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مقدمه
تربیك.

از ساعت های كلكسیون خود سپاسگزار  انتخاب یكی   Hamilton از شام به خاطر 

است. شام یكی از شگفتی های كوچك فن آوری را خریداری منوده ای كه سال های 

فن آوری ها  ترین  پیرشفته  از  آن،  ساخت  در  كرد.  خواهد  به شام خدمت  متامدی 

استفاده شده و قبل از عرضه شدن به بازار آزمایش های سختی را پشت رس گذاشته 

است.

راهنامی تصاویر

عقربه ساعت شامر  1

عقربه دقیقه شامر  2

عقربه ثانیه شامر كوچك  3

شامرنده -60ثانیه  4

شامرنده -30دقیقه  5

شامرنده -12ساعت  6

تاریخ/روز  7

زه چرخان بیرونی  8

زه چرخان داخلی بااليي  9

زه چرخان داخلی پاييني  0

رسدسته انجام تنظیامت وقت/تاریخ/روز  A

دكمه رشوع/ توقف كرونوگراف  B 

دكمه صفر كردن كرونوگراف  C 

رسدسته تنظیم زه 9  D 

رسدسته تنظیم زه 0  E 

توصیه ها
توصیه ها

ساعت Hamilton شام باید مانند هر وسیله میكرومكانیكی دقیق، دست كم   •

هر دو سال یكبار مورد بررسی و كنرتل قرار گیرد. ساعت خود را تنها به منایندگی 

مجاز Hamilton یا مراكز حرفه ای تعمیر ساعت بسپارید. 

برای حفظ خاصیت ضد آب بودن ساعت، مطمنئ شوید كه در هر بار كنرتل،   •

تجهیزات آب بندی آن مورد بررسی قرار گرفته اند.

هنگامی كه داخل آب هستید، رسدسته را حركت ندهید.  •

ساعت خود را بعد از هر بار متاس با آب دریا، با آب متیز بشویید.

در صورت خیس شدن ساعت، آن را خشك كنید.  •

بعد از هر بار باز شدن قاب ساعت، خاصیت ضد آب بودن آن را نزد یكی از    •

منایندگی های مجاز Hamilton یا مراكز حرفه ای تعمیر ساعت كنرتل كنید.

مقاومت در برابر آب

مقاومت ساعت شام در برابر آب، برروی قاب پشتی آن درج شده است.

كشورهای  در  فشار  سنجش  واحدهای  برابری  و  ساعت  بودن  آب  ضد  خاصیت 

آنگلوساسكون:

گروه های موجود مقاومت در برابر آبواحد اندازه گیری

351020100امتسفر)فشار(
psi 4472.51452901450

1001653306603300فوت*

خاصیت ضد آب بودن ساعت و برابری واحدهای سنجش فشار در كشورهایی كه از 

سیستم مرتیك استفاده می كنند: 

گروه های موجود مقاومت در برابر آبواحد اندازه گیری

351020100بار
30501002001000مرت *

* عمق های ارائه شده برحسب فوت یا مرت معادل میزان فشاری است كه در هنگام 

آزمایش ها مطابق استاندارد ISO 2281 اعامل گردیده است.

بندهای چرمی

 Hamilton توصیه می كند برای دوام هر چه بیشرت كیفیت بند چرمی ساعت، موارد 

زیر را رعایت منایید:

برای جلوگیری از رنگ باخنت و تغییر شكل دادن بند ساعت، از متاس آن با آب و   •
رطوبت پرهیز كنید.

جهت جلوگیری رنگ باخنت بند ساعت آن را برای مدت طوالنی در معرض نور   •
آفتاب قرار ندهید.

فراموش نكنید كه چرم نفوذ پذیر است! بنابراین از متاس آن با مواد چرب و   •
محصوالت آرایشی پرهیز كنید.
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در صورت بروز اشكال در بند ساعت چرمی، به نزدیك  ترین منایندگی مجاز   •
Hamilton مراجعه كنید.

حوزه مغناطیسی

از قرار دادن آن در نزدیكی  ایراد در عملكرد ساعت،  از بروز  به منظور جلوگیری 

بلندگو، تلفن همراه، یخچال و غیره خودداری  حوزه های مغناطیسی مثل آهن ربا، 

كنید.

راهنامی استفاده
حركت

ساعت شام مجهز به حركت اتوماتیك است. مكانیزم ساعت دارای یك وزنه نوسان 

كننده است كه از طریق حركت مچ دست شام باعث كوك شدن شاه فرن می گردد. 

ذخیره انرژی این ساعت ها برای حدود 60 ساعت كافی است. ساعت می تواند در 

صورت لزوم به صورت دستی با 30 بار چرخاندن رسدسته )I( كوك شود. 

. در بسیاری از مدل ها، مكانیزم حركتی زیبای ساعت از طریق قاب پشتی شفاف آن 

قابل مشاهده است.

ساعت Hamilton Khaki Automatic X-Wind دارای سه رسدسته و دو دكمه 

است.

مهم: به منظور خاصیت ضد آب بودن ساعت، همیشه پس از هر گونه تنظیامت، 

رسدسته های D  ،A،  و E را بچرخانید تا در وضعیت )0( قرار گیرد.

تنظیم وقت
رسدسته A را بچرخانيد.  .1

رسدسته را بیرون بكشید و در وضعیت )III( قرار دهید.  .2
با چرخاندن رسدسته در جهت دلخواه، وقت را تنظیم كنید.   .3

رسدسته را به طور كامل فشار دهید سپس آن را محكم كنید.   .4

تنظیم تاریخ / روز
رسدسته A را بچرخانيد.  .1

رسدسته را بیرون بكشید و در وضعیت میانی )II( قرار دهید.  .2
برای تنظیم تاریخ، رسدسته را در جهت خالف حركت عقربه ساعت و برای منایش   .3

روز مورد نظر آن را در جهت حركت عقربه ساعت بچرخانید. این عمل را بین 

ساعت 20:00 و ساعت 02:00 )8 بعد از ظهر و 2 صبح( انجام ندهید.

رسدسته را به طور كامل فشار دهید سپس آن را محكم كنید.   .4

عملكرد كرونوگراف
عملكرد ساده یا زمان افزوده

دكمه B را برای رشوع عملكرد كرونوگراف فشار دهید.  .1
دكمه B را فشار را مجدداً فشار دهید تا كرونوگراف متوقف شود. زمان سپری   .2
شده یا اولین زمان جزئی توسط عقربه های شامرشگر 4، 5 و6 نشان داده 

می شود.

برای هر زمان افزوده، این دو مرحله را انجام دهید.  .3
در پایان آخرین اندازه گیری، كرونوگراف مجموع زمان های اندازه گیری شده را   

منایش می دهد. 

برای تنظیم مجدد شامرنده برروی صفر، دكمه C را فشار دهید.  .4

)Crosswind( باد مخالف
 Khaki X-Wind مجهز به محاسبه گر زاویه انحراف است. این عملكرد به خلبان 

امكان محاسبه و ثبت دقیق بادهای جانبی را كه در هنگام پرواز برنامه ریزی شده با 

آن مواجه می شود، می دهد.

9 را روی ساعت 12  1. به وسیله رسپیچ D فلش قرمز زه چرخان داخلی بااليي 

تنظیم كنید.

به وسیله رسپیچ E زه چرخان داخلی پاييني 0 را روی°0  تنظیم كنید.

 

2. به دست آوردن رسعت و جهت باد از برج 

مراقبت یا نقشه هواشناسی.

مثال رسعت باد: 40 مایل بر ثانیه

جهت باد: 70°

زه  وسیله  به  صفحه  در  را   )70( باد  جهت 

توسط  تنظیم  كنید.)با  مشخص   9 چرخان 

.)D رسدسته

بیرونی  زه چرخان  روی  را  هواپیام  3. رسعت 

قرمز مشخص  فلش  روبروی  دهم  یك  به   8
كنید.

مثال رسعت هواپیام: 

180 مایل بر ثانیه – 18 را نشان می دهد.
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4. از روی زاویه انحراف جغرافیایی، زاویه انحراف مغناطیسی را محاسبه كنید:

اختالف مغناطیسی )Var( نست به محلی كه در آن قرار داریم است، كه از روی 

نقشه هوایی قابل تعیین است.

مثال زاویه انحراف جغرافیایی:30°

)Var(: 10° اختالف مغناطیسی

زاویه انحراف مغناطیسی: 30° + 10° = 40°

 Tn: شامل واقعی | Mn: شامل مغناطیسی | Var: اختالف مغناطیسی

در   )Var( مغناطیسی  اختالف  وقتی 

انحراف  زاویه  یافنت  برای  است،  غرب 

زاویه  به  انحراف  مقدار  مغناطیسی، 

انحراف جغرافیایی اضافه می شود. 

مثال 30° + 10° = 40°

الرشق،  نحو   )Var( الفرق  كان  إذا  إما 

فإنه يُطرح من االتجاه الجغرايف للحصول 

عىل االتجاه املغناطييس.

مثال: 30° – 15° = 15°

5. محاسبه زاویه باد مخالف. 

مثال جهت باد: 70°

زاویه انحراف مغناطیسی هواپیام: 40°

 )Headwind(  زاویه باد مخالف: °70 – °40 = °30 باد روبرو

30° = 40° – 70°

باد روبرو

)Headwind(

70° = )220° - 330°( – 180°

باد عقب

)Tailwind(

70° = )40° - 330°( – 360°

باد روبرو

)Headwind(

6. محاسبه باد مخالف:

 head/tailwind( باد تقاطع رسعت  از منایش هندسی )منودار( نقطعه  استفاده  با 

component( و زاویه باد مخالف را تعیین كنید.

از محل نقطه تقاطع، مقدار باد مخالف را روی محور افقی بخوانید.

مثال رسعت باد : )Headwind component: 40 mph( مایل بر ثانیه

)Crosswind angle( 30° : زاویه باد مخالف

باد مخالف : )Crosswind component: 20 mph( مایل بر ثانیه
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7. محاسبه زاویه انحراف:

مقدار باد مخالف )20( را روی زه چرخان بیرونی 8 مشخص كنید و مقدار مشخص 

شده روی زه داخلی 9 را بخوانید.

مثال زاویه انحراف: حدود 6.5°

8. محاسبه زاویه تصحیح شده:

اگر باد از سمت راست می وزد، زاویه انحراف را به زاویه انحراف مغناطیسی اضافه 

كنید.

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

مثال زاویه تصحیح شده : 40° + 6.5° = 46.5°

برای ثبت در حافظه، از رسدسته E برای مشخص كردن زاویه تصحیح شده )46.5° ( 

روی زه چرخان داخلی پاييني 0 استفاده كنید.
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