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مقدمه 
Hamilton از شما به خاطر انتخاب ییك از ساعتهای كلكسیون خود سپاسگزار است. شما ییك از شگفتیهای كوچك فن آوری را خریداری نمودهاید كه 
ین فنآوریها استفاده شده و قبل از عرضه شدن به بازار آزمایشهای سخ�یت  فته�یت سالهای متمادی به شما خدمت خواهد كرد. در ساخت آن، از پی�رش

را پشت رس گذاشته است.

چه راهنما را  برای آنكه ساعت Hamilton شما بتواند سالهای متمادی به طور دقیق و كامل كار كند، لطفاً توصیهها و اطالعات مندرج در این دف�یت
به دقت دنبال كنید.

ح �رش

عقربه ساعت شمار  1
عقربه دقیقه شمار  2

عقربه ثانیه شمار  3
شمارنده 60 ثانیه كرونوگراف  4
شمارنده 30 ثانیه كرونوگراف  5

شمارنده 12 ساعت  6
عقربه GMT  24 ساعت  7

تاریخ / روز*  8
و� زه چرخان ب�ری  9

زه چرخان داخیل باال�  0
زه چرخان داخیل پایی�  q

وع/ توقف« دكمه »رسرش  A 

دكمه زمان  میا�ین / تنظیم مجدد  B 

رسدسته تنظیم: ساعت/ تاریخ/ روز*  C 

رسدسته تنظیم : زه چرخان 0  D 

q رسدسته تنظیم : زه چرخان  D 

* برحسب مدل

Khaki X-Wind و ساعت اتوماتیک Khaki X-Wind ساعت کرونوگراف اتوماتیک
ینم ساعت دارای یك وزنه نوسان كننده است كه از طریق حركت مچ دست شما باعث كوک شدن شاه ف�ین می گردد. در صورت لزوم می توانید  مكان�ری

رسدسته C را در موقعیت )p1( قرار دهید و ساعت را با 30 بار چرخاندن رسدسته در جهت حركت عقربه ساعت كوک كنید.
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تنظیمات
تنظیم تاریخ و/یا روز

ون بكشید. پیچ رسدسته C را باز كنید و آن را تا موقعیت )p2( ب�ری  .1
بسته به مدل، برای تنظیم تاریخ و/یا روز مورد نظر، رسدسته را در   .2

جهت حركت عقربه ساعت یا خالف حركت عقربه ساعت بچرخانید.
3.  رسدسته را فشار دهید و آن را پیچ كنید.

 تذکر مربوط به مدل کرونوگراف اتوماتیک: لطفاً از تنظیم تاریخ 
ین ساعت 20 و 2 صبح خودداری كنید.  یا روز ب�ری

تنظیم ساعت و دقیقه
ون بكشید. پیچ رسدسته C را باز كنید و آن را تا موقعیت )p3( ب�ری  .1

رسدسته را برای تنظیم ساعت و دقیقه در جهت مورد نظر بچرخانید.  .2
وع به حركت  رسدسته را فشار دهید: عقربه ثانیه شمار دوباره رسرش  .3

می كند.
4.  رسدسته را فشار دهید و آن را پیچ كنید.

*)Greenwich Mean Time(  GMT تنظیم ساعت
ون بكشید. پیچ رسدسته C را باز كنید و آن را تا موقعیت )p3( ب�ری  .1

 B یا بردن عقب بردن آن دكمه A دكمه GMT 24 برای جلو بردن عقربه  .2
را فشار دهید. با هر فشار دكمه، عقربه 15 دقیقه جلو یا عقب می رود. 

فشار طوال�ین برروی دكمه باعث چرخش رسیع عقربه می شود.
3.  رسدسته را فشار دهید و آن را پیچ كنید.

* فقط برای مدل كرونوگراف GMT كوارتز

تنظیم عقربه های شمارنده*
به شدید، ممكن است یک یا  بعد از تعویض باتری یا وارد آمدن �ین
ند. در  چند عقربه شمارنده دیگر به طور صحیح روی صفر قرار نگ�ری

، برای تنظیم آنها به روش زیر عمل كنید: ین حال�یت چن�ری
ون بكشید:  پیچ رسدسته C را باز كنید و آن را تا موقعیت )p2( ب�ری  .1

عقربه شمارنده 60 ثانیه یک چرخش 360 درجه انجام می دهد.
برای صفر كردن عقربه شمارنده 60 ثانیه، دكمه B را فشار دهید.   .2
با هر بار فشار، عقربه 1 ثانیه جلو می رود. فشار طوال�ین باعث 

چرخش رسیع عقربه می شود.
عقربه A را برای تنظیم عقربه ای دقیقه شمار و ساعت شمار فشار   .3

دهید.
برای صفر كردن عقربه شمارنده ثانیه، دكمه B را فشار دهید. با هر   .4
بار فشار، عقربه 1 دقیقه جلو می رود. فشار طوال�ین باعث چرخش 

رسیع عقربه ها می شود.
5.  رسدسته را فشار دهید و آن را پیچ كنید.

* فقط برای مدل كرونوگراف GMT كوارتز

نکته مهم: به منظور حفظ خاصیت ضد آب بودن ساعت، همیشه 
بعد از انجام هر گونه تنظیمات، رسدسته را به وضعیت پیچ شده 

)p0( برگردانید.
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تنظیمات
تنظیم تاریخ و/یا روز

ون بكشید. پیچ رسدسته C را باز كنید و آن را تا موقعیت )p2( ب�ری  .1
بسته به مدل، برای تنظیم تاریخ و/یا روز مورد نظر، رسدسته را در   .2

جهت حركت عقربه ساعت یا خالف حركت عقربه ساعت بچرخانید.
3.  رسدسته را فشار دهید و آن را پیچ كنید.

 تذکر مربوط به مدل کرونوگراف اتوماتیک: لطفاً از تنظیم تاریخ 
ین ساعت 20 و 2 صبح خودداری كنید.  یا روز ب�ری

تنظیم ساعت و دقیقه
ون بكشید. پیچ رسدسته C را باز كنید و آن را تا موقعیت )p3( ب�ری  .1

رسدسته را برای تنظیم ساعت و دقیقه در جهت مورد نظر بچرخانید.  .2
وع به حركت  رسدسته را فشار دهید: عقربه ثانیه شمار دوباره رسرش  .3

می كند.
4.  رسدسته را فشار دهید و آن را پیچ كنید.

*)Greenwich Mean Time(  GMT تنظیم ساعت
ون بكشید. پیچ رسدسته C را باز كنید و آن را تا موقعیت )p3( ب�ری  .1

 B یا بردن عقب بردن آن دكمه A دكمه GMT 24 برای جلو بردن عقربه  .2
را فشار دهید. با هر فشار دكمه، عقربه 15 دقیقه جلو یا عقب می رود. 

فشار طوال�ین برروی دكمه باعث چرخش رسیع عقربه می شود.
3.  رسدسته را فشار دهید و آن را پیچ كنید.

* فقط برای مدل كرونوگراف GMT كوارتز

تنظیم عقربه های شمارنده*
به شدید، ممكن است یک یا  بعد از تعویض باتری یا وارد آمدن �ین
ند. در  چند عقربه شمارنده دیگر به طور صحیح روی صفر قرار نگ�ری

، برای تنظیم آنها به روش زیر عمل كنید: ین حال�یت چن�ری
ون بكشید:  پیچ رسدسته C را باز كنید و آن را تا موقعیت )p2( ب�ری  .1

عقربه شمارنده 60 ثانیه یک چرخش 360 درجه انجام می دهد.
برای صفر كردن عقربه شمارنده 60 ثانیه، دكمه B را فشار دهید.   .2
با هر بار فشار، عقربه 1 ثانیه جلو می رود. فشار طوال�ین باعث 

چرخش رسیع عقربه می شود.
عقربه A را برای تنظیم عقربه ای دقیقه شمار و ساعت شمار فشار   .3

دهید.
برای صفر كردن عقربه شمارنده ثانیه، دكمه B را فشار دهید. با هر   .4
بار فشار، عقربه 1 دقیقه جلو می رود. فشار طوال�ین باعث چرخش 

رسیع عقربه ها می شود.
5.  رسدسته را فشار دهید و آن را پیچ كنید.

* فقط برای مدل كرونوگراف GMT كوارتز

نکته مهم: به منظور حفظ خاصیت ضد آب بودن ساعت، همیشه 
بعد از انجام هر گونه تنظیمات، رسدسته را به وضعیت پیچ شده 

)p0( برگردانید.

عملكرد کرونوگراف
ی زمان، عقربه ها باید برروی صفر  وع عمل اندازه گ�ری توجه:  قبل از رسرش

تنظیم شده باشند. در صورت لزوم دكمه B را فشار دهید.

ی ساده زمان اندازه گ�ری
وع دكمه A: رسرش
دكمه A: توقف
< مشاهده زمان

دكمه B: صفر كردن شمارشگر

ی زمان به همراه زمان های میا�ین * اندازه گ�ری
وع دكمه A: رسرش

دكمه B: وقفه میا�
ین زمان میا� < مشاهده اول�ری

ی شده ان زمان س�رپ وع مجدد با ج�رب دكمه B: رسرش
دكمه B: وقفه میا�

ین زمان میا� < مشاهده دوم�ری
و ایل آخر...

ی زمان و مشاهده زمان كل  در پایان، دكمه A را برای توقف اندازه گ�ری
فشار دهید.

دكمه B: صفر كردن شمارشگر
* فقط برای مدل كرونوگراف GMT كوارتز

)Crosswind( عملكرد باد مخالف
مدل های Khaki X-Wind به یک محاسبه كننده زاویه انحراف مجهز هستند 
كه امكان اصالح جهت را در صورت وجود باد مخالف )Crosswind( برای 

خلبانان فراهم می آورد.
ح داده در زیر، پیچ رسدسته های D و  توجه: برای انجام مراحل رسرش

E باید باز شود.  

شیوه کار
پیكان  زه چرخان داخیل باال�ری را   .1
توسط رسدسته D روی ساعت 12 قرار 

دهید.

را توسط  پایی�ین  زه چرخان داخیل   .2
رسدسته E را روی 0 درجه تنظیم كنید.

ل  رسعت و جهت باد را از برج كن�یت  .3
یا نقشه هواشنایس دریافت كنید.

 40 mph :مثال، �عت باد
حهت باد: 70° 

از  استفاده  با  را   )70( باد  جهت   .4
رسدسته D در پنجره زه چرخان داخیل 

باال�ری مشخص كنید.

را در مقیاس یک  رسعت هواپیما   .5
و�ین مقابل پیكان  دهم روی زه چرخان ب�ری

 قرار دهید.
مثال، �عت هواپیما: 

 mph 180 – نمایش داده شده 18.

70
70
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 دارد و می تواند از روی 
یگ

، سمت مغناطییس هواپیما را محاسبه كنید: اختالف مغناطییس )Var( به موقعیت فعیل بستیك از طریق جهت جغرافیا�ری  .6
ین شود. نقشه های هوانوردی تعی�ری

 30° : مثال، جهت جغرافیا�ری
10°  :)Var( اختالف مغناطییس

سمت مغناطییس: 40° = 10° + 30° 

 Tn : شمال واقعی Mn | : شمال مغناطییس| Var: اختالف مغناطییس 

وق�یت اختالف مغناطییس )Var( به سمت غرب است، برای به دست 
آمدن سمت مغناطییس، به جهت جغرافیا�ری اضافه می شود.

 مثال، 40° = 10° + 30° 

ق است، برای به دست آمدن  وق�یت اختالف مغناطییس )Var( به سمت رسرش
سمت مغناطییس، از جهت جغرافیا�ری كم می شود. مثال،

 30° – 15° = 15° 

 .)Crosswind Angle( محاسبه زاویه باد مخالف  .7
مثال، جهت باد: 70° 

سمت مغناطییس هواپیما: 40° 
زاویه باد مخالف: °30 = °40 – °70  )باد روبرو(

  70° – 40°  = 30° 
)Headwind( باد روبه رو

  180° – )330° - 220°( = 70° 
)Tailwind( باد پشت

  360° – )330° - 40°(  = 70° 
)Headwind( باد روبه رو
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 دارد و می تواند از روی 
یگ

، سمت مغناطییس هواپیما را محاسبه كنید: اختالف مغناطییس )Var( به موقعیت فعیل بستیك از طریق جهت جغرافیا�ری  .6
ین شود. نقشه های هوانوردی تعی�ری

 30° : مثال، جهت جغرافیا�ری
10°  :)Var( اختالف مغناطییس

سمت مغناطییس: 40° = 10° + 30° 

 Tn : شمال واقعی Mn | : شمال مغناطییس| Var: اختالف مغناطییس 

وق�یت اختالف مغناطییس )Var( به سمت غرب است، برای به دست 
آمدن سمت مغناطییس، به جهت جغرافیا�ری اضافه می شود.

 مثال، 40° = 10° + 30° 

ق است، برای به دست آمدن  وق�یت اختالف مغناطییس )Var( به سمت رسرش
سمت مغناطییس، از جهت جغرافیا�ری كم می شود. مثال،

 30° – 15° = 15° 

 .)Crosswind Angle( محاسبه زاویه باد مخالف  .7
مثال، جهت باد: 70° 

سمت مغناطییس هواپیما: 40° 
زاویه باد مخالف: °30 = °40 – °70  )باد روبرو(

  70° – 40°  = 30° 
)Headwind( باد روبه رو

  180° – )330° - 220°( = 70° 
)Tailwind( باد پشت

  360° – )330° - 40°(  = 70° 
)Headwind( باد روبه رو

محاسبه باد مخالف:  .8
با استفاده از نمودار )حک شده در قاب پشت ساعت(، محل تال�یت رسعت 
 )Crosswind Angle( و زاویه باد )Head/Tailwind Component( باد

ین كنید.  را تعی�ری
 )Crosswind Component( مقدار باد مخالف ، وع از نقطه تال�یت با رسرش

را روی محور افقی بخوانید.
 40 mph  :)Headwind Component( مثال، �عت باد

 30° : )Crosswind Angle( زاویه باد
  20  mph: )Crosswind Component( باد مخالف

محاسبه زاویه انحراف:  .9
و�ین پیدا كنید و مقدار نشان  مقدار باد مخالف )20( را روی زه چرخان ب�ری

داده شده برروی زه چرخان داخیل را یادداشت كنید.

مثال، زاویه انحراف: حدود 6,5° 

10. محاسبه جهت اصالح شده:
اگر باد از سمت راست می وزد، زاویه انحراف را به سمت مغناطییس 

اضافه كنید.
اگر باد از سمت چپ می وزد، زاویه انحراف را از سمت مغناطییس كم 

كنید.

مثال، جهت اصالح شده: 46,5° = 6,5° + 40° 

با استفاده از رسدسته E، جهت اصالح 
شده )°46,5 ( را به منظور یادآوری روی 
زه چرخان داخیل پایی�ین مشخص كنید.

نکته مهم: به منظور حفظ خاصیت ضد آب بودن ساعت، همیشه بعد 
از انجام هر گونه تنظیمات، رسدسته را به وضعیت پیچ شده برگردانید.

70

50
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نگهداری از ساعت

توصیهها
ساعت Hamilton شما باید مانند هر وسیله میكرومكانییك دقیق، دست   •
د. ساعت خود را تنها  ل قرار گ�ری كم هر دو سال یكبار مورد برریس و كن�یت
به مراكز خدمات یا نمایندگیهای مجاز Hamilton بسپارید )فهرست 

مراكز در نشا�ین www.watch.com  موجود است(.
ن شوید كه در هر  برای حفظ خاصیت ضد آب بودن ساعت، مطم�ئ  •

ات آببندی آن مورد برریس قرار گرفتهاند. ین ل، تجه�ری بار كن�یت
هنگامی كه داخل آب هستید به رسدسته یا دكمهها دست نزنید.  •

ن بشویید. ساعت خود را بعد از هر بار تماس با آب دریا، با آب تم�ی  •
در صورت خیس شدن ساعت، آن را خشك كنید.  •

بعد از هر بار باز شدن قاب ساعت، خاصیت ضد آب بودن آن را نزد   •
ل كنید. ییك از نمایندگیها یا مراكز خدمات مجاز Hamilton كن�یت

مقاومت در برابر آب
مقاومت ساعت شما در برابر آب، برروی قاب پش�یت آن درج شده است.

برابری واحدهای خاصیت ضد آب بودن ساعت و سنجش فشار در 
یك و انگلییس: سیستمهای م�یت

ی گروههای مقاومت در برابر آبواحد اندازهگ�ری

bar /atm351020100  )فشار(

) m30501002001000 * )م�یت

psi4472.51452901450

1001653306603300فوت *

ان فشاری است كه  ین * عمقهای ارائه شده برحسب فوت یا م�یت معادل م�ری
در هنگام آزمایشها مطابق استاندارد ISO 22810 اعمال گردیده است.

بند چرمی
Hamilton توصیه میكند برای دوام هر چه بیش�یت كیفیت بند چرمی 

ساعت، موارد زیر را رعایت نمایید:
ن و تغی�ی شكل دادن بند ساعت، از تماس  ی از رنگ باخ�ت برای جلوگ�ی  •

ین كنید. آن با آب و رطوبت پره�ری
ن بند ساعت آن را برای مدت طوال�ن در  ی رنگ باخ�ت جهت جلوگ�ی  •

معرض نور آفتاب قرار ندهید.
فراموش نكنید كه چرم نفوذ پذیر است! بنابراین از تماس آن با مواد   •

ین كنید. چرب و محصوالت آراییسرش پره�ری
 

یگ
ین نمایند� در صورت بروز اشكال در بند چرمی ساعت، به نزدیك�ت  •

مجاز Hamilton مراجعه كنید.

باتری
ین مقدار انرژی مرص�ین توسط  باتری ساعت میتواند برحسب نوع موتور و ن�ری

ین دو تا پنج سال دوام داشته باشد. عملكردهای مختلف ساعت، ب�ری
تعویض باتری

توصیه میشود جهت تعویض باتری به مراكز خدمات یا نمایندگیهای مجاز 
Hamilton مراجعه نمایید. آنها ابزارها و دستگاههای الزم را برای انجام 
ی از خطر نشت  این كار به صور�یت حرفهای در اختیار دارند. جهت پیشگ�ری
كه موجب صدمه زدن به موتور ساعت میشود، باید هر چه رسیع�یت به 

تعویض باتری كاركرده اقدام نمود.
نوع باتری

باتری دكمهای از جنس اكسید روی و نقره.

حوزه مغناطییس
ی از بروز ایراد در عملكرد ساعت، از قرار دادن آن در  به منظور جلوگ�ری
ه خودداری  با، بلندگو، و غ�ری نزدییك حوزههای مغناطییس قوی مثل آه�ین

كنید.
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