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با قابلیت نمایش وقت در سراسر صفحھ نمایش گرافیکی °سال ذخیره انرژی°4
جھاننور خورشید: منبع انرژی°
اق با ھر مسابقھ ای را داردتایمر مسابقاتی قابلیت انطب°کارکرد ذخیره انرژی دو مرحلھ ای خودکار°
نمایش ماه، روز و تاریخ°منطقھ زمانی جھان22/شھر30وقت و تقویم °

نمایش دقیق ریز زمان سپری شده°
دیجیتال با یک تماس/زمانھای قابل تبدیل آنالوگ°دقیقھ ای مسابقات قایقرانی60تایمر °
دیجیتال/صفحات نمایش آنالوگ°
عقربھ ھای قفل شدنی جھت وضوح دید بھتر صفحھ ساعت°شدار صوتی ساعت جھانیدو ھ°
ثانیھ100/1ساعتھ با دقت 24کرونوگراف °
دقیقھ ای99تایمر با شمارش معکوس °
ساعتھ24عقربھ °

/عقربھ نمایش کارکرد
کرونوگراف، تایمر مسابقاتی

عقربھ ثبت دقیقھ

ساعتھ24قربھ ع)A(باالیراستدکمھ 

پیچ تنظیم

)C(چپ پاییندکمھ )B(راست پاییندکمھ 

2صفحھ نمایش دیجیتالی 1صفحھ نمایش دیجیتالی 

نمایشگر حالت

مراجعھ نمایید www.citizenwatch.comلطفا جھت تماشای دستورالعمل ویدئوئی ما بھ نشانی 

یا ھر طری ساعت کم یا تمام شود، یا صفحھ نمایش چیزی را اشتباھا نمایش دھد و چنانچھ ذخیره با:ھشداری مھم
. صورت بگیرد) صفر(0تنظیم بر وضعیت کنترل و تصحیح و بازنشانی کاملباید ، کندگونھ نقصی بروز

o یدھد کھ این امر نشان م. یک ثانیھ ای حرکت میکند مطمئن شویدلطفا از این کھ عقربھ ثانیھ شمار با گامھای
. در صورت نیاز بھ شارژ بیشتر باطری، بھ دستورالعمل خود مراجعھ نمایید. ساعت بھ خوبی شارژ شده است

o را نمیتوان مستقل از ساعت دیجیتالی تنظیم ) ساعتھ24عقربھ عقربھ ساعت شمار، دقیقھ شمار و (ساعت آنالوگ
.س مبادرت بھ تنظیم ساعت آنالوگ نمودباید ساعت دیجیتالی را تنظیم نمود و سپابتدالذا، . نمود



بازنشانی کامل
o بچرخانید تا عقربھ نشاندھنده حالت بر روی حالت کرونوگراف پیچ تنظیم ساعت را)CHR (قرار بگیرد .
o عقربھ ھای ثانیھ شمار، با این عمل . )0حالت تصحیح وضعیت (پیچ تنظیم ساعت را یک مرحلھ بیرون بکشید

اند کھ در حافظھ ذخیره شده 0و عقربھ نمایش کارکرد وارد وضعیت ساعتھ24عقربھ ار، دقیقھ شمار، ساعت شم
. میشوند

o باالیدکمھ راست)A( ، راست پاییندکمھ)B( دکمھ چپ پایین و)C( با .فشار داده و سپس رھا کنیدرا ھمزمان
با بازگشت پیچ تنظیم بھ . ددکمھ ھا، ھمھ قسمتھای ھر دو صفحھ نمایش ظاھر میشونھر کدام از رھا کردن 

.وضعیت عادی خویش، ھمھ نمادھای صفحات نمایش محو میشوند
oسپس عقربھ ھای ثانیھ شمار، نمایش کارکرد و . فحھ نمایش، بوق تاییدی را خواھد شنیدپس از محو داده ھای ص

.میل شده استتکباز نشانی کاملحرکتی نمایشی انجام میدھند تا نشان دھند کھ دقیقھ شمار بھ ترتیب 
o پرداخت)صفر(0تنظیم بر وضعیت کنترل و تصحیح حال میتوان بھ.

)صفر(0تنظیم بر وضعیت کنترل و تصحیح 
o پیچ تنظیم ساعت را در جھت حرکت عقربھ ھای ساعت و یا خالف حرکت عقربھ ھای ساعت بچرخانید تا عقربھ

.دقرار بگیر) CHR(نشاندھنده حالت بر روی حالت کرونوگراف 
o تمام عقربھ ھا باید وضعیت . شوید0پیچ تنظیم ساعت را یک مرحلھ بیرون بکشید تا وارد حالت تصحیح وضعیت

. را نشان دھند) عقربھ کارکرد نمایش(“”F-Hنماد 2صفر و صفحھ نمایش 
o ھ ثبت کرونوگراف، تایمر مسابقاتی و عقربپیچ تنظیم ساعت را در جھت حرکت عقربھ ھای ساعت بچرخانید تا

پیچ تنظیم ساعت در خالف جھت حرکت عقربھ ھای ساعت، عقربھ ھا در با چرخاندن . بھ جلو حرکت کننددقیقھ
. جھت عکس حرکت خواھند کرد

o باالی دکمھ راست)A( دقیقھ شمار، ساعت شمار و ساعات شبانھ را فشار داده و سپس رھا کنید تا عقربھ ھای
بھ جلو حرکت ا در جھت حرکت عقربھ ھای ساعت بچرخانید تا عقربھ ھا پیچ تنظیم ساعت ر. روز تغییر کنند

پیچ تنظیم ساعت در خالف جھت حرکت عقربھ ھای ساعت، عقربھ ھا در جھت عکس حرکت با چرخاندن . کنند
. خواھند کرد

oبپردازیدتنظیم زمانحال میتوانید بھ . پیچ تنظیم را فشار دھید تا در جای خود قرار بگیرد .

یم زمانتنظ
o پیچ تنظیم ساعت را در جھت حرکت عقربھ ھای ساعت و یا خالف حرکت عقربھ ھای ساعت بچرخانید تا عقربھ

. قرار بگیرد) زمان(TMEنشاندھنده حالت بر روی حالت 
o ،دکمھ راست باالی جھت تغییر کد شھر و حرکت آن بھ سمت شرق)A(جھت . را فشار داده و سپس رھا کنید

.                        را فشار داده و سپس رھا کنید)B(پایین راستدکمھ ر و حرکت آن بھ سمت غرب، تغییر کد شھ
) وقت تابستانھ(SMTبا این کار نماد . پس از انتخاب کد شھر، پیچ تنظیم ساعت را یک مرحلھ بیرون بکشید

. ظاھر میشود
o ایین راست پدکمھ)B( روشن یا وقت استاندارد را انتخاب کنید را فشار داده و رھا کنید تا روز)ON بھ معنای

حرکت عقربھ ساعت شمار متناسب با ). بھ معنای استاندارد میباشدOFFصرفھ جویی انرژی در روز روشن و 
.انتخاب شما خواھد بود

o دکمھ راست باالی)A(راستدکمھ. ثانیھ ھا شروع بھ چشمک زدن میکنندعدد . را فشار داده و سپس رھا کنید
.را فشار دھید تا ثانیھ ھا را صفر کنید)B(پایین 



o دکمھ راست باالی)A(پیچ تنظیم . دقیقھ ھا شروع بھ چشمک زدن میکندعدد . را فشار داده و سپس رھا کنید
پیچ تنظیم ساعت با چرخاندن . بھ جلو حرکت کنندساعت را در جھت حرکت عقربھ ھای ساعت بچرخانید تا دقایق 

برای حرکت سریعتر دقایق، پیچ تنظیم . ف جھت حرکت عقربھ ھای ساعت، دقایق عقب خواھند رفتدر خال
. ساعت را دو یا سھ بار سریعا در جھت حرکت عقربھ ھای ساعت بچرخانید

o دکمھ راست باالی)A(جھت تغییر . عدد ساعت ھا شروع بھ چشمک زدن میکند. را فشار داده و سپس رھا کنید
ساعت ) قبل یا بعد از ظھر(.a.m./p.mجھت انتخاب حالت نمایش  . یم ساعت را بچرخانیدپیچ تنظساعت، 

)12h ( ساعتھ 24یا نمایش)24h( ، پایین راستدکمھ)B(را فشار دھید.
o کد (ز در منطقھ را نی) منظور عقربھ ھا(پس از اتمام تنظیم وقت دیجیتالی، چھ بسا مایل باشید کھ وقت آنالوگ

را بھ طور ھمزمان فشار )B(پایین راستدکمھ و)A(دکمھ راست باالی بدین منظور، . خود تنظیم کنید) شھر
دکمھ راست حال با استفاده از . بھ نمایش آنالوگ و بالعکس تبدیل میشود) منطقھ زمانی شما(وقت دیجیتالی .دھید

میتوان کد شھر و وقت دیجیتالی را بھ ) بھ سمت غرب()B(راست پاییندکمھ یا ) بھ سمت شرق()A(باالی 
.حال ساعات دیجیتالی و آنالوگ کامال با ھم منطبقند. منطقھ زمانی خود تغییر داد

o منطقھ زمانی متفاوت با صفحھ نمایش دیجیتالی نشان دھد، وقت دیجیتالی ) عقربھ ھا(چنانچھ مایل باشید کھ آنالوگ
.تنظیم کرده و مراحل تبدیل را تکرار نماییدرا روی وقت مورد نظر خود

تنظیم تقویم
o پیچ تنظیم ساعت را در جھت حرکت عقربھ ھای ساعت و یا خالف حرکت عقربھ ھای ساعت بچرخانید تا عقربھ

. قرار بگیرد) تقویم(CALنشاندھنده حالت بر روی حالت 
o دکمھ راست باالی در صورت نیاز بھ کد شھر، از)A(راست دکمھ کد شھرھا بھ سمت شرق و از جھت حرکت

.جھت تغییر کد شھرھا بھ سمت غرب استفاده کنید)B(پایین 
o ،شروع بھ نماد رقمی ماه . پیچ تنظیم ساعت را یک مرحلھ بیرون بکشیدپس از انتخاب کد شھر مورد نظر خود

. چشمک زدن میکند
o پیچ تنظیم ساعت در و با چرخاندن بھ جلو ماھھا پیچ تنظیم ساعت در جھت حرکت عقربھ ھای ساعت با چرخاندن

برای حرکت سریعتر ماھھا، پیچ تنظیم ساعت . عقب خواھند رفتماھھا بھ خالف جھت حرکت عقربھ ھای ساعت
.را دو یا سھ بار سریعا در جھت حرکت عقربھ ھای ساعت بچرخانید

o دکمھ راست باالی)A(جھت تنظیم تاریخ، . بھ چشمک زدن میکندتاریخ شروع . را فشار داده و سپس رھا کنید
. ھمانگونھ کھ از پیچ تنظیم برای تنظیم ماھھا استفاده کردید اینجا نیز دقیقا آنچنان عمل کنید

o دکمھ راست باالی)A(جھت تنظیم سال، . عدد سال شروع بھ چشمک زدن میکند. را فشار داده و سپس رھا کنید
.تنظیم برای تنظیم ماھھا استفاده کردید عمل کنیدھمانگونھ کھ از پیچاینجا نیز دقیقا 

o ،با این کار سال از صفحھ نمایش . پیچ تنظیم را فشار داده و در جای خود قرار دھیدجھت اتمام کار تنظیم تقویم
.محو شده و در عوض روز جاری ظاھر میشود

)2و1(ھشدارھای صوتیتنظیم 
oساعت و یا خالف حرکت عقربھ ھای ساعت بچرخانید تا عقربھ پیچ تنظیم ساعت را در جھت حرکت عقربھ ھای

. حرکت کند) 1. ھشدار ش(AL-1نشاندھنده حالت بر روی حالت 
o دکمھ راست باالی در صورت نیاز بھ کد شھر، از)A( راست دکمھ جھت تغییر کد شھرھا بھ سمت شرق و از

.جھت تغییر کد شھرھا بھ سمت غرب استفاده کنید)B(پایین 
o ،بخش مربوط بھ تنظیم . پیچ تنظیم ساعت را یک مرحلھ بیرون بکشیدپس از انتخاب کد شھر مورد نظر خود

.شروع بھ چشمک زدن میکندھشدار صفحھ نمایش 



o راست پایین دکمھ)B( را فشار دھید تا ھشدار روشن)ON ( یا خاموش)OFF (شود.
o دکمھ راست باالی)A(با چرخاندن . عدد ساعت شروع بھ چشمک زدن میکند.را فشار داده و سپس رھا کنید

پیچ تنظیم ساعت در خالف بھ جلو و با چرخاندن پیچ تنظیم ساعت در جھت حرکت عقربھ ھای ساعت وقت 
برای حرکت سریعتر ساعت، پیچ تنظیم ساعت را . عقب خواھند رفتوقت بھ جھت حرکت عقربھ ھای ساعت

. بھ ھای ساعت بچرخانیددو یا سھ بار سریعا در جھت حرکت عقر
o دکمھ راست باالی)A(جھت تنظیم . عدد دقیقھ شروع بھ چشمک زدن میکند. را فشار داده و سپس رھا کنید

.دقیقھ، اینجا نیز دقیقا ھمانگونھ کھ از پیچ تنظیم برای تنظیم وقت استفاده کردید عمل کنید
oدقیقا مشابھ تنظیم ھشدار 2شماره تنظیم ھشدار. جھت پایان تنظیم ھشدارھای صوتی، پیچ تنظیم را فشار دھید

صفحھ نمایش .نمودی ھر کدام از ھشدارھا را قطع میتوان با فشار کلیدی دلخواه صدا. میباشد1شماره 
. بھ صدا درمیاید)B(راست پایین دکمھ و )A(دکمھ راست باالی ھشدارھای صوتی با فشار ھمزمان 

استفاده از کرونوگراف
oم ساعت را در جھت حرکت عقربھ ھای ساعت و یا خالف حرکت عقربھ ھای ساعت بچرخانید تا پیچ تنظی

12عقربھ ثانیھ شمار وارد وضعیت چنانچھ . حرکت کند) تقویم(CHRعقربھ نشاندھنده حالت بر روی حالت 
.مراجعھ نمایید)صفر(0تنظیم بر وضعیت کنترل و تصحیح نشود، بھ بخش 

oدکمھ راست باالی ونوگراف، جھت شروع یا توقف کر)A(را فشار دھید.
o چون عقربھ ) عقربھ کوچک واقع در باالی سمت راست(کرونوگراف، تایمر مسابقاتی و عقربھ ثبت دقیقھ

.دقیقھ شمار عمل میکنند
o ،پایین راستدکمھ بھ منظور مشاھده ریز زمان سپری شده)B( را در حالی کھ کرونوگراف مشغول کار

با این عمل، صفحھ نمایش در حالی کھ اندازه گیری زمان را ادامھ میدھد، اکنون مدت زمان . دھیدمیباشد فشار
ثانیھ زمان واقعی سپری 10صفحھ نمایش پس از . ثانیھ بدون تغییر نمایش میدھد10سپری شده را بھ مدت 

فشار نداده اید، بھ را )A(ی دکمھ راست باالیا )B(پایین راستدکمھ شده را بھ نمایش گذاشتھ و تا وقتی کھ 
.کار خود ادامھ خواھد داد

o ،راست باالیدکمھ پس از توقف کرونوگراف)B( 0را فشار دھید تا بھ وضعیت اولیھ)برگردد)صفر.

استفاده از تایمر شمارش معکوس
o تا پیچ تنظیم ساعت را در جھت حرکت عقربھ ھای ساعت و یا خالف حرکت عقربھ ھای ساعت بچرخانید

.حرکت کند) تقویم(TMRعقربھ نشاندھنده حالت بر روی حالت 
o پیچ تنظیم را یک مرحلھ بیرون کشیده و آن را در جھت حرکت عقربھ ھای ساعت بچرخانید تا دقایق را بھ

برای حرکت سریعتر دقایق، پیچ تنظیم ساعت را دو یا سھ بار سریعا در جھت حرکت عقربھ ھای . عقب ببرید
.پیچ تنظیم را فشار داده تا در جای خود قرار بگیردجھت اتمام تنظیمات تایمر، . یدساعت بچرخان

o ،دکمھ راست باالی جھت شروع یا توقف شمارش معکوس تایمر)A(را فشار دھید.
o ،راست باالیدکمھ در حالی کھ تایمر مشغول کار میباشد)B( را فشار دھید تا تایمر مجددا صفر شده و

.از کندشمارش خود را آغ
o ،راست باالیدکمھ پس از توقف شمارش تایمر)B(را فشار دھید تا بھ حالت انتظار زمان تایمر برگردید .

، لطفا بھ دستورالعمل خود یا بھ وب سایت ما جزئیات بیشتر در مورد ویژکیھای آکوالند دوپلکسجھت دریافت
www.citizenwatch.comمراجعھ نمایید .


