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کرونوگراف اتوماتیک
چه راهنمای کیل مراجعه کنید.  لطفاً برای تنظیم وقت و دستورالعمل های استفاده به دف�ت

وع/توقف �ش

تنظیم مجدد
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برای چرخاندن قاب ساعت آنرا فشار دهید
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قاب را در موقعیت مرکز شده قفل کنید
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برای اطالعات بیش�ت به نشا�ن زیر مراجعه کنید:
www.hamiltonwatch.com/customer-service/user-manuals

تنظیم مجدد

وع/توقف �ش
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بان سنج )مبنا 30( �ن

بان های قلب را در دقیقه نشان می دهد. کرونوگراف به يک درجه بندی مجهز است که تعداد �ض

طرز کار
بان را شمارش کنید، سپس کرونوگراف را متوقف کنید. يد. کرونوگراف را راه اندازی کنید و تا 30 �ض نبض را بگ�ي

بان سنج قابل مشاهده است. نتیجه بالفاصله روی درجه بندی �ض
بان در دقیقه مثال: 75 �ن

کرونوگراف را صفر کنید.
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رسعت سنج

ی يا 1 مايیل  کرونوگراف به يک درجه بندی مجهز است که �عت متوسط را برحسب کیلوم�ت در ساعت يا مايل در ساعت، برای يک مسافت 1 کیلوم�ت
ی زمان کم�ت از 60 ثانیه قابل استفاده است. نمايش می دهد. فقط برای اندازه گ�ي

طرز کار
ی يا 1 مايیل راه اندازی و در انتهای مسافت آن را متوقف کنید. کرونوگراف را در ابتدای مسافت 1 کیلوم�ت

عددی که توسط عقربه ثانیه شمار روی درجه بندی �عت سنج نشان داده می شود برابر �عت متوسط بر حسب کیلوم�ت در ساعت يا مايل در 
ساعت است.

مثال: 120 کیلوم�ت در ساعت يا 120 مایل در ساعت 
کرونوگراف را صفر کنید.
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مسافت سنج

ض مشاهده يک پديده تا شنیده شدن  ی فاصله ب�ي کرونوگراف به يک درجه بندی مجهز است که امکان محاسبه يک مسافت را از طريق اندازه گ�ي
صدای آن فراهم م يآورد.

ی فاصله زما�ض میان مشاهده صاعقه و شنیدن صدای رعد. ی فاصله يک توفان رعد و برق با اندازه گ�ي برای مثال، جهت اندازه گ�ي

طرز کار
با مشاهده صاعقه کرونوگراف را راه اندازی کنید و با شنیدن صدای رعد آن را متوقف نمايید.

تنیجه بالفاصله روی درجه بندی قابل مشاهده است.
مثال: 13 کیلوم�ت

کرونوگراف را صفر کنید.
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