی وقت/تقويم ناموفق
خواھد بود.
لطفا جھت دريافت جزئيات بيشتر در باب ويژگی دريافت امواج راديوئی ،به کتاب راھنمای خود مراجعه نماييد.

بازنشانی کامل و کنترل و تصحيح تنظيم بر وضعيت ) 0صفر(
توجه :دکمه راست باالی ) (Bبايد در محفظه فرو رفته باشد .بر حسب مدل ساعت ،دکمه راست پايين ) (Aميتواند در
محفظه فرو رفته باشد .جھت فعال کردن دکمه فرورفته نياز به جسم نازک نوک تيزی چون خالل دندان خواھيد داشت.








پيچ تنظيم ساعت را دو مرحله بيرون بکشيد.
دکمه راست باالی ) (Bو دکمه راست پايين ) (Aرا به طور ھمزمان به مدت  1يا  2ثانيه فشار داده و سپس رھا
کنيد .عقربه ھا و تاريخ با جلو و عقب رفتن نشان ميدھند که بازنشانی کامل موفقيت آميز بوده است.
پيچ تنظيم ساعت را بگردانيد تا تاريخ  1را نشان داده و در مرکز پنجره تاريخ ساعت قرار گيرد.
دکمه راست پايين ) (Aرا فشار داده و رھا کنيد .عقربه ساعت شمار با تکانی مختصر نشان ميدھد که آمادگی
تنظيم را دارد .پيچ تنظيم ساعت را بگردانيد تا عقربه ساعت شمار  12را نشان بدھد.
دکمه راست پايين ) (Aرا فشار داده و رھا کنيد .عقربه ثانيه شمار با تکانی مختصر نشان ميدھد که عقربه ھای
ثانيه شمار و دقيقه شمار آمادگی تنظيم را دارند .پيچ تنظيم ساعت را در جھت دلخواه بگردانيد تا عقربه ھای ثانيه
شمار و دقيقه شمار  12را نشان بدھد.
با اين کار بازنشانی کامل و کنترل و تصحيح تنظيم بر وضعيت  0به اتمام ميرسد .حال ميتوان وقت و تقويم را
تنظيم نمود.

تنظيم وقت و تقويم
توجه :زمان و تقويم پس از دريافت امواج راديوئی به طور خودکار تنظيم ميشوند .با اين وجود تحت شرايط خاصی
چون زمانی که بازنشانی کامل و کنترل و تصحيح تنظيم بر وضعيت  0انجام داده ايد ،نياز به تنظيم دستی وقت و
تاريخ پيش بيايد.
 پيچ تنظيم ساعت را يک مرحله بيرون بکشيد .پيچ تنظيم ساعت را در جھت حرکت عقربه ھای ساعت و يا خالف
حرکت عقربه ھای ساعت بچرخانيد تا عقربه ثانيه شمار/چند عمله نزديکترين منطقه زمانی به شما را نشان دھد.
 پيچ تنظيم ساعت را يک مرحله ديگر بيرون بکشيد تا ساعت در وضعيت تنظيم وقت قرار بگيرد .عقربه ثانيه
شمار/چند عمله چرخيده و روی وضعيت تنظيم ") "onروشن( يا " "offخاموش ) SMTزمان صرفه جويی در
روز روشن( که در حافظه ذخيره شده قرار ميگيرد.
 جھت فعال کردن )روشن( زمان صرفه جويی در روز روشن )(SMTپيچ تنظيم ساعت را در جھت حرکت
عقربه ھای ساعت يا غير فعال کردن )خاموش( آن پيچ تنظيم ساعت را در جھت خالف حرکت عقربه ھای ساعت
بچرخانيد.
 دکمه راست پايين ) (Aرا فشار داده و رھا کنيد .دکمه راست پايين ) (Aرا فشار داده و رھا کنيد .عقربه ثانيه
شمار با قرار گرفتن روی وضعيت  12نشان ميدھد که عقربه دقيقه شمار آمادگی تنظيم را دارد.
توجه :جھت حرکت سريعتر عقربه ھا ،پيچ تنظيم ساعت را سريعا بچرخانيد .جھت پايان حرکت سريع ،پيچ تنظيم را
يک مرحله در جھت دلخواه بچرخانيد.
توجه :عقربه ثانيه شمار به ازای  1دقيقه حرکت به جلو يا عقب ،يک دور کامل خواھد زد.
دکمه راست پايين ) (Aرا فشار داده و رھا کنيد .عقربه ساعت شمار با تکانی مختصر نشان ميدھد که آمادگی تنظيم را
دارد.
پيچ تنظيم ساعت را آنقدر بچرخانيد تا تغيير تاريخ را مشاھده کنيد .ساعت مربوطه در اين حالت ساعت " AMقبل از
ظھر" ميباشد .پيچ تنظيم ساعت را ھمچنان بچرخانيد تا ساعت درست ") "a.m.قبل از ظھر( يا ") "p.m.بعد از
ظھر"( تنظيم شود.

 دکمه راست پايين ) (Aرا فشار داده و رھا کنيد .تاريخ با تکانی مختصر نشان ميدھد که آمادگی تنظيم را دارد .پيچ
تنظيم ساعت را بچرخانيد تا سال کبيسه درست را تنظيم کنيد.
ھر اندکس ساعتی ماه و ھر دقيقه سال پس از سال کبيسه را نشان ميدھد .به عنوان مثال ،جھت نشان دادن ژوئن 2
سال پس از سال کبيسه پيچ تنظيم ساعت را بچرخانيد تا عقربه ثانيه شمار  32دقيقه از ساعت گذشته باشد )ساعت 6
برای ژوئن و  2دقيقه پس از "ساعت" برای  2سال پس از سال کبيسه(:
ماھھای سال
دسامبر
نوامبر
اکتبر
سپتامبر
اوت
ژوئيه

ژانويه
فوريه
مارس
آوريل
مه

تنظيمات مربوط به سال کبيسه
سال کبيسه
 1سال پس از سال کبيسه
 2سال پس از سال کبيسه
 3سال پس از سال کبيسه

ژوئن

 پيچ تنظيم ساعت را دو مرحله فرو ببريد تا تنظيم وقت و تقويم پايان يابد.
تغيير مناطق زمانی
 پيچ تنظيم ساعت را يک مرحله بيرون بکشيد .پيچ تنظيم ساعت را در جھت حرکت عقربه ھای ساعت و يا خالف
حرکت عقربه ھای ساعت بچرخانيد تا عقربه ثانيه شمار/چند عمله نزديکترين منطقه زمانی به شما را نشان دھد.
 پيچ تنظيم ساعت را يک مرحله ديگر بيرون بکشيد تا ساعت در وضعيت تنظيم وقت قرار بگيرد .عقربه ثانيه
شمار/چند عمله چرخيده و روی وضعيت تنظيم ") "onروشن( يا " "offخاموش ) SMTزمان صرفه جويی در
روز روشن( که در حافظه ذخيره شده قرار ميگيرد.
 جھت فعال کردن )روشن( زمان صرفه جويی در روز روشن )(SMTپيچ تنظيم ساعت را در جھت حرکت
عقربه ھای ساعت يا غير فعال کردن )خاموش( آن پيچ تنظيم ساعت را در جھت خالف حرکت عقربه ھای ساعت
بچرخانيد.
 جھت فعال کردن )روشن( زمان صرفه جويی در روز روشن )(SMTپيچ تنظيم ساعت را در جھت حرکت
عقربه ھای ساعت يا غير فعال کردن )خاموش( آن پيچ تنظيم ساعت را در جھت خالف حرکت عقربه ھای ساعت
بچرخانيد.
 پيچ تنظيم ساعت را دو مرحله فرو ببريد تا تنظيم تغيير مناطق زمانی پايان يابد.
دريافت امواج راديوئی به صورت غير خودکار
برخی اوقات الزم ميشود که امواج راديوئی را به صورت غير خودکار دريافت کنيد و نميتوانيد منتظر به روز رسانی
خودکار شويد.
 دکمه راست پايين ) (Aرا به مدت تقريبا  2ثانيه فشار داده و سپس رھا کنيد .عقربه ثانيه شمار/چند عمله در
وضعيت " "RXقرار ميگيرد.
ساعت را روی سطح محکمی قرار دھيد تا در فرايند به روز رسانی اختاللی پيش نيايد .فرايند دريافت امواج راديوئی
بر جسب قدرت سيگنال ميتواند تا  15دقيقه طول بکشد.
ساعت پس از اتمام فرايند به روز رسانی به حالت عملياتی عادی خود باز ميگردد.
چنانچه در دريافت امواج راديوئی دچار مشکلی شديد ،محل ديگری چون لب پنجره ای که در مقابل ايستگاه راديوئی
قرار دارد انتخاب کنيد )مطابق با دستورالعملھای کتابچه راھنما(.

کنترل نتايج دريافت امواج راديوئی
خودتان ميتوانيد نتايج آخرين دريافت امواج راديوئی را کنترل کنيد.
 دکمه راست پايين ) (Aرا در حالی که پيچ تنظيم در وضعيت بسته قرار دارد ،فشار داده و رھا کنيد.
عقربه ثانيه شمار/چند عمله جھت تاييد موففقيت آميز بودن دريافت امواج راديوئی به سوی نماد " "OKيا جھت نمايش
ناموفق بودن دريافت امواج به سوی نماد " "NOحرکت خواھد کرد .عقربه ثانيه شمار/چند عمله تقريبا پس از 10
ثانيه به وضعيت عادی خود بازميگردد.
جھت دريافت جزئيات بيشتر در مورد ويژکيھای ،WorldPerpetual ATلطفا به دستورالعمل خود يا به بخش حمايتھای فنی وب سايت
ما  www.citizenwatch.comمراجعه نماييد.

