

مدلهای –  ** AT80کرونوگراف جهانی A.T

شود .حتما پس از انجام این فرایند زمان و تاریخ را

Mvmt. Cal. No. H80

تنظیم نمائید.

نشانگر کرونوگراف  1/20ثانیه ( 6:00روی

دریافت رادیویی

صفحه ی زیرین مستقیما به طرف  00قرار

استفاده از منبع

این ساعت می تواند سیگنال های رادیویی را هم به

بگیرد.

انرژی پاک

صورت اتوماتیک و هم در صورت درخواست

کنترل دقت با

کاربر دریافت نماید .تقویم و زمان بر اساس منطقه

رها کنید .عقربه های دقیقه شمار و ثانیه

اتمی

استفاده از امواج

ی زمانی کنونی به روز آوری خواهند شد.

شمار برای نشان دادن دید درست به 12:00



زمان جهانی

رادیویی

دریافت اتوماتیک ابتدا در ساعت  2:00صبح و

روی صفحه ی زیرین در جهت پاد ساعت



تقویم دائمی

زمان اتوماتیک

سپس در ساعت  3:00صبح انجام می شود .در

گرد خواهند گردید .عقربه ی دقیقه شمار



کرونوگراف

در  26شهر

صورتی که دریافت ساعت  2:00صبح موفقیت

کرونوگراف ( 12:00روی صفحه ی



کریستال

عملکرد دقیق تا

آمیز باشد ،در ساعت  3:00صبح اقدام برای

زیرین) به نشانه ی این که دقیقه شمار

سال 2100

دریافت صورت نمی گیرد.

کرونوگراف و تاریخ ماه هم اکنون تنظیم

 60دقیقه ای و با

قابلیت "پس از درخواست" به کاربر اجازه می

می شوند به آرامی به حرکت در می آید.

فواصل  1/20ثانیه

دهد که دریافت رادیویی را به طور دستی فعال

صفحه ی واضح

کند .اما بسته به زمان روز ،آب و هوا ،تداخل

ساعت گرد بپیجانید تا تاریخ میان اعداد 31

و شفاف

رادیویی و غیره ،قابلیت پس از درخواست ممکن

و  1قرار بگیرد ،و دقیقه شمار کرونوگراف

اندازه گیری

است موفق به دریافت سیگنال و به روز آوری

( 12:00روی صفحه ی زیرین) مستقیما به

میزان شارژ سلول

نشود و الزم باشد که ساعت به طور دستی تنظیم

طرف  60قرار بگیرد.

انرژی

شود ،مانند زمان تغییر مناطق سیگنال رادیویی.

امکانات:


استفاده از

مزایا:


انرژی نوری


زمان گیری







یاقوت کبود
بدون انعکاس




شاخص
ذخیره ی نیرو











پیچ تنظیم را در یکی از جهات بپیچانید تا

دکمه ی راست – باال ( )Bرا فشار داده و

پیچ تنظیم را در جهت ساعت گرد یا پاد

دکمه ی راست – باال ( )Bرا فشار داده و

نکته :بسته به قدرت سیگنال ،فرایند به روز آوری

رها نمائید .عقربه های ساعت شمار و دقیقه

از طریق دریافت سیگنال ماهواره ای ممکن است

شمار به آرامی شروع به حرکت خواهند

از دو تا سی دقیقه به طول بیانجامد .طی فرایند به

نمود.

روز آوری ،نمی بایست ساعت را حرکت داد چرا



برای حرکت دادن عقربه های دقیقه شمار و

که این کار ممکن است باعث تداخل در انتقال

ساعت شمار و رفتن روی موقعیت  12:00و

سیگنال شده و منجر به عدم موفقیت در به روز

نیز بردن عقربه ی  24ساعته روی  ،24پیچ

لطفا دستورالعمل تنظیمات تعاملی ما را در آدرس

آوری زمان  /تقویم گردد.

تنظیم را به صورت ساعت گرد یا پاد

 www.citizenwatch.comببینید.

برای مشاهده ی دستورالعمل دقیق تر در مورد

ساعت گرد بپیچانید.

نکته :تحت شرایط نرمال این ساعت به منظور به

قابلیت دریافت رادیویی لطفا به راهنمای کاربری

روز آوری اتوماتیک زمان و تقویم اقدام به

مراجعه کنید.

فشار دهید .اکنون می بایست زمان و تقویم

دریافت امواج رادیویی خواهد نمود .ممکن است

دستورالعمل ریست کلی و رفتن به

دائمی را تنظیم نمائید.

شرایطی وجود داشته باشد که امکان دریافت

موقعیت صفر

سیگنال رادیویی وجود نداشته باشد .در صورتی





پیچ تنظیم را به میزان دو درجه به داخل

تنظیم زمان و تقویم دائمی

پیچ تنظیم را به میزان دو درجه بیرون

نکته :پس از دریافت سیگنال رادیویی ،تاریخ و

بکشید.

زمان به طور اتوماتیک تنظیم می شوند .اما ممکن

دکمه های راست – پایین ( )Aو راست –

است شرایطی پیش بیاید که شما مجبور شوید

رادیو سیگنال همگام شود.

باال ( )Bرا به طور همزمان به مدت چهار

زمان و تاریخ را خودتان به صورت دستی تنظیم

نکته :پس از خالی شدن کامل شارژ یا مشاهده ی

ثانیه فشار داده و نگاه دارید و سپس رها

نمائید ،به طور مثال پس از ریست کلی و رفتن به

عملکرد یا نمایش غیر معمول ،دستورالعمل ریست

کنید .عقربه ها و تاریخ به عقب و جلو

موقعیت صفر.

کلی و بازگشتن به موقعیت صفر می بایست اعمال

حرکت خواهند کرد تا نشان دهند که

که سیگنال قابل دریافت نباشد ،ساعت به طور
نرمال به کار خود ادامه می دهد اما نمی تواند با



ریست کلی موفقیت آمیز بوده است.



پیچ تنظیم را به میزان یک درجه بیرون
بکشید.



پیچ تنظیم را به صورت ساعت گرد یا پاد
ساعت گرد بپیجانید تا زمانی که عقربه ی

در جهت ساعت گرد یا پاد ساعت گرد

ساعت تابستانی ،دکمه ی راست – باال ()B

ثانیه شمار نزدیک ترین منطقه ی زمانی به

بپیچانید .نکته :دقیقه شمار کرونوگراف پنج

را فشار داده و رها کنید.

مکان کنونی شما را نشان دهد .عقربه های

دور کامل برای هر تغییر تاریخ می گردد.
دکمه ی راست – باال ( )Bرا فشار داده و

شروع به گردش کرده و روی زمان کنونی

رها کنید .عقربه ی  1/20ثانیه ی

تکمیل می کند.

تنظیم شده در حافظه برای منطقه ی زمانی

کرونوگراف ( 6:00روی صفحه ی زیرین)

استفاده از کرونوگراف  60دقیقه ای

انتخابی قرار می گیرند.

برای نشان دادن اینکه روز کنونی هفته هم

نکته :پس از گذشت  30ثانیه از زمان گیری عقربهه

دکمه ی راست – باال ( )Bرا فشار داده و

اکنون تنظیم می شود به آرامی شروع به

ی  1/20ثانیه کرونوگراف متوقف می شهود .زمهان

رها کنید تا دقیقه شمار کرونوگراف

حرکت می کند.

گیری در حافظهه ادامهه پیهدا کهرده و هنگهامی کهه

برای تنظیم روز کنونی هفته ،پیچ تنظیم را

کرونوگراف متوقف می شود منعکس می شود.

( 12:00روی صفحه ی زیرین به حرکت





در آمده و نشان دهد که ساعت تابستانی

در جهت ساعت گرد یا پاد ساعت گرد

خاموش یا روشن است.

بپیچانید.

به مدت دو ثانیه دکمه ی راست – باال ()B



دکمه ی راست – باال ( )Bرا فشار داده و

را فشار داده و رها کنید .عقربه ی ثانیه

رها کنید .عقربه ی ثانیه شمار برای نشان

شمار شروع به حرکت کرده و روی

دادن اینکه سال کبیسه هم اکنون تنظیم می

موقعیت  6:00قرار می گیرد و دقیقه شمار

شود به آرامی شروع به گردش می کند.

کرونوگراف ( 12:00روی صفحه ی







پیچ تنظیم را برای تنظیم ماه کنونی و سال

راست – باال ( )Bرا فشار داده و رها کنید.


بهها فشههار دادن دکمههه ی راسههت  -بهاال ()B
کرونوگراف متوقف نمائید.



با فشار دادن دکمه راست – پائین ( )Aمهی
توانید کرونوگراف را ریست نمائید.



برای خروج از حالهت کرونهوگراف دکمهه

زیرین) شروع به گردش کرده تا روی 60

کبیسه بپیچانید .هر شاخص ساعتی نشان

قرار بگیرد.

دهنده ی عدد ماه سال می باشد در حالی

کنید .عملکرد معمولی ساعت از سر گرفتهه
می شود.

پیچ تنظیم را یک درجه ی دیگر به بیرون
بکشید تا در وضعیت تنظیم زمان قرار

برای اطالع از دستورالعمل اضافی برای استفاده از

بگیرد .عقربه ی ثانیه شمار شروع به گردش

امکانات مذکور و نیز سایر امکانات World
که هر شاخص ساعت و نیز هر یک از سه

عقربه های دقیقه شمار و ساعت شمار به

شاخص دقیقه ی زیر نشان دهنده ی سال

نشانه ی اینکه زمان هم اکنون تنظیم خواهد

کبیسه می باشند.

شد به آرامی شروع به حرکت خواهند
نمود.
برای تنظیم زمان کنونی برای منطقه ی



پیچ تنظیم را به میزان دو درجه به

زمانی انتخابی ،پیچ تنظیم را بپیچانید .حتما

داخل فشار دهید .این کار تنظیم زمان

در حین تنظیم به وضعیت عقربه ی 24

و تقویم را تکمیل می کند.

ساعته ( 9:00روی صفحه ی زیرین) توجه
داشته باشید تا مطمئن شوید  AMیا PM




برای شروع به کار کرونهوگراف ،دکمهه ی

ی راست – پهائین ( )Aرا فشهار داده و رهها

نموده و روی  12:00قرار می گیرد و





پههیچ تنظههیم را یههک درجههه بههه داخههل فشههار
دهیههد .ایههن کههار تغییههر منطقههه ی زمههانی را

ساعت شمار ،دقیقه شمار و  24ساعته





برای تنظیم تاریخ کنونی ماه ،پیچ تنظیم را



بههرای روشههن یهها خههاموش کههردن تنظیمههات

تغییر منطقه ی زمانی


پیچ تنظیم را یک درجهه بهه بیهرون بکشهید.

بودن زمان به درستی تنظیم شود.

آن را به صورت ساعت گرد یا پهاد سهاعت

دکمه ی راست – باال ( )Bرا فشار داده و

گرد بپیچانید تا عقربه ی ثانیه شمار نزدیهک

رها کنید .دقیقه شمار کرونوگراف

ترین منطقه ی زمانی به مکان فعلهی شهما را

(موقعیت  )12:00برای نشان دادن اینکه

نشان بدهد.

تاریخ ماه هم اکنون تنظیم می شود به
آرامی شروع به حرکت می کند.

 Chronograph A*Tبه راهنمای کاربری
کامل یا به بخش پشتیبانی فنی وبسایت ما در
آدرس زیر مراجعه نمائید:
ww.citizenwatch.com

