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 ( ، این به چه معنی می باشذ؟  Water Resistantمقاوم در برابر آب )

 

 (Water Resistance)تعریف اصطالح مقاوم در برابر آب 

در تراتر آب هماٍم است ، اها دلیما ایي تِ چِ هعٌی هی تاشذ؟ ٍ هي چمذر تایذ  مساعت جذیذهي گفتِ شذُ کِ تِ 

 تاشن.  هماٍم در تراتر آب هچی ساعت هرالة 

ى ساعت هماٍم در تراتر آب ترچسة خَردُ است ٍ دارای ًشاًِ ی حک شذُ ای ًوی تاشذ در یک ساعت کِ تِ عٌَا

ٍالع ترای تحول ترشح آب ّا یی کِ تِ صَرت اتفالی رٍی ساعت ریختِ هی شًَذ عراحی شذُ است. شوا ًثایذ ایي 

ذ، ٌلاتل لثَل هی تاشْای هچی تر حسة عالئن ٍ همیاسْا ساعت ٍلت کِ خَاستیذ در آب فرٍ تثریذ. ساعت ّا را ّر گًَِ

 کِ هعوَال در همیاس هتر ًشاى دادُ هی شَد. 

 "O"ساعت ّا از یک حلمِ ی . ّوِ ایي جَر  ٍجَد دارد راُ ّای هختلفی ترای ایجاد یک ساعت هماٍم در تراتر آب

شکل یا ٍاشر پالستیکی ترای  هْر ٍ هَم کردى درب پشتی ساعت ّا استفادُ هی شَد. یک ساعت کِ درب پشتی آى تِ 

تعضی از تاج ّا )دستِ ی تٌظین تذًِ پیچ هی شَد ٍ یک سغح هماٍهت تیشتری را در تراتر ًفَر آب ایجاد هی کٌذ.  

 ّویي عَر هماٍهت در تراتر آب را ترای ساعت تیشتر هی کٌذ.  ساعت( تِ عَر ٍالع تِ داخل تذًِ ساعت پیچ هی شَد، کِ

 

 راهنمای عمومی برای سطوح مختلف آب : 

 ( هماٍم در تراتر آبWater Resistance  ِهماٍهت هی کٌذ در تراتر رعَتت هرتَط تِ ریختِ شذى آب ت : )

 عَر اتفالی ، تاراى ، عرق کردى ٍ دیگر هَارد از ایي لثیل. 

  آب هماٍم است اها ًِ ترای شٌا کردى.  : کِ در هماتل رعَتت ٍ لَعِ ٍر شذى درهتر 03هماٍم در تراتر آب 
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  هتر  03هماٍم در تراتر آب(Water Resistant 50 M) ٍ ّوچٌیي شٌا کردى در آب ّای کن : کِ از رعَتظ

 عوك هماٍهت هی کٌذ. 

  ساعتی کِ هی تَاًیذ در عَل شٌا ، شیرجِ در استخر  استفادُ کٌیذ. هتر 033هماٍم در آب : 

  استفادُ کرد.  هعوَلی  : ایي جَر ساعت ّا هی تَاى ترای لَاصیهتر )تاالتر( 033هماٍم در تراتر آب 

  ایي جَر ساعت ّا هی تَاى ترای لَاصی در دریا اعواق زیاد استفادُ هی شَد. : هتر 0333هماٍم در آب 

  .کارخاًِ جات ساعت سازی از دیگر اصغالحات در سٌجیذى هماٍهت آب استفادُ هی کٌٌذ 

 A.T.M  اتوسفر ( کِ ّر یک(A.T.M  هتر هی تاشذ.  03تراتر تا 

 ( ِهیلBar  کِ ّر یک )Bar  هتر هی تاشذ.  03تراتر تا 

 چارت مقاوم در برابر آب 

 
 


