
Sila na koju
možete računati

Dat Watt Limitirano Izdanje ima
funkciju Pokazivača Mjeseca koju
je razvio Oris, a koja pokazuje
mjesečev ciklus, mijene, te plimu i
oseku na sjevernoj polutci, putem
ljestvice na brojčaniku.
Orisovi inženjeri su osmislili ove
ljestvice na temelju toga kako
mjesečeva gravitacija privlači vodu
iz zemljinih oceana prema mjesecu
i stvara podizanje mora.
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Svaka ljestvica se čita pomoću
bijele kazaljke u obliku strelice koja,
kada se namjesti na točan dan
mjesečevog ciklusa koji traje 29,53
dana (morate naći na Google-u),
pokazuje mjesečev ciklus, mjesečeve
mijene, te plimu i oseku u stvarnom
vremenu. Desno se nalazi detaljno
objašnjenje kako namjestiti i
koristiti sat.
Ovo jednostavno, ali pametno rješenje
kompleksnog problema je tipični Orisov
inventivni pristup dizajnu sata.
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1. Navijanje sata

2. Korištenje mjesečeve mijene i datuma

3. Namještanje vremena

Izvucite krunicu na položaj 3. Okrećite krunicu
u smjeru kazaljke na satu da namjestite vrijeme.
Gurnite krunicu natrag i zavrnite ju do kraja
kako voda ne bi ušla u sat.

Odvrnite krunicu na položaj 1, položaj za
navijanje. Okrenite ju u smjeru kazaljke na
satu kako biste ručno navili sat.

Izvucite krunicu u položaj 2. Okrećite ju
u smjeru suprotnom od kazaljke na satu
kako biste namjestili datum, a u smjeru
kazaljke na satu kako biste namjestili
kazaljku mjesečeve mijene (nađite na
Google-u). Poravnajte bijelu kazaljku u
obliku strelice na točan dan 29,5 dnevnog
mjesečevog ciklusa (A). Kazaljka u obliku
strelice napravi puni krug svakih 29,5 dana,
te prelazi preko 8 simbola koji označavaju
mjesečeve mijene (B).

Kazaljka u obliku strelice je također usklađena
s bijelom ljestvicom u obliku kikirikija i okruglom
ljestvicom, pokazujući maksimalnu (C), prosječnu
(D) ili minimalnu (E) razinu plime i oseke.
Mjesto gdje se kazaljka i dvije ljestvice
preklapaju pokazuje trenutni nivo plime i oseke.
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