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تنظیم زمان
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ی زمانی
عملکرد دقیق تا
سال 2100
نمایش شارژ

اسا

شوند به ررامای شاروب باه حرکات خواهاد

منطقه ی زمانی انتخاب شده در محادوده ی

کرد.

دریافاات ساای نال رادیااویی بااه روز روری خواهنااد
شد.

نکته :بسته به موقعیت قرار گیری عقربه های ساعت

دریافاات خودکااار ابتاادا در ساااعت  2:00اابو و

شمار و دقیقه شمار زمان ا الی ،عقرباه هاای ثانیاه

سا س در ساااعت  3:00اابو اناااام ماای شااود .در

شمار ،دقیقه شمار و ساعت شمار زمان ا لی بارای

ورتی کاه دریافات سااعت  2:00ابو موفقیات

ارائه ی یک دید واضاو باه  12:00روی افحه ی

رمیااب باشااد ،در ساااعت  3:00اابو اقاادام باارای
دریافت ورت نمی گیرد.

زیرین شروب به گردش خواهند نمود.


پیت تنظیم را به ورت ساعت گارد یاا پااد

قابلیت "پس از درخواسات" باه کااربر اجاازه مای

ساعت گرد باه نحاوی ب یچانیاد کاه تااریخ

دهد که دریافت رادیاویی را باه واور دساتی فعاال

میاان اعااداد  1و  31قاارار ب یاارد ،و نشااان ر

کنااد .امااا بسااته بااه زمااان روز ،رب و هااوا ،تااداخل

عملکرد (12:00روی فحه ی زیارین) باه

رادیویی و میره ،قابلیت پس از درخواسات ممکان

ورف یکشنبه ( )Sundayباشد.

اساات موفااق بااه دریافاات ساای نال و بااه روز روری



دکمه ی راست – بااال ( )Bرا فشاار داده و

باقی مانده

نشود و الزم باشد که ساعت به واور دساتی تنظایم

رها نمائید .عقربه های ساعت شمار و دقیقاه

منطقه ی زمانی

شود ،مانند زمان تغییر مناوق سی نال رادیویی.

شاامار زمااان ا االی بااه رراماای شااروب بااه

ثانویه

نکته :بسته به قدرت سای نال ،فرایناد باه روز روری

حرکت خواهند نمود.

زنگ هشدار
روزانه

از وریق دریافت سی نال ماهواره ای ممکان اسات
از دو تا سی دقیقه به وول بیاناامد .وای فرایناد باه

های دقیقه شمار و ساعت شمار زمان ا لی

روز روری ،نمی بایست ساعت را حرکت داد چارا

دقیقا روی موقعیت  12:00قرار ب یرند.

که این کار ممکان اسات باعاد تاداخل در انتقاال

 www.citizenwatch.comببینید.

سی نال شاده و مناار باه عادم موفقیات در باه روز
روری زمان  /تقویم گردد.

شروب به حرکت خواهد نمود.

قابلیت دریافت رادیویی لطفا باه راهنماای کااربری
مراجعه کنید.

ب یرد.

دستترورالل ب زازننتتانی و تتی رفتتر ز ت



وجااود داشااته باشااد کااه امکااان دریافاات ساای نال
رادیااویی وجااود نداشااته باشااد .در ااورتی کااه
سی نال قابل دریافت نباشد ،ساعت باه واور عاادی
به کار خود ادامه می دهد اماا نمای تواناد باا رادیاو
سی نال هم ام شود.


عملکاارد یااا نمااایش میاار معمااول ،دسااتورالعمل

دریافت رادیویی
این ساعت می تواند سی نال های رادیویی را هم به
ااورت خودکااار و هاام در ااورت درخواساات
کاربر دریافت نماید .تقویم و زمان ا لی (خانه) بر

دائمی را تنظیم نمائید.

بکشید.

تنظیم زمتان اصت ی انانت

دکمه های راست – پایین ( )Aو راسات –

نهایت

باال ( )Bرا به وور همبمان باه مادت چهاار

نکته :پاس از دریافات سای نال رادیاویی ،تااریخ و

ثانیه فشاار داده و ن ااه داریاد و سا س رهاا

زماان ا االی (خانااه) بااه واور خودکااار تنظاایم ماای

کنید( .پس از یک دای بوق ،عقربه هاا و

شوند .زمان ثانویاه بار اساا

زماان ا الی (خاناه)

تاریخ به عقب و جلو حرکت خواهند کارد

عمل می کند.

تا نشان دهناد کاه بازنشاانی کلای موفقیات

ممکن است شرایطی پایش بیایاد کاه شاما ماباور

رمیب بوده است).

شوید زماان ا الی (خاناه) و تااریخ را خودتاان باه

پیت تنظیم را در یکی از جهات ب یچانیاد تاا
دوم ( 6:00روی فحه ی زیرین) مساتقیما

بایست اعمال شود .حتما پاس از انااام ایان فرایناد

دکمه ی راست – بااال ( )Bرا فشاار داده و

تمتویم زتی

ورت دستی تنظیم نمائیاد ،باه واور م اال پاس از
بازنشانی کلی و رفتن به موقعیت فر.


به ورف  24قرار ب یرد.


پیت تنظیم را باه میابان دو درجاه باه داخال
فشار دهید .اکنون می بایست زمان و تقاویم

پاایت تنظاایم را بااه میاابان دو درجااه بیاارون

عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار زمان

بازنشااانی کلاای و بازگشااتن بااه موقعیاات اافر ماای
زمان و تاریخ را تنظیم نمائید.



موقلیت صفر

امواج رادیویی خواهد نمود .ممکن اسات شارایطی

نکته :پس از خالی شدن کامل شارژ یاا مشااهده ی



پیت تنظیم را به نحوی ب یچانید که عقرباه ی
ثانیه شمار دقیقاا روی موقعیات  12:00قارار

نکته :تحت شرایط عادی این سااعت باه منظاور باه
روز رسانی خودکار زمان و تقویم اقدام به دریافت



دکمه ی راست – بااال ( )Bرا فشاار داده و
رها نمائید .عقرباه ی ثانیاه شامار باه ررامای

باارای مشاااهده ی دسااتورالعمل دقیااق تاار در مااورد

لطفا دستورالعمل تنظیمات تعااملی ماا را در ردر



پیت تنظیم را باه نحاوی ب یچانیاد کاه عقرباه

پیت تنظایم را باه میابان یاک درجاه بیارون
بکشید.



پیت تنظیم را به ورت ساعت گارد یاا پااد

رهااا کنیااد .نشااان ر عملکاارد ( 12:00روی

ساعت گرد ب یاانید تا زمانی کاه عقرباه ی

فحه ی زیرین) به نشانه ی این که نشان ر

ثانیه شمار نبدیک ترین منطقه ی زماانی باه

عملکرد و تاریخ ماه هام اکناون تنظایم مای

مکان کنونی شما را نشان دهد .عقرباه هاای
ساعت شمار و دقیقه شمار زمان ا لی و نیب

عقربااه هااای  24ساااعته شااروب بااه گااردش

روز کنونی هفته هم اکنون تنظیم مای شاود

کرده و روی زماان کناونی تنظایم شاده در

به ررامی شروب به حرکت می کند.

تابسااتانی و روشاان ( )SMTیااا خاااموش

برای تنظیم روز کنونی هفته ،پایت تنظایم را

( )STDنمودن رن به گوناه ای کاه توساط

می گیرند.

در جهت ساعت گارد یاا پااد سااعت گارد

نشااان ر عملکاارد ( 12:00روی اافحه ی

برای روشن ( )SMTیاا خااموش ()STD

ب یچانید.

زیرین) نشان داده می شود ،دکمه ی راست

دکمه ی راست – بااال ( )Bرا فشاار داده و

– باال ( )Bرا فشار داده و رها نمائید.

حافظه برای منطقاه ی زماانی انتخاابی قارار


کردن تنظیمات ساعت تابساتانی ،دکماه ی







راساات – باااال را فشااار داده و رهااا کنیااد
نتیاه توسط نشاان ر عملکارد ( 12:00روی

دادن اینکه سال کبیسه هم اکنون تنظیم مای

روری خودکار (■) یا به روز روری دساتی

شود به ررامی شروب به گردش می کند .باا

(□) ،دکمااه ی راساات – پااائین ( )Aرا بااه

به مدت دو ثانیاه دکماه ی راسات – پاائین

توجه به شکل زیر ،پیت تنظیم را برای تنظیم

مدت دو ثانیه فشار داده و رها کنید.

( )Aرا فشااار داده و رهااا کنیااد تااا تنظاایم

ماه کنونی و سال کبیسه ب یچانید.

خودکاار (■) یاا باه روز روری دساتی (□)

(خانه) را تکمیل می کند.

تنظیم نمائید.

تغییر منطم ی زمانی ثانوی

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

نکته :منطقه ی زمانی ثانویه بار اساا

را فشااار داده و رهااا نمائیااد .عقربااه ی ثانیااه

شده برای منطقه ی زمانی ا لی (خاناه) عمال مای


پیت تنظیم را یک درجه ی دی ار باه بیارون
ب یاارد .عقرباااه ی ثانیااه شااامار و نشاااان ر
عملکاارد شااروب بااه گااردش نمااوده و روی

تنظیم را بصورت ساعت گرد یا پاد سااعت


اینکه زمان هم اکنون تنظیم خواهاد شاد باه
ررامی شروب به حرکت خواهند نمود.
باارای تنظاایم زمااان کنااونی باارای منطقااه ی



رها کنید .نشان ر عملکرد (موقعیت )12:00
برای نشان دادن اینکه تاریخ ماه هام اکناون
تنظیم می شود به ررامی شاروب باه حرکات





اافحه ی زیاارین) باارای نشااان دادن اینکااه

یابد شروب به گردش می کنند.


دلخواه خود ،پیت تنظیم را ب یچانید.


( )STDنمودن رن به گوناه ای کاه توساط
نشااان ر عملکاارد ( 12:00روی اافحه ی
زیرین) نشان داده می شود ،دکمه ی راست

پیت تنظیم را یک درجاه باه بیارون بکشاید.

– باال ( )Bرا فشار داده و رها نمائید.


ی زمانی فعلی زمان ا لی (خانه) و نشاان ر

(□) ،دکمااه ی راساات – پااائین ( )Aرا بااه

باارای نشااان دادن تنظیمااات کنااونی ساااعت


باارای تغییاار مناااوق زمااانی پاایت تنظاایم را
ب یچانید.

باارای تنظاایم ساااعت تابسااتانی روی بااه روز
روری خودکار (■) یا به روز روری دساتی

عملکاارد ( 12:00روی اافحه ی زیاارین)
تابستانی شروب به گردش می کنند.

در ورت نیاز ،برای تغییر تنظیمات ساعت
تابسااتانی و روشاان ( )SMTیااا خاااموش

برای بازگشت به عملکرد عاادی ،دکماه ی

عقربه ی ثانیه شمار برای نشاان دادن منطقاه

برای حرکت دادن عقربه ی ثانیاه شامار باه
منظور نشان دادن منطقه ی زماانی ثانویاه ی

تغییر منطم ی زمانی اص ی انان

روی فحه ی زیرین) پنج دور کامل برای

رهااا کنیااد .نشااان ر عملکاارد ( 12:00روی

اینکه منطقه ی زمانی ثانویه می تواناد تغییار

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


دکمه ی راست – پائین را فشار داده و رهاا
کنید .عقربه هاای زماان ثانویاه باه نشاانه ی

داده می شود.

ب یچانیااد .نکتااه :نشااان ر عملکاارد (12:00





دکمه ی راست – بااال ( )Bرا فشاار داده و
رهاا کنیاد .منطقاه ی زماانی ثانویاه نمااایش

در جهت ساعت گارد یاا پااد سااعت گارد

دکمه ی راست – بااال ( )Bرا فشاار داده و

ساعت تابستانی شروب به گردش می کنند.

زمانی ا لی (خانه) نمایش داده می شود.

برای تنظیم تاریخ کنونی ماه ،پایت تنظایم را

هر تغییر تاریخ می گردد.

عملکرد برای نشاان دادن تنظیماات کناونی

به بدناه قارار دارد ،دکماه ی راسات – بااال

می کند.


ی زمانی فعلی زمان ا لی (خانه) و نشاان ر

در حالی که پیت تنظیم در وضعیت چسبیده
( )Bرا فشااار داده و رهااا کنیااد .منطقااه ی

پیت تنظیم را یک درجاه باه بیارون بکشاید.
عقربه ی ثانیه شمار برای نشاان دادن منطقاه

ثانویه

بودن زمان به درستی تنظیم شود.
دکمه ی راست – بااال ( )Bرا فشاار داده و



تکمیل می کند.

در حااین تنظاایم بااه وضااعیت عقربااه ی 24
داشته باشید تا مطمئن شاوید  AMیاا PM

ورت  24ساعته نمایش داده می شود.

فشار دهید .این کار تنظیم زمان و تقاویم را

زمانی انتخابی ،پیت تنظیم را ب یچانیاد .حتماا
ساعته ( 9:00روی فحه ی زیارین) توجاه

نکته :زمان ثانویه ( 6:00روی افحه ی زیارین) باا

پیت تنظیم را باه میابان دو درجاه باه داخال

بررسی مناوق زمانی فعال برای زمان ا لی و زماان

زماان تنظایم

کند.

گرد ب یچانید.

 12:00قرار می گیرند و عقرباه هاای دقیقاه
شمار و ساعت شمار زمان ا لی به نشانه ی

دکمه ی راست – بااال ( )Bرا فشاار داده و
رها کنید .برای تنظیم دقیقه ی کناونی ،پایت

بکشااید تااا در وضااعیت تنظاایم زمااان قاارار



پاایت تنظاایم را یااک درجااه بااه داخاال فشااار

ساعت تابستانی را به ورت باه روز روری

موقعیت  6:00قرار می گیرد.





باارای تنظاایم ساااعت تابسااتانی روی بااه روز

دهید .ایان کاار تغییار منااوق زماانی ا الی

شاامار شااروب بااه حرکاات کاارده و روی




رها کنید .عقربه ی ثانیاه شامار بارای نشاان

فحه ی زیرین) نشان داده می شود.




در ورت نیاز ،برای تغییر تنظیمات ساعت

مدت دو ثانیه فشار داده و رها کنید.


پاایت تنظاایم را یااک درجااه بااه داخاال فشااار
دهید .این کار تغییر منااوق زماانی ثانویاه را
تکمیل می کند.

برای اوالب از دستورالعمل اضافی بارای اساتفاده از

نکته :پس از خالی شدن کامل شارژ یاا مشااهده ی

دوم ( 6:00روی فحه ی زیرین) مساتقیما

امکاناات ماارکور و نیااب سااایر امکانااات World

عملکرد یا نمایش میر معمول ،دستورالعمل ریسات

به ورف  24قرار ب یرد.

 Chronograph A*Tبااه راهنمااای کاااربری

کلی و بازگشتن به موقعیت فر می بایست اعماال

کاماال یااا بااه بخااش پشااتیبانی فناای وبسااایت مااا در

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

ردر

زیااااااااااار مراجعاااااااااااه نمائیاااااااااااد:

www.citizenwatch.com
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عملکرد دقیق
تا سال 2100
نمایش شارژ
باقی مانده
منطقه ی
زمانی ثانویه
زنگ هشدار
روزانه

تنظیم نمائید.
دریافت رادیویی
این ساعت می تواند سی نال های رادیویی را هم به

عملکرد و تاریخ ماه هام اکناون تنظایم مای
شوند به ررامای شاروب باه حرکات خواهاد

ااورت خودکااار و هاام در ااورت درخواساات

کرد.

کاربر دریافت نماید .هم تقویم و هام زماان ا الی

نکته :بسته به موقعیت قرار گیری عقربه های ساعت

منطقاه ی زماانی انتخااب شاده در

شمار و دقیقه شمار زمان ا الی ،عقرباه هاای ثانیاه

محدوده ی دریافت سی نال رادیویی به روز روری

شمار ،دقیقه شمار و ساعت شمار زمان ا لی بارای

خواهند شد.

ارائه ی یک دید واضاو باه  12:00روی افحه ی

دریافاات خودکااار ابتاادا در ساااعت  2:00اابو و

زیرین شروب به گردش خواهند نمود.

(خانه) بر اسا

سا س در ساااعت  3:00اابو اناااام ماای شااود .در



پیت تنظیم را به ورت ساعت گارد یاا پااد

ورتی کاه دریافات سااعت  2:00ابو موفقیات

ساعت گرد باه نحاوی ب یچانیاد کاه تااریخ

رمیااب باشااد ،در ساااعت  3:00اابو اقاادام باارای

میاان اعااداد  1و  31قاارار ب یاارد ،و نشااان ر

دریافت ورت نمی گیرد.

عملکرد (12:00روی فحه ی زیارین) باه

قابلیت "پس از درخواسات" باه کااربر اجاازه مای
دهد که دریافت رادیاویی را باه واور دساتی فعاال

ورف یکشنبه ( )Sundayباشد.


دکمه ی راست – بااال ( )Bرا فشاار داده و

کنااد .امااا بسااته بااه زمااان روز ،رب و هااوا ،تااداخل

رها نمائید .عقربه های ساعت شمار و دقیقاه

رادیویی و میره ،قابلیت پس از درخواسات ممکان

شاامار زمااان ا االی بااه رراماای شااروب بااه

اساات موفااق بااه دریافاات ساای نال و بااه روز روری

حرکت خواهند نمود.

نشود و الزم باشد که ساعت به واور دساتی تنظایم



پیت تنظیم را باه نحاوی ب یچانیاد کاه عقرباه

شود ،مانند زمان تغییر مناوق سی نال رادیویی.

های دقیقه شمار و ساعت شمار زمان ا لی

نکته :بسته به قدرت سای نال ،فرایناد باه روز روری

دقیقا روی موقعیت  12:00قرار ب یرند.

از وریق دریافت سی نال ماهواره ای ممکان اسات



دکمه ی راست – بااال ( )Bرا فشاار داده و

از دو تا سی دقیقه به وول بیاناامد .وای فرایناد باه

رها نمائید .عقرباه ی ثانیاه شامار باه ررامای

روز روری ،نمی بایست ساعت را حرکت داد چارا

شروب به حرکت خواهد نمود.

که این کار ممکان اسات باعاد تاداخل در انتقاال



پیت تنظیم را به نحوی ب یچانید که عقرباه ی

سی نال شاده و مناار باه عادم موفقیات در باه روز

ثانیه شمار دقیقاا روی موقعیات  12:00قارار

روری زمان  /تقویم گردد.

ب یرد.


پیت تنظیم را باه میابان دو درجاه باه داخال

قابلیت دریافت رادیویی لطفا باه راهنماای کااربری

فشار دهید .اکنون می بایست زمان و تقاویم

مراجعه کنید.

دائمی را تنظیم نمائید.

دستترورالل ب ری تتت و تتی رفتتر زتت

 www.citizenwatch.comببینید.

رهااا کنیااد .نشااان ر عملکاارد ( 12:00روی
فحه ی زیرین) به نشانه ی این که نشان ر

باارای مشاااهده ی دسااتورالعمل دقیااق تاار در مااورد

لطفا دستورالعمل تنظیمات تعااملی ماا را در ردر



دکمه ی راست – بااال ( )Bرا فشاار داده و

موقلیت صفر
 پاایت تنظاایم را بااه میاابان دو درجااه بیاارون
بکشید.


تمویم دائ ی
تنظیم زمان اص ی انان
نکته :پاس از دریافات سای نال رادیاویی ،تااریخ و
زماان ا االی (خانااه) بااه واور خودکااار تنظاایم ماای
شوند .زمان ثانویاه بار اساا

زماان ا الی (خاناه)

دکمه های راست – پایین ( )Aو راسات –

عمل می کند.

روز روری خودکار زمان و تقویم اقدام به دریافات

باال ( )Bرا به وور همبمان باه مادت چهاار

ممکن است شرایطی پایش بیایاد کاه شاما ماباور

امواج رادیویی خواهد نمود .ممکن اسات شارایطی

ثانیه فشاار داده و ن ااه داریاد و سا س رهاا

شوید زماان ا الی (خاناه) و تااریخ را خودتاان باه

وجااود داشااته باشااد کااه امکااان دریافاات ساای نال

کنید( .پس از یک دای بوق ،عقربه هاا و

ورت دستی تنظیم نمائیاد ،باه واور م اال پاس از

رادیااویی وجااود نداشااته باشااد .در ااورتی کااه

تاریخ به عقب و جلو حرکت خواهند کارد

سی نال قابل دریافت نباشد ،ساعت به وور نرمال به

تا نشان دهند که ریست کلی موفقیت رمیاب

کار خود اداماه مای دهاد اماا نمای تواناد باا رادیاو

بوده است).

نکته :تحت شرایط نرمال این سااعت باه منظاور باه

سی نال هم ام شود.



پیت تنظیم را در یکی از جهات ب یچانیاد تاا
عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار زمان

ریست کلی و رفتن به موقعیت فر.


پیت تنظایم را باه میابان یاک درجاه بیارون
بکشید.



پیت تنظیم را به ورت ساعت گارد یاا پااد
ساعت گرد ب یاانید تا زمانی کاه عقرباه ی

ثانیه شمار نبدیک ترین منطقه ی زماانی باه

اافحه ی زیاارین) باارای نشااان دادن اینکااه

مکان کنونی شما را نشان دهد .عقرباه هاای

روز کنونی هفته هم اکنون تنظیم مای شاود

ساعت شمار و دقیقه شمار زمان ا لی و نیب

به ررامی شروب به حرکت می کند.

کرده و روی زماان کناونی تنظایم شاده در

در جهت ساعت گارد یاا پااد سااعت گارد

(○) ،دکمااه ی راساات – پااائین ( )Aرا بااه

حافظه برای منطقاه ی زماانی انتخاابی قارار

ب یچانید.

مدت دو ثانیه فشار داده و رها کنید.





برای روشن ( )SMTیاا خااموش ()STD

رها کنید .عقربه ی ثانیاه شامار بارای نشاان

کردن تنظیمات ساعت تابساتانی ،دکماه ی

دادن اینکه سال کبیسه هم اکنون تنظیم مای

(خانه) را تکمیل می کند.

راساات – باااال را فشااار داده و رهااا کنیااد

شود به ررامی شروب به گردش می کند .باا

نکته :منطقه ی زمانی ثانویه بار اساا

نتیاه توسط نشاان ر عملکارد ( 12:00روی

توجه به شکل زیر ،پیت تنظیم را برای تنظیم

شده برای منطقه ی زمانی ا لی (خاناه) عمال مای

ماه کنونی و سال کبیسه ب یچانید.

کند.

به مدت دو ثانیاه دکماه ی راسات – پاائین

نکته :زمان ثانویه ( 6:00روی افحه ی زیارین) باا

( )Aرا فشااار داده و رهااا کنیااد تااا تنظاایم
ساعت تابستانی را به ورت باه روز روری



تنظیم نمائید.



به مدت دو ثانیه دکمه ی راست – باال ()B
شاامار شااروب بااه حرکاات کاارده و روی
موقعیت  6:00قرار می گیرد.

ب یاارد .عقرباااه ی ثانیااه شااامار و نشاااان ر
عملکاارد شااروب بااه گااردش نمااوده و روی
 12:00قرار می گیرند و عقرباه هاای دقیقاه



به بدناه قارار دارد ،دکماه ی راسات – بااال
( )Bرا فشااار داده و رهااا کنیااد .منطقااه ی






دکمه ی راست – بااال ( )Bرا فشاار داده و
رهااا کنیااد .نشااان ر عملکاارد ( 12:00روی

( )STDنمودن رن به گوناه ای کاه توساط
نشااان ر عملکاارد ( 12:00روی اافحه ی
زیرین) نشان داده می شود ،دکمه ی راست
– باال را فشار داده و رها نمائید.

عملکاارد ( 12:00روی اافحه ی زیاارین)

فشار داده و رها کنید.


پاایت تنظاایم را یااک درجااه بااه داخاال فشااار
دهید .این کار تغییر منااوق زماانی ثانویاه را
تکمیل می کند.

تابستانی شروب به گردش می کنند.
باارای تغییاار مناااوق زمااانی پاایت تنظاایم را
ب یچانید.


(●) یا به روز روری دستی (○) ،دکماه ی
راساات – پااائین ( )Aرا بااه ماادت دو ثانیااه

باارای نشااان دادن تنظیمااات کنااونی ساااعت


باارای تنظاایم ساااعت تابسااتانی روی بااه روز
روری خودکار

عقربه ی ثانیه شمار برای نشاان دادن منطقاه
ی زمانی فعلی زمان ا لی (خانه) و نشاان ر

در ورت نیاز ،برای تغییر تنظیمات ساعت
تابسااتانی و روشاان ( )SMTیااا خاااموش



در جهت ساعت گارد یاا پااد سااعت گارد

تغییر تاریخ می گردد.



تغییر منطم ی زمانی اص ی انان
 پیت تنظیم را یک درجاه باه بیارون بکشاید.

می کند.

روی فحه ی زیارین) پانج باار بارای هار

دلخواه خود ،پیت تنظیم را ب یچانید.

دکمه ی راست – بااال ( )Bرا فشاار داده و

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

برای حرکت دادن عقربه ی ثانیاه شامار باه
منظور نشان دادن منطقه ی زماانی ثانویاه ی



تنظیم می شود به ررامی شاروب باه حرکات

ب یچانیااد .نکتااه :نشااان ر عملکاارد (12:00



برای بازگشت به عملکرد نرماال ،دکماه ی

برای نشان دادن اینکه تاریخ ماه هام اکناون



یابد شروب به گردش می کنند.

داده می شود.

رها کنید .نشان ر عملکرد (موقعیت )12:00

برای تنظیم تاریخ کنونی ماه ،پایت تنظایم را

اینکه منطقه ی زمانی ثانویه می تواناد تغییار

رهاا کنیاد .منطقاه ی زماانی ثانویاه نمااایش


دکمه ی راست – پائین ( )Aرا فشار داده و
رها کنید .عقربه های زمان ثانویه به نشانه ی

زمانی ا لی (خانه) نمایش داده می شود.

ساعته ( 9:00روی فحه ی زیارین) توجاه

دکمه ی راست – بااال ( )Bرا فشاار داده و

زمتانی فلتار زترای زمتان

اص ی زمان ثانوی
 در حالی که پیت تنظیم در وضعیت چسبیده

زمانی انتخابی ،پیت تنظیم را ب یچانیاد .حتماا

بودن زمان به درستی تنظیم شود.



پیت تنظیم را باه میابان دو درجاه باه داخال

زررسی منتاق

باارای تنظاایم زمااان کنااونی باارای منطقااه ی

داشته باشید تا مطمئن شاوید  AMیاا PM

ساعت تابستانی شروب به گردش می کنند.

تکمیل می کند.

اینکه زمان هم اکنون تنظیم خواهاد شاد باه

در حااین تنظاایم بااه وضااعیت عقربااه ی 24

عملکرد برای نشاان دادن تنظیماات کناونی

فشار دهید .این کار تنظیم زمان و تقاویم را

شمار و ساعت شمار زمان ا لی به نشانه ی
ررامی شروب به حرکت خواهند نمود.

ی زمانی فعلی زمان ا لی (خانه) و نشاان ر

تنظیم را بصورت ساعت گرد یا پاد سااعت

پیت تنظیم را یک درجه ی دی ار باه بیارون
بکشااید تااا در وضااعیت تنظاایم زمااان قاارار

دکمه ی راست – بااال ( )Bرا فشاار داده و

گرد ب یچانید.

پیت تنظیم را یک درجاه باه بیارون بکشاید.
عقربه ی ثانیه شمار برای نشاان دادن منطقاه

رها کنید .برای تنظیم دقیقه ی کناونی ،پایت

را فشااار داده و رهااا نمائیااد .عقربااه ی ثانیااه



زماان تنظایم

ورت  24ساعته نمایش داده می شود.

خودکاار (●) یاا باه روز روری دساتی (○)



دکمه ی راست – بااال ( )Bرا فشاار داده و



پاایت تنظاایم را یااک درجااه بااه داخاال فشااار
دهید .ایان کاار تغییار منااوق زماانی ا الی

فحه ی زیرین) نشان داده می شود.





باارای تنظاایم ساااعت تابسااتانی روی بااه روز

برای تنظیم روز کنونی هفته ،پایت تنظایم را

می گیرند.



– باال ( )Bرا فشار داده و رها نمائید.
روری خودکار (●) یا به روز روری دساتی

عقربااه هااای  24ساااعته شااروب بااه گااردش



زیرین) نشان داده می شود ،دکمه ی راست

در ورت نیاز ،برای تغییر تنظیمات ساعت
تابسااتانی و روشاان ( )SMTیااا خاااموش
( )STDنمودن رن به گوناه ای کاه توساط
نشااان ر عملکاارد ( 12:00روی اافحه ی

برای اوالب از دستورالعمل اضافی بارای اساتفاده از
امکاناات ماارکور و نیااب سااایر امکانااات World
 Chronograph A*Tبااه راهنمااای کاااربری
کاماال یااا بااه بخااش پشااتیبانی فناای وبسااایت مااا در
ردر
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www.citizenwatch.com

