دفترچه راهنمای ساعت کامپیوتری کاسـیو مدل 5184
مقدمه
به خاطر حسن انتخابتان در خرید این ساعت کاسـیو به شما تبریک میگوییم .برای استفاده بهتر از آن ،این دفترچه راهنما
را به دقت مطالعه کنید.
ساعت را در معرض نور قرار دهید.
نیروی الکتریکی مورد نیاز ساعت بوسیله سلولهای خورشیدی روی ساعت جمعآوری و در
باتری که در داخل ساعت قرار دارد ،ذخیره میشود .اگر ساعت در محلی قرار گیرد که در معرض
نور نباشد ،باتری ساعت ضعیف میشود .سعی کنید تا جایی که ممکن است ساعت در معرض
نور قرار گیرد.
• زمانی که ساعت را به مچ نمیبندید ،آن را طوری قرار دهید که صفحه آن بر روی یک منبع
نور قرار گیرد.
• سعی کنید آستین شما روی ساعت قرار نگیرد ،حتی اگر قسمتی از صفحه ساعت پوشیده شده باشد ،سرعت شارژ شدن
باتری آن تا حد زیادی کاهش مییابد.
• اگر ساعت در معرض نور هم قرار نگیرد ،به کار خود ادامه میدهد؛ ولی اگر ساعت در جای تاریک قرار گیرد ،باتری آن
ضعیف می شود و بعضی از کارکردهای ساعت غیرقابل اجرا خواهد شد .اگر باتری تمام شود ،بعد از شارژ مجدد ،ممکن
است مجبور شوید تنظیمات ساعت را مجدداً انجام دهید .برای اینکه ساعت به طور عادی کار کند ،سعی کنید تا جایی که
ممکن است ساعت را در معرض نور قرار دهید.

• سطح واقعی شارژ که در آن بعضی از کارکردهای ساعت قابل اجرا نیست ,به مدل ساعت بستگی دارد.
• استفاده بیش از حد از نور صفحه نمایش باعث کاهش شارژ باتری و لزوم شارژ مجدد آن می شود.نکات زیر ،ایدهای در
مورد زمان شارژ مورد نیاز برای کارکرد عادی صفحه نمایش ارائه میدهند:
ساعت حدوداً  5دقیقه در معرض نور خورشید باشد که از پنجره وارد اتاق میشود.
ساعت حدوداً  8دقیقه در معرض نور المپ فلورسنت خانگی قرار گیرد.
• برای اطالعات بیشتر در مورد زمانی که ساعت باید در معرض نور قرار گیرد ،قسمت "تأمین نیرو" را مطالعه کنید.
اگر صفحه نمایش ساعت خاموش باشد...
اگر صفحه نمایش خاموش باشد ،نشاندهنده این است که کارکرد "صرفه جویی باتری" فعال شده و صفحه نمایش ساعت
را خاموش کرده است
• برای اطالعات بیشتر به قسمت "صرفهجویی در مصرف باتری" مراجعه کنید.
توجه داشته باشید که در صورت آسیب دیدن یا مفقود شدن ساعت در اثر سهلانگاری و استفاده نادرست شما
یا هر شخص دیگر ،شرکت کاسـیو هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
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نکاتی در مورد این دفترچه راهنما
• با توجه به مدل ساعت ،صفحه نمایش به صورت روشن و نوشتهها به صورت تیره و یا بالعکس
نشان داده میشوند .در همه تصاویر این دفترچه ،صفحهها به صورت روشن و نوشتهها به صورت
تیره نشان داده شدهاند.
• کاربرد دکمههای کنار ساعت با استفاده از حروفی که در تصاویر مشخص شده ،توضیح داده
می شوند.
• هر قسمت از این دفترچه ،اطالعاتی را که شما برای یکی از حالت های کاربردی نیاز دارید ،ارائه
میدهد .اطالعات تفصیلی و فنی بیشتر در قسمت "مرجع" ارائه شده است.
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راهنمایی کلی
• برای تغییر حالت ساعت از دکمه  Cاستفاده کنید.
• در هر حالتی ،اگر دکمه  Bرا فشار دهید ,صفحه ساعت به مدت یک ثانیه روشن میشود.

زمانشمار
شما میتوانید تنظیمات زمان و تاریخ شهر مبدأ را در حالت زمانشمار انجام دهید .شما میتوانید با تنظیم زمان شهر دوم،
زمان فعلی را در یک افق زمانی دیگر هم مشاهده کنید.
• برای اطالعات بیشتر در مورد انخاب "زمان شهر دوم" به قسمت "تنظیم زمان شهر دوم" مراجعه کنید.
• با فشار دادن دکمه  ،Dصفحه نمایش پایین ساعت مطابق تصویر تغییر میکند.
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قبل از تنظیم ساعت و زمان این قسمت را مطالعه کنید.
این ساعت دارای تعدادی کد شهر است که هر کدام افق زمانی شهر مربوطه را نشان میدهند .موقع تنظیم زمان ،باید کد شهر
مناسب را به عنوان شهر مبدأ انتخاب کنید (شهری که معمو ً
ال در آن از ساعت استفاده میکنید) .اگر شهر مورد نظر شما در
کد شهرهای ساعت موجود نباشد ،کد شهری را انتخاب کنید که افق زمانی آن با شهر شما یکسان باشد.
توجه داشته باشید که زمان کد شهرهای زمان جهانی و "زمان شهر دوم" با توجه به زمان و تاریخی که شما در حالت
زمانشمار تنظیم میکنید ،نشان داده میشوند.
تنظیم زمان و تاریخ
 -1در حالت زمان شمار دکمه  Aرا به مدت پنج ثانیه نگه دارید تا نشانگر صفحه مدرج سمت
چپ ساعت روی  T1قرار گیرد و کد شهر روشن گردد .این حالت تنظیم است.
 -2از دکمه  Bو  Dبرای انتخاب کد شهر مورد نظر استفاده کنید.
• قبل از همه تنظیمات ،اطمینان حاصل کنید که کد شهر مناسب را انتخاب کرده اید.
• برای اطالعات بیشتر در مورد کد شهرها به "جدول کد شهرها" مراجعه کنید.
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 -3اگر دکمه  Cرا فشار دهید ،محتویات صفحه نمایش به ترتیب زنجیره زیر تغییر می کند.
ساعت
دقيقه

ثانيه
سال

زمانبندي
 24/12ساعته
ماه

زمان تابستاني
روز

کد شهر

صرفه جویی باتری

 -4برای تنظیم هر مورد در حالت زمان شمار که به صورت چشمکزن روشن و خاموش میشود از دکمه  Bو  Dبه صورت
زیر میتوان استفاده کرد:
صفحه نمایش

این کار را انجام دهید:

برای:

از دکمه ( Dشرق) و ( Bغرب) استفاده کنید

تغییر کد شهر

دکمه  Dرا فشار دهید

تغییر زمان استاندارد به زمان تابستانی و بالعکس

دکمه  Dرا فشار دهید

تغییر زمانبندی 12ساعته به  24ساعته

دکمه  Dرا فشار دهید

صفر کردن ثانیه شمار

از دکمه  )+(Dو دکمه  )-(Bاستفاده کنید

تغییر ساعت و دقیقه

از دکمه  )+(Dو دکمه  )-(Bاستفاده کنید

تغییر روز ،سال و ماه

دکمه  Dرا فشار دهید

فعال و غیرفعال کردن "صرفهجویی باتری"

 -5برای خروج از حالت تنظیم دکمه  Aرا دوبار فشار دهید.
• برای اطالعات بیشتر در مورد تنظیم زمان تابستانی ،به قسمت "تغییر وضعیت زمان تابستانی" مراجعه کنید .همچنین برای
اطالعات بیشتر در مورد صرفه جویی باتری به قسمت" فعال و غیرفعال کردن صرفه جویی باتری" مراجعه کنید.
• روز هفته براساس تاریخ (روز ،ماه و سال) تنظیم شده به صورت اتوماتیک نشان داده میشود.
زمانبندی  12ساعته و  24ساعته
• در زمانبندی  12ساعته ،از ظهر تا ساعت  11:59نصف شب حرف  Pدر سمت چپ عدد ساعت نشان داده میشود و از
نصف شب تا ساعت  11:59ظهر هیچ حرفی نشان داده نمیشود.
• در زمانبندی  24ساعته ،زمان در محدوده  0:00تا  23:59بدون هیچگونه عالمتی نشان داده میشود.
• زمانبدی 24ساعته یا  12ساعته که در حالت زمان شمار انتخاب می کنید به همه حالتهای ساعت تعمیم داده میشود.
زمان تابستانی()DST
زمان تابستانی ،یک ساعت جلوتر از زمان استاندارد است .به یاد داشته باشید که همه کشورها و حتی همه مناطق از زمان
تابستانی استفاده نمیکنند.
تغییر وضعیت زمان تابستانی
 -1در حالت زمان شمار ،دکمه  Aرا به مدت پنج ثانیه نگه دارید ،تا نشانگر صفحه مدرج سمت
چپ روی  T1قرار گیرد و کد شهر شروع به چشمک زدن کند .این حالت تنظیم است.
 -2دکمه  Cرا فشار دهید .این کار باعث میشود روی صفحه نمایش ,عالمت زمان تابستانی
( )DSTروشن شود.
 -3دکمه  Dرا فشار دهید تا وضعیت زمان تابستانی تغییر کند اگر فعال ( )ONباشد زمان تابستانی
و اگر غیرفعال ( )OFFباشد زمان استاندارد نشان داده میشود.
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 -4وقتی وضعیت موردنظر را انتخاب کردید ،دکمه  Aرا دوبار فشار دهید تا از حالت تنظیم خارج شود.
• روشن بودن عالمت  DSTنشان دهنده این است که زمان تابستانی فعال است.
زمان دوگانه
زمان دوگانه به شما امکان میدهد که زمان فعلی را عالوه بر شهر مبدأ در یک افق زمانی دیگر ببینید که "زمان شهر دوم"
نامیده میشود .این ویژگی برای تجار حرفهای وکسانی که میخواهند زمان دو شهر را همزمان ببینند ،بسیار مفید است.
• برای اطالعات بیشتر در مورد نشان دادن زمان شهر دوم در صفحه نمایش پایین ساعت ،به قسمت" زمان شمار" مراجعه کنید.
تنظیم زمان شهر دوم
 -1در حالت زمان شمار دکمه  Aرا به مدت پنج ثانیه نگه دارید تا نشانگر صفحه مدرج سمت چپ ساعت روی  T1قرار گیرد
و کد شهر شروع به چشمک زدن کند .این حالت تنظیم است.
 -2دوباره دکمه  Aرا فشار دهید نشانگر صفحه مدرج سمت چپ روی  T2قرار میگیرد و زمان
شهر دوم شروع به چشمک زدن میکند .این صفحه انتخاب زمان شهر دوم است.
 -3از دکمه ( Dحرکت به شرق) و دکمه ( Bحرکت به غرب) برای حرکت در میان کد شهرها استفاده کنید.
• برای اطالع از کد شهرها به جدول "کد شهرها" مراجعه کنید.
 -4دکمه  Aرا فشار دهید تا از وضعیت تنظیم خارج شوید.
زمان جهانی
زمان جهانی ،زمان فعلی را در یکی از  48شهر ( 29افق زمانی) در سراسر دنیا نشان میدهد .با یک عملیات ساده ،زمان
شهر مبدأ شما به زمان یک شهر دیگر مورد نظر شما تغییر می کند.
• زمان شمار در حالت زمان جهانی ،مطابق با زمان شمار تنظیم شده است .اگر احساس میکنید که اشتباهی در زمان شهر
جهانی وجود دارد ،بررسی کنید که زمان شمار شهر مبدأ به درستی تنظیم شده باشد .همچنین اطمینان حاصل کنید که زمان
فعلی در حالت زمان شمار به درستی نشان داده شود.
• زمان جهانی بر اساس انحراف از مبدأ زمان جهانی ( )UTCتنظیم میشود.
برای اطالعات بیشتر در مورد انحراف شهرها از مبدأ زمان جهانی ( )UTCبه جدول "کد شهرها"
مراجعه کنید.
• همه کارکردهایی که در این قسمت توضیح داده شده ،در حالت زمان جهانی قابل اجرا هستند.
عقربه صفحه مدرج سمت راست ساعت
عقربه صفحه مدرج سمت راست ساعت ،زمان جهانی را در همه حالتها نشان میدهد.
• عقربه صفحه مدرج سمت راست همانند عقربههای اصلی ساعت حرکت میکند و هر  12ساعت یک
دور کامل میزند.
مشاهده زمان فعلی در یک افق زمانی دیگر
در حالت زمان جهانی ،از دکمه  Dبرای حرکت در میان کد شهرها
(افقهای زمانی) استفاده کنید .اگر دکمه را پایین نگه دارید ،حرکت
در میان کد شهرها با سرعت باال انجام میشود.
• وقتی که کد شهر (افق زمانی) موردنظر را انتخاب کردید،
میتوانید دکمه  Aرا فشار دهید تا تاریخ نشان داده شود .بعد از 2
ثانیه ،ساعت خود به خود به حالت عادی زمان شمار برمیگردد.
تبدیل زمان استاندارد به زمان تابستانی و بالعکس در یک کد شهر
 -1در حالت زمان جهانی ،دکمه  Dرا فشار دهید تا کد شهری (افق زمانی) که میخواهید زمان
استاندارد و زمان تابستانی آن را تغییر دهید ،نشان داده شود.
 -2دکمه  Aرا به مدت سه ثانیه نگه دارید تا زمان استاندارد به زمان تابستانی تبدیل شود و نشانگر DST
روشن شود و بالعکس.
• در حالت زمان جهانی ،در صورتی که عالمت  DSTدر صفحه پایین روشن باشد ،نشاندهنده فعال بودن زمان تابستانی است.
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تبدیل زمان شهر مبدأ به زمان شهر جهانی و بالعکس
شما میتوانید با استفاده از روش زیر ،زمان شهر مبدأ را به زمان شهر دیگر تبدیل کنید و بالعکس .این کار زمانی برای شما
می تواند بسیار مفید باشد که به طور متناوب بین دو شهر با دو افق زمانی متفاوت مسافرت می کنید.
مراحل تبدیل زمان شهر مبدأ به زمان شهر جهانی و بالعکس
 -1در حالت زمان جهانی ،از دکمه  Dبرای انتخاب زمان شهر جهانی که میخواهید استفاده کنید.
 -2دکمه  Aو  Bرا همزمان نگه دارید تا ساعت صدای بیب بدهد.
• این کار باعث میشود زمان شهر جهانی که در مرحله  1انتخاب کردهاید ،به زمان شهر مبدأ تبدیل شود و عقربه ثانیه شمار،
دقیقه شمار ،و ساعت شمار به گونه ای قرار میگیرند که زمان شهر انتخاب شده را نشان دهند .در همان زمان ،زمان شهر
مبدأ شما ،به زمان شهر جهانی تبدیل میشود و صفحه نمایش نیز به تناسب آن تغییر میکند.
• وقتی که زمان شهر مبدأ و زمان شهر جهانی را جابجا کردید ،ساعت در حالت زمان جهانی میماند و شهری که قبل از
مرحله  2به عنوان شهر مبدأ بود ،حاال به زمان شهر جهانی تبدیل میشود.
کرنومتر
کرنومتر به شما امکان میدهد که زمان سپری شده ,زمان هر دور و زمان دو پایانه را اندازهگیری
کنید.
• محدودهای که توسط کرنومتر نشان داده میشود  23ساعت و  59دقیقه و  59.99ثانیه است.
• اگر کرنومتر به آخر برسد ،در صورتی که آن را متوقف نکنید دوباره از صفر شروع میشود.
• حتی اگر از حالت کرنومتر خارج شوید ،باز هم اندازهگیری زمان سپری شده ادامه مییابد.
• وقتی که زمان یک دور ذخیره شده باشد و از کرنومتر خارج شوید ،زمان آن دوره از صفحه
نمایش پاک شده و به حالت اندازهگیری زمان سپریشده برمیگردد.
• همه کارکردهایی که در این قسمت توضیح داده میشود در حالت کرنومتر قابل اجرا هستند
که با فشار دادن دکمه  Cبه آن وارد میشوید.
اندازهگیری زمانها به وسیله کرنومتر

A
پاک کردن

A
آغاز مجدد
(نمایش زمان
دونده دوم )

زمان سپری شده:

A
پاک کردن

D
توقف

D
شروع مجدد

D
توقف

A
پاک کردن

D
توقف

A
آغاز زمان
دور دوم

A
زمان يک دور
( SPLظاهر
میشود)

D
توقف
(به پایان رسیدن
دونده دوم )

A
پایان اول
( به پایان رسیدن
دونده اول و نمایش
زمان مربوط به او)

D
شروع

زمان هر دور:
D
شروع

زمان دو پایانه:

D
شروع

دفترچه راهنمای ساعت کامپیوتری کاسـیو مدل 5184
تایمرشمارش معکوس
شما میتوانید زمان شمار معکوس را از  1تا  60دقیقه تنظیم کنید .زمانی که تایمر شمارش معکوس
به صفر برسد ,زنگ به صدا درمیآید.
• شما میتوانید گزینه تکرار را انتخاب کنید که در آن ,بعد از صفر شدن تایمر شمارش معکوس،دوباره
شمارش معکوس از زمانی که از قبل تنظیم کردهاید ،آغاز میشود.
• همه کارکردهایی که در این قسمت توضیح داده شده در حالت تایمر شمارش معکوس قابل
اجراست که با فشار دادن دکمه  Cبه آن وارد میشوید.
استفاده از تایمر شمارش معکوس
وقتی ساعت در حالت تایمر شمارش معکوس قرار دارد ،دکمه  Dرا فشار دهید تا شمارش معکوس آغاز شود.
• وقتی که شمارش معکوس به پایان رسید و گزینه تکرار اتوماتیک فعال نباشد ،زنگ به مدت  10ثانیه و یا تازمانی که دکمهای
را فشار دهید ،به صدا درمیآید.
• وقتی که زنگ متوقف شد ،دوباره شمارش معکوس در حالت آماده قرار میگیرد.
• اگر تکرار اتوماتیک فعال باشد ،شمارش معکوس بعد از صفر شدن مجدداً آغاز میشود .موقع صفر شدن ،زنگ به صدا
درمیآید تا نشان دهد که زمان صفر شده و شمارش معکوس مجدداً آغاز شده است .شمارش معکوس به طور اتوماتیک 8
بار تکرار میشود و سپس متوقف میشود.
• شماره هر دور ( )8-1در صفحه نمایش پایین ساعت نشان داده میشود.
• حتی اگر از حالت شمارش معکوس هم خارج شوید ،شمارش معکوس ادامه پیدا میکند.
• برای توقف کامل شمارش معکوس ،ابتدا آن را متوقف کنید(با فشار دادن دکمه  )Dو سپس دکمه  Aرا فشار دهید .با این
کار تایمرشمارش معکوس در حالت آماده قرار میگیرد.
تنظیم زمان شروع و تکرار اتوماتیک شمارش معکوس
 -1وقتی که در حالت تایمر شمارش معکوس زمان شروع در صفحه نمایش پایین ساعت نشان داده میشود ،دکمه  Aرا
به مدت سه ثانیه نگه دارید تا نشانگر زمان شروع در صفحه نمایش شروع به چشمک زدن کند .این
حالت تنظیم است.
• اگر زمان آغاز شمارش معکوس نشان داده نشود ،مراحلی را که در قسمت"استفاده از تایمر شمارش
معکوس" توضیح داده شده دنبال کنید تا روشن شود.
 -2دکمه  Cرا فشار دهید تا عالمت چشمک زن مطابق شکل زیر تغییر کند و تنظیماتی را که میخواهید
انجام شود.
 -3با توجه به موردی که باید تنظیم شود (زمان شروع ،تکرار اتوماتیک) ،عملیات زیر را انجام دهید:
• اگر زمان شروع در حال چشمک زدن است ،از دکمه ( Dافزایش) و ( Bکاهش) برای تغییر آن استفاده کنید.
 -4اگر وضعیت تکرار اتوماتیک ( )off/onدر حال چشمک زدن است ،برای تغییر وضعیت آن دکمه  Dرا فشار دهید .دکمه
 Aرا فشار دهید تا از حالت تنظیم خارج شوید.
• اگر تکرار اتوماتیک فعال باشد در حالت شمارش معکوس عالمت روی صفحه نمایش ظاهر میشود.
• استفاده مکرر از تکرار اتوماتیک و زنگ میتواند موجب ضعیف شدن باتری شود.
زنگها
وقتی که زنگ ساعت فعال باشد ،در زمان مشخص شده ،به صدا درمیآید .یکی از زنگ ها ،زنگ
بیداری است .چهار زنگ دیگر ،زنگ هشدار هستند .همچنین شما میتوانید زنگ سر ساعت را فعال
کنید که سر هر ساعت دوبار به صدا درمیآید.
• پنج عالمت زنگ به صورت  AL4 ، AL3 ، AL2 ، AL1و ( SNZزنگ بیداری) روی صفحه نمایش
وجود دارد .زنگ سرساعت به صورت عالمت  SIGنشان داده میشود.
• همه کارکردهایی که در این قسمت توضیح داده میشود در حالت زنگ قابل اجرا هستند که با فشار
دادن دکمه  Cبه آن وارد میشوید.
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مراحل تنظیم یک زنگ
 -1در حالت زنگ ،از دکمه  Dبرای حرکت در میان زنگ ها استفاده کنید و زنگی را انتخاب کنید که
می خواهید برای آن ساعت تنظیم نمایید.
• برای تنظیم زنگ هشدار عالمت های  AL4 ، AL3 ، AL2 ، AL1نشان داده می شوند .همچنین برای زنگ بیداری عالمت
 SNZنشان داده می شود.
• عالمت  SIGبرای تنظیم زنگ سرساعت است.
• زنگ بیداری هر  5دقیقه یکبار تکرار می شود.
 -2بعد از آنکه یکی از زنگها را انتخاب کردید دکمه  Aرا به مدت سه ثانیه نگه دارید تا عدد ساعتی که می خواهید در آن
ساعت ,زنگ به صدا درآید ،شروع به چشمک زدن کند .این حالت تنظیم است.
• این عملیات زنگ را به طور اتوماتیک فعال می کند.
 -3برای حرکت از ساعت به دقیقه ،دکمه  Cرا فشار دهید.
 -4در حال چشمک زدن از دکمه ( Dافزایش) و ( Bکاهش) برای تغییر آن استفاده کنید.
 -5برای خروج از حالت تنظیم دکمه  Aرا فشار دهید.
عملیات زنگ
در زمان تنظیم شده بدون توجه به حالت ساعت زنگ به مدت  10ثانیه به صدا درمیآید .زنگ بیداری پنج دقیقه یک بار زنگ
می زند و این کار هفت مرتبه تکرار می شود؛ مگر اینکه زنگ را خاموش کنید.
• عملیات زنگ سرساعت و سایر زنگ ها بر اساس زمان تنظیم شده برای شهر مبدأ ،انجام میشود.
• برای خاموش کردن صدای زنگ ،یکی از دکمههای ساعت را فشار دهید.
• انجام یکی از کارهای زیر در فواصل  5دقیقه ای به صدا درآمدن زنگ بیداری ،ادامه زنگ بیداری را متوقف می کند:
نمایش دادن صفحه تنظیم زمان شمار
نمایش دادن صفحه تنظیم زنگ بیداری
فعال و غیرفعال کردن زنگ
 -1در حالت زنگ ,برای انتخاب یکی از زنگها از دکمه  Dاستفاده کنید.
 -2برای فعال یا غیرفعال کردن زنگ ,دکمه  Aرا فشار دهید.
• با فعال کردن هریک از زنگها ( AL4 ، AL3 ، AL2 ، AL1و  )SNZعالمت آن روی صفحه نمایش
روشن می شود.
• در همه حالت ها ،وقتی که یک زنگ فعال باشد ،عالمت آن روی صفحه نمایش نشان داده می شود.
• در هنگام به صدا در آمدن زنگ ،عالمت زنگ مربوطه روی صفحه نمایش چشمک می زند.
• عالمت زنگ بیداری هم در هنگام به صدا در آمدن و هم فواصل پنج دقیقهای چشمک میزند.
فعال و غیرفعال کردن زنگ سرساعت ()SIG
 -1در حالت زنگ ،از دکمه  Dبرای انتخاب زنگ سرساعت ( )SIGاستفاده کنید.
 -2برای فعال( )onو غیرفعال ( )offکردن آن دکمه  Aرا فشار دهید.
• وقتی که زنگ سرساعت فعال باشد ،در همه حالتها ،وقتی که به صدا درمیآید عالمت آن روی
صفحه نمایش نشان داده میشود.
روشنایی
برای مشاهده بهتر ساعت در تاریکی  ،یک  LEDصفحه ساعت را روشن میکند .وقتی صفحه ساعت را به طرف صورت
خود بچرخانید ,صفحه آن به طور اتوماتیک روشن می شود.
• برای اینکه صفحه ساعت به طور اتوماتیک روشن شود ،باید روشنایی اتوماتیک فعال باشد.
• برای اطالعات بیشتر در استفاده از روشنایی ساعت به قسمت" نکاتی در مورد روشنایی اتوماتیک" مراجعه کنید.
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روشن کردن دستی صفحه ساعت
در همه حالتها (به جز وضعیت تنظیم) اگر دکمه  Bرا فشار دهید ،صفحه ساعت به مدت یک ثانیه
روشن می شود.
با فشار دادن دکمه  Bصرفنظر از فعال یا غیرفعال بودن روشنایی اتوماتیک ،صفحه ساعت روشن
می شود.
نکاتی در مورد روشنایی اتوماتیک
در صورت فعال بودن روشنایی اتوماتیک ،وقتی که مچ خود را به شرح زیر قرار دهید ،صفحه ساعت به طور اتوماتیک
صرف نظر از حالت ساعت روشن می شود.
توجه داشته باشید که ساعت یک المپ  LEDتمام اتوماتیک دارد ،بنابراین زمانی روشن می شود که نور از یک حدی کمتر
باشد .هنگامی که نور زیاد باشد ،المپ روشن نمیشود.
• وقتی که یکی از زنگها به صدا درمیآید ،نور اتوماتیک در هر حالتی( فعال/غیرفعال) روشن نمیشود.
وقتی ساعت در راستای زمین قرار دارد ،اگر آن را بیشتر از  40درجه به سمت خود بچرخانید ،صفحه ساعت
به طور اتوماتیک روشن می شود.
• ساعت را طوری به مچ ببندید که بیرون از آستین شما باشد.
هشدار!
• زمانی که با استفاده از روشنایی اتوماتیک به صفحه ساعت نگاه می کنید ،دقت کنید که در یک وضعیت امن قرار داشته
باشید؛ به ویژه وقتی که مشغول کار دیگری هستید که ممکن است منجر به تصادف یا آسیب دیدگی شود .همچنین مواظب
باشید که نور صفحه ساعت شما ،باعث وحشت و حواسپرتی اطرافیان نشود.
• وقتی که ساعت را به مچ میبندید قبل از دوچرخهسواری ،موتورسواری ،و هرگونه وسیله نقلیه موتوری دیگر حتم ًا
روشنایی صفحه ساعت را از حالت اتوماتیک خارج کنید .روشنایی اتوماتیک ممکن است باعث حواسپرتی و در نتیجه
تصادف و آسیب دیدن شما شود.
فعال و غیرفعال کردن روشنایی اتوماتیک
در حالت زمان شمار ،دکمه  Bرا به مدت  3ثانیه نگه دارید تا روشنایی اتوماتیک ،فعال ( )onیا غیرفعال ( )offشود.
• وقتی روشنایی اتوماتیک فعال باشد ،عالمت آن در همه حالتها روی صفحه نمایش نشان داده می شود.
تأمین نیرو
این ساعت به یک سلول خورشیدی و یک باتری قابل شارژ ویژه (باتری ثانویه) مجهز است که باتری بوسیله نیرویی که
توسط سلول خورشیدی تامین می شود ،شارژ می گردد.
تصویر نشان می دهد که برای شارژ باتری ساعت باید در چه حالتی قرار گیرد.
مثال :ساعت را طوری قرار دهید که صفحه آن روبروی یک منبع نور قرار گیرد.
• تصویر ،چگونگی قرار گرفتن ساعت با بند پالستیکی را نشان می دهد.
• توجه داشته باشید که اگر قسمت کوچکی از سلول خورشیدی بوسیله لباس پوشیده
شود سرعت شارژ تا حد زیادی کاهش می یابد.
• شما باید سعی کنید ساعت تا جایی که ممکن است بیرون از آستین شما باشد .اگر
قسمتی از صفحه ساعت به وسیله آستین پوشیده شده باشد ،سرعت شارژ کاهش
می یابد.
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نکات مهم!
• نگهداری ساعت در محیط تاریک به مدت طوالنی یا بستن آن به گونه ای که در معرض نور قرار نگیرد ،ممکن است باعث
شود باتری قابل شارژ ضعیف شود بنابراین اطمینان حاصل کنید که ساعت تا جایی که ممکن است در معرض نور قرار
می گیرد.
• این ساعت دارای یک باتری قابل شارژ است که به وسیله نیروی حاصل از سلول های خورشیدی تغذیه می شود؛ بنابراین
نیازی به تعویض مداوم باتری نیست .به هر حال بعد از مدت طوالنی استفاده از آن باتری ممکن است توانایی خود برای
شارژ شدن کامل را از دست بدهد .برای تعویض باتری به فروشنده یا نمایندگی کاسـیو مراجعه کنید.
• هیچ وقت سعی نکنید باتری ساعت را خودتان تعویض کنید .استفاده از باتری نامرغوب ،می تواند به ساعت آسیب برساند.
• زمانی که باتری ساعت را تعویض کنید یا شارژ آن به پایین تر از سطح پنج ( )CHGبرسد ،همه اطالعات ذخیره شده در
حافظه پاک می شود و همه تنظیمات به تنظیمات اولیه کارخانه برمیگردد.
• گزینه "صرفهجویی باتری" را فعال کنید و وقتی مدت طوالنی از ساعت استفاده نمیکنید ،آن را در محیطی قرار دهید که
در معرض نور باشد ،این کار از خراب شدن باتری جلوگیری میکند.
نشانگر میزان باتری و نشانگر وضعیت بازیابی باتری
نشانگر میزان باتری ،میزان شارژ باتری را به شما نشان میدهد.
سطح شارژ

نشانگر میزان باتری

وضعیت کارکرد

1
H

همه کارکردها ،اجرا میشود.

2
M

همه کارکردها ،اجرا میشود.

3
L

روشنایی و صدای بیب اجرا نمی شوند.

4
CHG

به جز زمان شمار ،همه کارکردها و
نمایشگرها از کار میافتند.

5
CHG

هیچ یک از کارکردها اجرا نمیشوند.

• عالمت چشمک زن  lowبه شما میگوید که باتری ساعت بسیار پایین است و در سریعترین زمان ممکن ،برای شارژ شدن
باید ساعت را در معرض نور قرار دهید.
• در سطح پنج ( )CHGهمه کارکردهای ساعت از کار میافتند و تنظیمات  CHGبه حالت اولیه کارخانه برمیگردند.زمانی
که شارژ باتری به سطح پنج ( )CHGبرسد ،باید منتظر شوید به سطح  M2بازگردد ،سپس زمان ،تاریخ و سایر موارد را
تنظیم کنید.
• وقتی که شارژ باتری به سطح پنج ( )CHGبرسد ،تنظیمات کد شهر مبدأ به طور اتوماتیک به توکیو ( )TYOبرمیگردد.
در این حالت ،باید کد شهر را مجدداً به کد شهری که مورد نظر شماست تغییر دهید.
• وقتی که ساعت در معرض نور مستقیم خورشید و یا یک نور شدید دیگر قرار گیرد ،ممکن است نشانگر شارژ باتری،
میزان آن را بیشتر از حد واقعی نشان دهد .بعد از چند دقیقه ،نشانگر میزان واقعی شارژ باتری را نشان میدهد.
• استفاده بیش از حد از روشنایی و صدای بیپ ساعت ،ممکن است باعث شود که عالمت  Rدر صفحه نمایش باالی ساعت
ظاهر شود که نشان می دهد ساعت در حالت بازیابی نیروی باتری است .در حالت بازیابی نیروی باتری ،روشنایی ساعت،
زنگ ساعت ،زنگ تایمر ،شمارش معکوس و همه عقربههای ساعت از کار میافتند .ساعت در داخل خود ثبت زمان را ادامه
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میدهد بنابراین بالفاصله بعد از بازیابی نیروی باتری و رسیدن شارژ به سطح عادی و ناپدید شدن
عالمت  Rزمان و شمار ساعت به کار میافتد.
• اگر عالمت  Rبه طور مکرر ظاهر شود ،ممکن است به این معنی باشد که باتری ضعیف است.
ساعت را در معرض نور قرار دهید تا مجدداً شارژ شود.
نکاتی در مورد شارژ کردن
در بعضی از شرایط ،هنگام شارژ شدن ساعت خیلی داغ میشود .هنگام شارژ ساعت از قرار گرفتن آن در موقعیت های
زیر جلوگیری کنید:
• روی داشبورد ماشینی که در معرض مستقیم نور خورشید قرار دارد.
• نزدیک یک المپ که گرمای شدید تولید می کند.
• در معرض مستقیم نور خورشید.
همچنین توجه داشته باشید داغ شدن بیش ازحد ساعت ممکن است موجب شود که صفحه کریستال مایع تیره شود .وقتی
که دمای ساعت کاهش یابد و به حالت عادی برسد صفحه نمایش به حالت عادی بازمیگردد.
هشدار!
اگر ساعت را برای شارژ شدن در معرض نور مستقیم قرار دهید ،ممکن است باعث شود ساعت خیلی داغ گردد .در این
حالت ،هنگام برداشتن ساعت مواظب باشید دچار سوختگی نشوید .اگر ساعت در یکی از موقعیتهایی که در باال توضیح
داده شد قرار گیرد ،ممکن است خیلی داغ شود.
راهنمای شارژ
بعد از شارژ کامل ،زمان شمار به مدت هشت ماه قادر به ادامه کار خواهد بود.
• جدول زیر نشان میدهد که ساعت برای انجام کارکرد عادی خود روزانه چه مدت باید در معرض نور قرار گیرد.
سطح روشنایی

زمان الزم برای در معرض نور قرار گرفتن ساعت

نور آفتاب در بیرون ( 50000الکس)

 8دقیقه

نور آفتاب از پنجره ( 10000الکس)

 30دقیقه

روشنایی پنجره در یک روز ابری ( 5000الکس)

 48دقیقه

نور المپ فلورسنت ( 500الکس)

 8ساعت

• برای جزئیات بیشتر در مورد زمان و شرایط کارکرد روزانه باتری به قسمت "تامین نیرو" در بخش "مشخصات" مراجعه کنید.
• کارکرد پایدار باتری با قرار گرفتن ساعت در معرض نور افزایش مییابد.
زمان مورد نیاز برای بازیابی
جدول زیر نشان میدهد که برای افزایش باتری از یک سطح به سطح دیگر چه مدت باید در معرض نور قرار گیرد.
سطح روشنایی

زمان الزم برای در معرض نور قرار گرفتن ساعت
سطح 1
سطح 2
سطح 3
سطح 4
سطح 5

نور آفتاب در بیرون ( 50000الکس)

 3ساعت

 26ساعت

 7ساعت

نور آفتاب از پنجره ( 10000الکس)

 8ساعت

 98ساعت

 26ساعت

روشنایی پنجره در یک روز ابری ( 5000الکس)

 12ساعت

 158ساعت

 43ساعت

نور المپ فلورسنت ( 500الکس)

 141ساعت

----

-----
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• مدت زمانهای الزم در جدول فقط به عنوان مرجع ذکر شده است.
• زمان واقعی مورد نیاز بستگی به شرایط روشنایی دارد.
تنظیمات اولیه عقربهها
در اثر ضربه و یا شرایط مغناطیسی ،ممکن است عقربهها از کار بیافتند .اگر این اتفاق افتاد ،وضعیت اولیه عقربهها را
بررسی کنید و در صورت لزوم آن را تصحیح نمایید.
مراحل تنظیم اولیه عقربهها
 -1در حالت زمان شمار دکمه  Dرا به مدت سه ثانیه نگه دارید تا عالمت  H-SETروی صفحه نمایش
باالی ساعت ظاهر شود.
• عقربه صفحههای مدرج در صورتی در وضعیت صحیح قرار دارند که عقربه صفحه مدرج سمت
چپ روی ( C(CHGو عقربه صفحه مدرج سمت راست روی عدد  12قرار گیرد .در غیراین صورت
برای تصحیح وضعیت عقربه صفحه مدرج سمت چپ از دکمه  Bو عقربه صفحه مدرج سمت راست
از دکمه  Dاستفاده کنید.
 -2بعد از تنظیم عقربههای صفحه مدرج سمت راست و چپ ساعت ،دکمه  Cرا فشار دهید.
• با این کار میتوانید تنظیمات اولیه عقربه دقیقهشمار و ساعتشمار را تنظیم کنید.
• عقربه دقیقهشمار و ساعتشمار در صورتی در وضعیت صحیح قرار دارند که روی عدد  12قرار
گیرند .در غیر این صورت از دکمه  )+(Dو دکمه  )-(Bبرای تصحیح وضعیت اولیه آنها استفاده کنید.
• با فشار دادن دکمه  Cبه وضعیت تنظیم قبل از مرحل  2برمیگردد.
 -3بعد از آنکه همه موارد را به دلخواه خود تنظیم کردید ،دکمه  Aرا فشار دهید ،تا ساعت به حالت
عادی زمانشمار برگردد.
مرجع
این قسمت شامل اطالعات تفضیلی و فنی در مورد کارکرد ساعت میباشد .همچنین نکات مهم و قابل توجه در مورد
ویژگیها و کارکردهای ساعت در این قسمت توضیح داده میشود.
صرفهجویی باتری
اگر " صرفهجویی در باتری" فعال باشد ،در صورتی که ساعت مدتی در بک محیط تاریک
قرار گیرد ،ساعت در حالت خواب قرار میگیرد .جدول زیر نشان میدهد که ساعت چگونه با
"صرفهجویی باتری" تحت تأثیر قرار می گیرد.
مدت زمان قرار گرفتن
ساعت در تاریکی

 60تا  70دقیقه

 6تا  7روز

عقربهها و صفحه نمایش

کارکرد

عقربه صفحه مدرج سمت چپPS:
عقربه صفحه مدرج سمت راست12:
سایر عقربهها :معمولی
صفحه نمایش :خالی

به جز صفحه نمایش ،همه
کارکردها اجرا میشوند.

عقربه صفحه مدرج سمت چپPS:
سایر عقربهها :متوقف روی ساعت 12
صفحه نمایش :خالی

صدای بیپ ،روشنایی
صفحه ساعت و صفحه
نمایش از کار میافتند.
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• اگر ساعت را طوری به مچ ببندید که زیر آستین قرار گیرد ،ممکن است خود بخود ساعت در حالت خواب قرار گیرد.
• از ساعت  6صبح تا ساعت  9:59شب ،ساعت در حالت خواب قرار نمیگیرد .ولی اگر قبل از ساعت  ،6ساعت در حالت خواب
قرار گرفته باشد ،بعد از ساعت  6نیز در حالت خواب باقی میماند.
خارج کردن ساعت از حالت خواب
برای خارج کردن ساعت از حالت خواب یکی از کارهای زیر را انجام دهید:
• ساعت را به یک محیط روشن ببرید.
• دکمهای را فشار دهید.
• ساعت را به طرف صورت خود بچرخانید.
فعال و غیرفعال کردن صرفهجويي باتري
 -1در حالت زمان شمار ،دکمه  Aرا به مدت پنج ثانيه نگه دارید تا عقربه صفحه مدرج سمت چپ روي عالمت  T1قرار
گيرد و عالمت کدشهر روي صفحه نمايش باالي صفحه شروع به چشمک زدن کند .اين وضعيت
تنظيم است.
 -2دکمه  Cرا نه بار فشار دهيد تا عالمت  PSروي صفحه نمايش باال و عالمت چشمک زن ON
يا  OFFدر صفحه نمايش پايين ظاهر شود .اين نمايش فعال يا غیرفعال بودن صرفه جويي باتري
است.
 -3براي تغيير وضعيت فعال ( / )ONغیرفعال ( )OFFصرفهجويي باتري دکمه  Dرا فشار دهيد.
 -4براي خروج از وضعيت تنظيم ،دکمه  Aرا دو بار فشار دهيد.
ويژگي برگشت اتوماتيک
• اگر شما ساعت را در حالت چشمک زدن تنظيمات روي صفحه نمايش به مدت دو يا سه دقيقه رها کنيد و هيچ کاري انجام
ندهيد ،ساعت به طور اتوماتيک از حالت تنظيم خارج مي شود.
• اگر در حالت زنگ ،به مدت دو يا سه دقيقه هيچ کاري انجام ندهيد ،ساعت به طور خودکار به حالت زمان شمار بر ميگردد.
حرکت با سرکت باال
• در وضعيت هاي مختلف تنظيم ،از دکمههاي  Dو  Bبراي حرکت دادن عقربه ها استفاده ميشود .در بسياري از موارد،
پايين نگه داشتن اين دکمه ها ،باعث حرکت سريع عقربه ها ميگردد.
نمايش اطالعات قبلي
وقتي به حالت زمان جهاني و يا زنگ وارد ميشويد ،اطالعاتي را که هنگام آخرين خروج از اين حالت ها روي صفحه نمايش
مشاهده کردهايد ،دوباره مشاهده ميکنيد.
زمان شمار
• وقتي که ثانيهشمار بين  30تا  59قرار داشته باشد و شما آن را صفر کنيد ،يک دقيقه به دقيقه شمار اضافه مي شود ،ولي
اگر ثانيه شمار بين  0تا  29باشد ،ثانيه شمار صفر ميشود و دقيقه هيچ تغييري نمي کند.
• شما مي توانيد سال را در محدود  2000تا  2099تنظيم کنيد
• تقويم تمام خودکار برنامهريزي شده ساعت ،ماه هاي مختلف و سالهاي کبيسه را پوشش ميدهد .وقتي که يک تاريخي را
تنظيم ميکنيد ،الزم نيست تقويم را تغيير دهيد مگر زماني که سارژ باتري به سطح  )CHG(5رسيده باشد.
• زمان فعلي در همه کدشهرها در حالت زمان شمار و در حالت زمان جهاني ،براساس مبدأ زمان جهاني( )UTCدر هر شهر
و زمان تنظيم شده براي شهر مبدأ محاسبه مي شود.
نکات مهم در مورد روشنايي
• در زير نور مستقيم خورشيد ،مشاهده روشنايي صفحه ساعت به سختي امکان پذير است.
• وقتي که يکي از زنگها به صدا در ميآيد ،روشنايي صفحه ساعت به طور اتوماتيک خاموش ميشود.
• استفاده مداوم از روشنايي صفحه ساعت ،باعث ضعیف شدن باتری مي شود.
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نکات مهم در مورد روشنایی اتوماتيک
• در صورتي که شارژ باتري به سطح )CHG( 4برسد ،روشنایی اتوماتيک غير فعال مي شود.
• از قرار گرفتن ساعت زير آستين جلوگيري کنيد .اين کار باعث مي شود که بدون اينکه نيازي به آن باشد ،روشنایی
اتوماتيک روشن شود و عمر باتري کاهش يابد .اگر شما مي خواهيد ساعت را زير آستين خود به مچ ببنديد ،روشنایی
اتوماتيک را غير فعال کنيد.
• در صورتيکه که صفحه ساعت بيش از  15درجه با سطح زمين زاويه داشته باشد ،روشنایی اتوماتيک
صفحه ساعت روشن نميشود .اطمينان حاصل کنيد که پشت دست شما به موازات زمين قرار گرفته باشد.
• حتي اگر شما صفحه ساعت را به طرف صورت خود نيز گرفته باشيد ،بعد از يک ثانيه روشنایی
صفحه ساعت خاموش مي شود.
• الکتريسيته ساکن يا نيروي مغناطيسي مي تواند کارکرد روشنایی اتوماتيک صفحه ساعت را تحت
تأثير قرار دهد .اگر روشنایی صفحه ساعت روشن نشود ،سعي کنيد ساعت را يک بار ديگر با سطح
زمين موازي کنيد و سپس دوباره آن را به سمت صورت خود برگردانيد .اگر باز هم روشن نشد،
دست خود را کامال پايين بياوريد تا ساعت به حالت آويزان قرار گيرد و سپس آن را دوباره به سمت صورت خود بگيريد.
• در شرايط خاص ،ممکن است وقتي که صفحه ساعت را به روي صورت خود ميگيرد ،روشنایی اتوماتيک صفحه ساعت
تا يک ثانيه روشن نشود .اين به معني خرابي و نقص روشنایی اتوماتيک نيست.
• وقتي که ساعت را به جلو و عقب تکان دهيد ،ممکن است متوجه صداي خفيفي شويد .اين صدا ناشي از کارکرد مکانيکي
نور اتوماتيک ساعت است و به اين دليل نيست که مشکل خاصي در ساعت وجود دارد.
مشخصات
دقت در دماي معمولي ±15 :ثانيه در ماه
زمان شمار ديجيتال :ساعت شمار ،دقيقه شمار،ثانيه شمار ،نشان قبل از ظهر و بعد از ظهر( ،)PMماه،روز ،روز هفته،
زمانبندي 12 :ساعته و  24ساعته
سيستم تقويم :تقويم تمام اتوماتيک از قبل برنامه ريزي شده از سال 2000تا 2099
ساير :کد شهر مبدأ ( که مي تواند از ميان  48کد شهر انتخاب شود) ،زمان استاندارد ،زمان تابستاني،همزمان نشان دادن
زمان شهر مبدأ و زمان دوگانه
زمان شمار آنالوگ :ساعت شمار ،دقيقه شمار(هر  10ثانيه يک بار حرکت مي کند)
زمان جهاني 48 :شهر( 29افق زماني)
ساير :زمان استاندارد و زمان تابستاني ،تبديل زمان شهر مبدأ به زمان شهر جهاني و بالعکس
کرنومتر:
واحد اندازه گيري 1/100 :ثانيه
ظرفيت اندازه گيري 23 :ساعت و  59دقيقه و  59.99ثانيه
مدلهاي اندازه گيري :زمان طي شده ،زمان دور اول و زمان دو پايانه
تايمر شمارش معکوس:
واحد اندازه گيري 1 :ثانيه
محدوده شمارش معکوس 1 :دقيقه تا  60دقيقه( با فواصل يک دقيقهاي)
ساير :تکرار اتوماتيک شمارش
زنگ ها :چهار زنگ يک زمانه ،يک زنگ بيداري و يک زنگ سرساعت
روشنايي ،LED :روشنایی اتوماتيک صفحه ساعت( نور تمام اتوماتيک  LEDفقط در تاريکي عمل ميکند).
ساير :صرفه جويي باتري
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تأمين نيرو :سلول خورشيدي و باتري قابل شارژ
زمان تقريبي کارکرد باتري 8 :ماه ( از سطح( 1شارژ کامل) ،تا سطح  ))CHG(5در شرايط زير:
• ساعت در معرض نور نباشد
• زمان شمار داخلي
• نشان دادن  18ساعت در روز و خواب بودن  6ساعت در روز
•  1بار روشن کردن صفحه ساعت در روز( به مدت  1/5ثانيه)
•  10ثانيه زنگ زدن در طول روز
استفاده مداوم از نور صفحه ساعت ،عمر باطري را کاهش مي دهد .هنگام استفاده از روشنایی اتوماتيک ساعت ،بايد بيشتر
مواظب باشيد.

5184 دفترچه راهنمای ساعت کامپیوتری کاسـیو مدل
جدول کد شهرها

City
Code
PPG
HNL
ANC
YVR
LAX
YEA
DEN
MEX
CHI
MIA
YTO
NYC
SCL
YHZ
YYT
RIO
RAI
UTC
LIS
LON
MAD
PAR
ROM
BER
STO

City
Pago Pago
Honolulu
Anchorage
Vancouver
Los Angeles
Edmonton
Denver
Mexico City
Chicago
Miami
Toronto
New York
Santiago
Halifax
St. Johns
Rio De Janeiro
Praia
Lisbon
London
Madrid
Paris
Rome
Berlin
Stockholm

UTC Offset/

GMT Differential

–11
–10
–9
–8
–7
–6
–5
–4
–3.5
–3
–1
0

+1

City
Code
ATH
CAI
JRS
MOW
JED
THR
DXB
KBL
KHI
DEL
DAC
RGN
BKK
SIN
HKG
BJS
TPE
SEL
TYO
ADL
GUM
SYD
NOU
WLG

City
Athens
Cairo
Jerusalem
Moscow
Jeddah
Tehran
Dubai
Kabul
Karachi
Delhi
Dhaka
Yangon
Bangkok
Singapore
Hong Kong
Beijing
Taipei
Seoul
Tokyo
Adelaide
Guam
Sydney
Noumea
Wellington

UTC Offset/

GMT Differential

+2
+3
+3.5
+4
+4.5
+5
+5.5
+6
+6.5
+7
+8

+9
+9.5
+10
+11
+12

2009 • براساس اطالعات ماه ژوئن سال
 ) و زمان تابستاني به وسيله هرGMT  وUTC • قوانين مربوط به تنظيم زمان جهاني( اختالف زمان با مبدا زمان جهاني
.کشور تعيين مي شود

