Seiko Kinetic Cal. 5M85
เข็มชัว่ โมง

เข็มนำที
วันที่
มะยม

เข็มวินำที
เข็ม 24 ชัว่ โมง








นำฬกิ ำระบบคิเนติกเป็ นระบบกำรกำเนิดพลังงำนไฟฟ้ำที่ได้ จำกกำรเคลือ่ นไหวของร่ำงกำย และนำพลังงำนที่ได้ เก็บ
สะสมในตัวเก็บประจุเพื่อจ่ำยพลังงำนให้ นำฬกิ ำ โดยไม่ต้องใช้ แบตเตอร์ รี่
สำมำรถสะสมพลังงำนสำรองได้ นำนสูงสุดถึง 6 เดือน
บอกเวลำด้ วยเข็มชัว่ โมง นำที วินำทีและเข็ม 24 ชัว่ โมง พร้ อมแสดงวันที่แบบตัวเลข
สำมำรถดูรอบเวลำแบบ 24 ชัว่ โมง หรื อดูเวลำ Time Zone ได้ จำกเข็ม 24 นำฬิกำ
ควำมเที่ยงตรงน้ อยกว่ำ 15 วินำที/เดือน

การแสดงของพลังงานสารอง
กดปุ่ มที่ตำแหน่ง 2 นำฬิกำ ขณะที่มะยมตำแหน่งปกติและเข็มวินำทีอยูท่ ี่ตำแหน่งเลข 12 นำฬกิ ำ
 เข็มวินำทีจะวิ่งเร็ ว และจะมำหยุดตำแหน่งที่เลข 5 10 20 หรื อ 30 ให้ อำ่ นค่ำพลังงำนสำรองของนำฬิกำตำมตำรำง
 เมื่อครบระยะเวลำที่เข็มวินำทีวงิ่ เร็ ว นำฬิกำจะเดินต่อเป็ นเวลำที่ถกู ต้ อง

การเพิ่มพลังงานให้ กับนาฬิกา





เมื่อนำฬกิ ำหยุดเดินหรื อเดินกระโดดทีละ 2 วินำที นัน่ แสดงถึงพลังงำนสำรองหมด จำเป็ นต้ องทำกำรเพิ่งพลังงำนให้ กบั นำฬิกำ
เขย่ำนำฬิกำโดยกำรจับให้ ด้ำนหน้ ำปั ดหงำยขึ ้นแล้ วเหวียงแขนไปมำ 2 ครัง้ ภำยใน 1 วินำที ให้ ได้ 250 ครัง้ นำฬกิ ำจะเริ่ มเดินทีละ
1 วินำทีและจะสำรองพลังงำนได้ 1 วัน หรื อเขย่ำ 500 ครัง้ จะสำรองพลังงำนได้ 2 วัน
ให้ สวมนำฬิกำบนข้ อมือของท่ำน

วิธีคลายเกลียวมะยม
หมุนมะยมทวนเข็มนำฬกิ ำหรื อหมุนเข้ ำหำตัว

ดันมะยมและหมุนมะยมตำมเข็มนำฬกิ ำ

มะยมเกลียวจะถูกคลำย

เพื่อให้ มะยมอยูใ่ นตำแหน่งล็อกเกลียว

สำมำรถดึงมะยมเพื่อตังเวลำได้
้

วิธีการตัง้ เวลา
แสดงเวลาแบบให้ เข็ม 24 ชั่วโมงบอกรอบ 24 ชั่วโมง
ดึงมะยมออกมำจังหวะที่ 2 ขณะที่เข็มวินำทีวงิ่ มำที่เลข 12 นำฬิกำ
 หมุนมะยมเดินหน้ ำเพื่อตังเวลำโดยที
้
่เข็ม 24 ชัว่ โมงจะชี ้แสดงเวลำชัว่ โมง เข็มนำทีและวินำทีจะแสดงเวลำที่ต้องกำรตังเวลำ
้
เข็มชัว่ โมงจะตังเวลำที
้
หลังหลังจำกตังเวลำเสร็
้
จแล้ ว
ตัวอย่ าง จะตังเวลำ
้
10.00 น. เข็ม 24 ชัว่ โมงจะชี ้ทีต่ ำแหน่งเลข 10 ตำมตัวเลขบนขอบตัวเรื อน ( เลข 10 คือ 10 นำฬิกำ )
 กดมะยมตำแหน่งปกติ นำฬิกำเริ่ มเดิน
 เข็มชัว่ โมงจะตังเป็
้ นเวลำทีถ่ กู ต้ องโดยกำรดึงมะยมออกมำ 1 จังหวะ
หมุนมะยมเพื่อตังเข็
้ มชัว่ โมงและเข็มจะกระโดดทีละ 1 ชัว่ โมงตังให้
้ เป็ นเวลำที่ถกู ต้ อง
ขณะที่หมุนเข็มชัว่ โมงผ่ำนเลข 12 นำฬิกำแล้ ววันทีเ่ ปลีย่ น นัน่ หมำยถึงรอบนำฬิกำที่
24 นำฬิกำหรื อเทีย่ งคืน
 กดมะยมเข้ ำตำแหน่งปกติ


แสดงเวลาแบบให้ เข็ม 24 ชั่วโมงบอกเวลาไทม์ โซน
ดึงมะยมออกมำจังหวะที่ 2 ขณะที่เข็มวินำทีวงิ่ มำที่เลข 12 นำฬิกำ
 หมุนมะยมเดินหน้ ำเพื่อตังเวลำโดยที
้
่เข็ม 24 ชัว่ โมงจะชี ้แสดงเวลำชัว่ โมงของเวลำต่ำงประเทศ เข็มนำทีและวินำทีจะแสดงเวลำที่
ต้ องกำรตังเวลำ
้
เข็มชัว่ โมงจะตังเวลำที
้
หลังหลังจำกตังเวลำเสร็
้
จแล้ ว
ตัวอย่ าง จะตังเวลำให้
้
เข็ม 24 ชัว่ โมงป็ นเวลำ LONDON ที่เวลำ 5.00 น.
เข็ม 24 ชัว่ โมงจะชี ้ที่ตำแหน่งเลข 5 ตำมตัวเลขบนขอบตัวเรื อน ( เลข 5 คือ 5 นำฬิกำ )
 กดมะยมตำแหน่งปกติ นำฬิกำเริ่ มเดิน
 เข็มชัว่ โมงจะตังเป็
้ นเวลำทีถ่ กู ต้ องโดยกำรดึงมะยมออกมำ 1 จังหวะ
หมุนมะยมเพื่อตังเข็
้ มชัว่ โมงและเข็มจะกระโดดทีละ 1 ชัว่ โมงตังให้
้ เป็ นเวลำที่ต้องกำร
หรื อเวลำประเทศไทย
ขณะที่หมุนเข็มชัว่ โมงผ่ำนเลข 12 นำฬิกำแล้ ววันที่เปลีย่ น นัน่ หมำยถึงรอบนำฬกิ ำที่ 24 นำฬิกำหรื อเที่ยงคืน
 กดมะยมเข้ ำตำแหน่งปกติ


วิธีการตัง้ วันที่





ดึงมะยมออกมำจังหวะที่ 1
หมุนมะยมเพื่อตังวั
้ นที่
หมุนให้ เข็มชัว่ โมงให้ เดินหน้ ำผ่ำนเลข 12 วันทีจ่ ะเปลีย่ นขึ ้นหน้ ำ 1 วัน
หมุนให้ เข็มชัว่ โมงให้ ถอยหลังผ่ำนเลข 12 วันทีจ่ ะเปลีย่ นถอยหลัง 1 วัน
กดมะยมตำแหน่งปกติ
ขณะตัง้ วันทีค่ วรเช็ครอบ AM/PM และตัง้ กลับมาเป็ นเวลาให้ถูกต้อง
ไม่ควรหมุนตังวันทีร่ ะหว่างเวลา 21.00 น. – 24.00 น. เพราะอยู่ระหว่างการเปลีย่ นวันทีข่ องกลไกนาฬิกา
ควรหมุนมะยมอย่างช้าๆ ในขณะทีห่ มุนให้เข็มชัว่ โมงกระโดดเพือ่ ตัง้ วันทีห่ รื อตัง้ เวลา

จังหวะที่ 1

การดูเวลา world time เฉพาะรุ่นที่มีขอบตัวเรือน world time
ตัวเลขแสดงเวลำ 24 นำฬกิ ำหรื อแสดงเวลำไทมโซนจะอยูบ่ นหน้ ำปั ดนำฬกิ ำ ขอบตัวเรื อนจะแสดงเป็ นเวลำเวิลด์ไทม์ 22 เมืองทัว่ โลก
ตัวอย่ าง ขณะที่เข็ม 24 นำฬิกำแสดงเวลำท้ องถิ่น ( ประเทศไทย )
หมุนขอบตัวเรื อนให้ ชื่อเมือง BKK ( ประเทศไทย ) ไปที่ตำแหน่งปลำยเข็ม

ตำแหน่งเมือง 22 เมือง

ขอบตัวเรื อนเวิลด์ไทม์

24 นำฬิกำ เวลำเวิลด์ไทม์ก็จะดูได้ จำกตัวเลขที่บนหน้ ำปั ดตรงกับชื่อเมืองต่ำงๆ
บนขอบตัวเรื อน
การอ่านเวลาของเมื องต่างๆนัน้ จะอ่านเป็ นเวลาชัว่ โมง เวลานาทีดูจากเข็มนาที

เข็ม 24 ชัว่ โมง

