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تعليمات التشغيل
)1( نماذج بعدد 2 عقرب - 3 عقارب 

ليجيند

– عقرب الساعات  H
– عقرب الدقائق  M
– عقرب الثواني  S

1, 2 – مواضع التاج 

مواضع التاج: 
الموضع 1 - الموضع الطبيعي.  

يكون التاج مضغوطًا ناحية إطار الساعة.  
الموضع 2 - لضبط الوقت:  

دور التاج في أي من االتجاهين.  
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تعليمات التشغيل
)2( نماذج عرض التاريخ

»A« الشكل

مواضع التاج: 
 الموضع 1 -  الموضع الطبيعي. 

يكون التاج مضغوطًا ناحية إطار الساعة.
 الموضع 2 -  لضبط التاريخ*: 

 دور التاج باتجاه حركة عقارب الساعة.
 مالحظة: بالنسبة للنماذج المزودة بواجهة عرض اليوم/التاريخ: 

 ،”DATE“ دور التاج باتجاه حركة عقارب الساعة لضبط التاريخ 
.”DAY“ ودور التاج عكس اتجاه حركة عقارب الساعة لضبط اليوم

 الموضع 3 -  لضبط الوقت †: 
دور التاج في أي من االتجاهين.

*تنبيه: ال تقم ابًدا بضبط الوقت عندما تكون العقارب بين 9:00 مساًءا و 1:00 صباًحا 
وتكون هناك تغييرات تلقائية قيد التنفيذ. القيام بذلك من شأنه أن يُتلف آلية التقويم. 

 
مالحظة: ال يتأثر عمل الساعة أثناء إعداد التاريخ. عندما تكون الساعة قيد التشغيل، سيتغير 

التاريخ تدريجيًا خالل الفترة من 9:00 مساًءا حتى 3:00 صباًحا.
 

† لضبط الوقت “TIME” للدقيقة الُمحددة:
1.  يصل عقرب الثواني S السريع إلى موضع الساعة 12، اسحب التاج إلى الخارج لموضع 

الساعة 3، وستتوقف الساعة.
2.  دور التاج في أي من االتجاهين لضبط عقربي الساعة H والدقائق M إلى الوقت المطلوب.

مالحظات: تأكد من األخذ بعين االعتبار صباًحا/مساًءا. 
قدم عقرب الدقائق M من 4 إلى 5 دقائق لألمام إلى الوقت المرغوب، ثم لفة ُمجدًدا للوراء 

إلى الدقيقة الُمحددة.
3.  تعرف على الوقت المضبوط )من محطة أخبار إذاعية على سبيل المثال(. عندما تومئ 
النغمة المسموعة إلى الوقت الُمحدد، ادفع التاج للوراء إلى الموضع 1، سيتم إعادة بدء 

تشغيل الساعة، حينها قم بضبط الوقت الُمحدد.

ليجيند

عقرب الساعات  –  H
عقرب الدقائق  –  M
عقرب الثواني  –  S
D – عرض التاريخ

1, 2, 3 – مواضع التاج
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تعليمات التشغيل
)3( النماذج ُمتعددة العيون

مزودة بعقارب مؤشر اليوم/التاريخ

ليجيند

H – عقرب الساعات
M – عقرب الدقائق

W – مؤشر اليوم
D – مؤشر التاريخ
S – عقرب الثواني

1, 2, 3 – مواضع التاج

تعمل الساعات ُمتعددة العيون بواسطة حركات ُمتعددة الوظائف تمكنها من اإلبالغ عن 
معلومات مثل الشهر، أيام األسبوع والتاريخ وذلك من خالل األقراص الفرعية أو “العيون” 
الموجودة في قرص الساعة الرئيسي. تتميز هذه النماذج بعقارب للساعة، والدقائق والثواني 

ُمثبتة في الوسط، وعقارب صغيرة خاصة بمؤشر اليوم والتاريخ.
 

لضبط الوقت “TIME” واليوم “DAY*” ألسبوع:
1.  اسحب التاج للخارج إلى الموضع 3.

2.   لف التاج في اتجاه عقارب الساعة لتقديم عقرب الساعة H وعقرب الدقائق M حتى يُشير 
عقرب مؤشر اليوم W إلى اليوم الصحيح من أيام األسبوع. 

مالحظات: لن يتحرك عقرب مؤشر اليوم W إلى الخلف إذا قمت بلف التاج عكس اتجاه 
عقارب الساعة.

 M وعقرب الدقائق H لف التاج لتحريك عقرب الساعة ،W لتقديم عقرب مؤشر اليوم بسرعة
إلى الخلف واألمام بين الساعة 11:00 مساًءا و4:00 صباًحا: في كل مرة يتم فيها تقديم عقرب 

الساعات وعقرب الدقائق بعد منتصف الليل، سيتقدم عقرب مؤشر اليوم W أسبوع واحدة. 
3.   لف التاج في أي من االتجاهين لضبط عقرب الساعة H وعقرب الدقائق M إلى التوقيت 

المرغوب، مع الوضع بعين االعتبار التوقيت الصباحي/المسائي.
4.  ادفع التاج مرة أخري للوراء إلى الموضع 1.

 

لتعيين التاريخ*:
1. اسحب التاج للخارج إلى الموضع 2.

2.  لف التاج عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يُشير عقرب مؤشر التاريخ D إلى التاريخ الصحيح.
3. ادفع التاج مرة أخري للوراء إلى الموضع 1.

مالحظات: ال يمكنك تحريك عقرب مؤشر التاريخ للوراء D بواسطة لف التاج في اتجاه 
عقارب الساعة.

سيكون من الضروري ضبط التاريخ بعد أي شهر أقل من 31 يوًما.

*هام: ال تقم بضبط اليوم أو التاريخ عندما يكون التوقيت بين 9:00 مساًءا و 4:00 صباًحا 
وعندما تكون تغييرات التقويم التلقائية قيد العمل، وإال فإنهما ال يتغيرا بشكل دقيق في اليوم التالي.

»A« الشكل
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تعليمات التشغيل
)4( الكرونوغراف التناظري

 1/1 من الثانية مع عدادات الكرونوغراف ثواني/دقائق/عقرب صغير 
24 ساعة والتاريخ )بحسب النماذج الُمختارة(

تتميز هذه النماذج من الكرونوغراف بعداد دقائق صغير )يصل إلى 30 أو 60(، وعداد ثواني 
صغير، وعقرب 24- ساعة صغير، وكذلك فإن بعض النماذج تعرض التاريخ أيًضا. كما يمكن 

أن تُستخدم لقياس مدة زمنية لحدث ما إلى 29 أو 59 دقيقة و59 ثانية في مدة ألقرب ثانية. 
 

مؤشر نهاية العمر االفتراضي للبطارية:
عندما يتم استنفاد البطارية تقريبا، سيبدأ عقرب الثواني S بالتحرك بخطي مترددة بفاصل 
زمني يبلغ ثانيتين، لإلشارة إلى الحاجة لضرورة استبدال البطارية في أقرب وقت ممكن. 

وعندما يحدث ذلك، ستظل الساعة تعمل بدقة، ولكن لن تعمل ساعة التوقيت. سيتوقف التوقيت، 
وسيتم إعادة تعيين عقارب الكرونوغراف على موضع الصفر، إذا بدأت مؤشرات انتهاء العمر 

االفتراضي للبطارية بينما يتم اتخاذ قياس الكرونوغراف.
 

لضبط الوقت والتاريخ:
مالحظة: قبل ضبط الوقت، تأكد من توقف قياس الكرونوغراف ومن عودة كال من عقربي 

الكرونوغراف إلى وضع الصفر على الساعة 12.
1.  اسحب التاج للخارج إلى الموضع 2.

 ،D 2.   لف التاج عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يظهر تاريخ اليوم التالي على الشاشة 
توجد في بعض النماذج فقط.

مالحظة: ال تقم بضبط الوقت عندما يكون الوقت بين 9:00 مساًءا حتى 1:00 صباًحا، وإال 
ال يمكن تغيير التاريخ تلقائيا في اليوم التالي.

3.   يصل عقرب الثواني S السريع إلى موضع الساعة 12، اسحب التاج إلى الخارج لموضع 
الساعة 3، وستتوقف الساعة.

مالحظات: إذا تم سحب التاج إلى الموضع 3 أثناء تشغيل الكرونوغراف، ستتوقف وظيفة 
ساعة التوقيت تلقائيًا، وسيتم إعادة تعيين العقارب إلى الصفر.

عندما يكون التاج على الموضع 3، فإنه يمكن لفه في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه 
عقارب الساعة لتحريك عقرب الساعة H وعقرب الدقائق M في كال االتجاهين.

 M وعقرب الدقائق H 4.   لف التاج في اتجاه عقارب الساعة وسيتقدم عقرب الساعة
 متجاوزان الساعة 12:00 بعد منتصف الليل لتقديم التاريخ D، إلى التاريخ الحالي 

)توجد في بعض النماذج المختارة فقط(. ثم استمر في لف التاج في اتجاه عقاب الساعة 
لضبط عقرب الساعة H، والدقائق M وعقرب 24 ساعة F إلى الوقت المطلوب، مع 

األخذ بعين االعتبار التوقيت الصباحي/المسائي.
مالحظات: سيتحرك عقرب 24 ساعة F بالتزامن مع عقرب الساعة H، لذا فإنه عند ضبط 

الساعة، تأكد من أن توقيت -24ساعة مضبوطًا بشكل صحيح. 
توصية: عند ضبط عقرب الدقائق M، قم أوالُ بتقديمه 4 إلى 5 دقائق مقدًما من الوقت 

المطلوب، ثم لفة مرة أخرى إلى الدقيقة الُمحددة.
5.   تعرف على الوقت المضبوط )من محطة أخبار إذاعية على سبيل المثال(. عندما تومئ 
النغمة المسموعة إلى الوقت الُمحدد، ادفع التاج للوراء إلى الموضع 1، سيتم إعادة بدء 

تشغيل الساعة، حينها قم بضبط الوقت الُمحدد.
 

ليجيند

H – عقرب الساعات
M – عقرب الدقائق
S – عقرب الثواني

C – كرونوغراف عداد الثواني 
E – كرونوغراف عداد الدقائق 

F – عقرب 24- ساعة 
D – عرض التاريخ 

A – زر بدء/إيقاف الكرونوغراف
B – زر إعادة بدء الكرونوغراف

1, 2, 3 – مواضع التاج

يجمع الكرونوغراف وظيفتين لحفظ الوقت: فباإلضافة إلى اإلشارة للوقت على القرص الخاص 
بالكرونوغراف، فإنه يمكن أيًضا تشغيله كساعة توقيت لقياس الفترات الزمنية. 
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تعليمات التشغيل
)5( الكرونوغراف التناظري

 1/1 من الثانية مع عدادات الكرونوغراف ثواني/دقائق/عقرب صغير 
24 ساعة والتاريخ )بحسب النماذج الُمختارة( 

7

إلعادة تعيين عقارب الكرونوغراف: 
 Eو C قبل تعيين الوقت أو تشغيل ساعة التوقيت، تأكد من أن عقارب عداد الكرونوغراف
على موضع الصفر عند الساعة 12 اتبع هذه الخطوات حسب الحاجة إلعادة تعيين عقارب 

العداد بعد تغيير البطارية أو في حالة حدوث خطأ ما:
1. اسحب التاج للخارج إلى الموضع 3.

مالحظة: إذا كان الكرونوغراف قيد التشغيل أو تم إيقاف تشغيله عندما يكون عامالً، فإنه سيتم 
إعادة تعيين عقارب ساعة التوقيت تلقائيًا عندما يتم سحب التاج للخارج إلى الموضع 3.

2.  اضغط الزر A لتحريك عقربي ساعة التوقيت C وE في اتجاه عقارب الساعة. 
3.  اضغط الزر B لتحريك عقربي ساعة التوقيت C وE عكس اتجاه عقارب الساعة.
 مالحظات: لتحريك العقارب بسرعة في االتجاه المطلوب، اضغط مع االستمرار على 

.B أو زر A الزر
يتزامن عقرب الدقائق E تلقائيًا مع عقرب الثواني C. إلعادة تعيين عقرب E، استمر في 

تحريك العقرب C حتى يصل عقرب E موضع الصفر.
4.   بمجرد أن يتم تعيين عقربي الكرونوغراف C وE إلى منطقة الصفر، ادفع التاج للوراء 

إلى الموضع 1.
 

تشغيل الكرونوغراف
 تكون ساعة التوقيت قادرة على قياس وعرض الوقت في 1 ثانية وتتزايد حتى 

 29 أو 59 دقيقة/59 ثانية كحد أقصى. ستتوقف ساعة التوقيت بعد التشغيل المتواصل 
لمدة 30 أو 60 دقيقة، وفقًا للنموذج. 

يتم اإلشارة إلى الزمن الُمقاس بواسطة عقربي الدقائق E والثواني C الخاصين بالكرونوغراف 
واللذان يتحركان بشكل ُمستقل عن العقارب الُمثبتة في الوسط وعقرب 24- ساعة. 

 
وظائف الكرونوغراف البسيطة: 

1.  اضغط الزر A لبدء تشغيل الكرونوغراف.
2.  اضغط الزر A لمرة ثانية إليقاف الكرونوغراف.

3.  اضغط الزر B إلعادة تعيين الكرونوغراف إلى الصفر.
 

دالالت الزمن المتراكم:
لقياس الوقت الُمشترك لسلسلة من األحداث األقصر، على سبيل المثال، زمن اللعب الفعلي 

لمباراة كرة السلة، والتي يتم فيها توقف اللعب مراًرا وتكراًرا:
1.  اضغط الزر A لبدء تشغيل الكرونوغراف.

2.  اضغط الزر A لمرة ثانية إليقاف جهاز الكرونوغراف وقراءة الزمن المستغرق.
3.  اضغط الزر A مرة أخرى الستئناف قياس.

4.  اضغط الزر A لمرة رابعة إليقاف الكرونوغراف مرة أخري، وقراءة الزمن المستغرق.
مالحظة: ستشير عقارب الكرونوغراف إلجمالي الزمن الُمتراكم، في كل مرة تقوم فيها بإيقاف 

الكرونوغراف.
5.  كرر الخطوتين 1 و2 إلضافة كل فترة زمنية إضافية. 

6.   بعد قيامك بأخذ قراءة الزمن المتراكم، اضغط الزر B، إلعادة تعيين عقارب 
الكرونوغراف إلى الصفر.

 

وظائف تقسيم المهام:
ألخذ قراءات الوقت المتوسط أثناء استمرار السباق:

1.  اضغط الزر A لبدء تشغيل الكرونوغراف.
2.  اضغط الزر B إليقاف الكرونوغراف بشكل مؤقت وقراءة لوقت المتوسط.

3.   اضغط الزر B الستئناف وظيفة الكرونوغراف؛ وسيلحق عقربي الكرونوغراف بسرعة 
بالحدث الجاري. كرر الخطوة 2 و3 عدة مرات حسب الحاجة ألخذ أوقات انقسام إضافية. 

4.  اضغط الزر A إليقاف الكرونوغراف، واخذ قراءة من الوقت النهائي.
5.  اضغط الزر B إلعادة تعيين عقارب الكرونوغراف إلى الصفر.

 
التوقيت بين اثنين من المنافسين في وقت واحد:

لقياس الزمن النهائي من ُمتسابقين، على سبيل المثال:
1.  اضغط الزر A لبدء تشغيل الكرونوغراف.

2.  اضغط الزر B لقراءة الزمن النهائي للمتسابق األول.
.A 3.  في اللحظة التي يتم فيها عبور المتنافس الثاني لخط النهاية، اضغط الزر

4.  اضغط الزر B لقراءة الزمن النهائي للمتسابق الثاني.
5.  اضغط الزر B مرة أخري إلعادة تعيين عقارب الكرونوغراف إلى الصفر.



ميزات خاصة
)A( الحلقات القابلة لإلزالة

تتميز بعض سوارات الساعات بوجود حلقات ربط شريطية الشكل تعمل مثل المشابك 
المرصعة، مما يسمح لك لتحقيق عملية تخصيص القياس المناسب بسرعة. 

 
نصائح: نوصي بقيامك بضبط جانب واحد على ِحَدة. 

للتأكد من استقرار الساعة بشكل صحيح على المعصم، فإنه من األفضل إزالة/إضافة عدد 
متساو من الحلقات على كل جانب من السوار. إذا توجب عليك إزالة عدد فردي من الحلقات 

اإلضافية، قم باقتالعها من جانب موضع الساعة 06:00.

إلزالة الحلقات:
1.   اضغط على جانب واحد من سوار الساعة كما هو ُمبين، مع إبقاء الحلقة المنتظمة ُمحكمة 

التثبيت بين اإلبهام والسبابة من كل يد، وإبقاء حلقة إبزيم قضيبي واحد بينهما.
2.  لف يديك لرفق في اتجاهين متعاكسين “لطق” حلقة اإلبزيم القضبي وفتحها. 

3.  كرر الخطوات 1 و2 مع طول السوار، إلزالة عدد الحلقات المطلوب.
 

إلرفاق احللقات:
 1.   قم بصف السوارين اللذان ترغب في إعادة وصلهما جنبًا إلى جنب مع إبقاء 

الوجه متجهًا ألعلي.
 2.   استخدم حلفة قضيب مفتوح إلعادة ربطهما: بمجرد أن تكون حلقة القضيب في 

 الموضع المناسب، قم بالضغط عليها بأصابعك حتى تشعر بأنها أغلقت، وأغلقت 
جزئي السوار مًعا مرة أخرى.

كرر العملية المذكورة أعاله إلزالة وإعادة إلحاق الحلقات على الجانب اآلخر من السوار.
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ميزات خاصة
»A« نماذج الحزام/السوار القابل للتبديل – النموذج )B(

طراز دبوس الشد

)a( إزالة الحزام

1a1b

2a2b

3a3b

)b( استبدال الحزام
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ميزات خاصة
»B« نماذج الحزام/السوار القابل للتبديل – النموذج )C(

طراز القضيب والخطاف 

إزالة الحزام

15

37

26

48

استبدال الحزام
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ميزات خاصة
)D( نماذج الحزام/السوار القابل للتبديل

تحويل السوار إلى الحزام

13

2

4
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العناية والصيانة

تم تطوير ساعة Coach الخاصة بك مع االهتمام المتقن للجودة، األداء الوظيفي والتفاصيل. يرجى قراءة المعلومات والتعليمات التالية بعناية للتعرف على ميزات، وإجراءات العناية المناسبة 
وكيفية تشغيل ساعتك الجديدة.

 
للحصول على معلومات إضافية حول الخدمة واإلصالح، يرجى مراجعة الضمان والقسم الخاص بالخدمة.

 
الصدمات

جميع الساعات الخاصة بنا لديها ميزة مقاومة الصدمات ويتم اختبارها لتلبية المعايير الدولية لمقاومة الصدمات.
 

المغناطيسية
تعرض الساعة لمجال مغناطيسي قوي سيؤثر على حفظها للوقت ويمكن أن تؤدي إلى توقفها. يجب أن تستأنف الساعة الكوارتز العمل بدقتها األصلية عند إزالتها من المجال المغناطيسي، الساعات 

التي تعمل بالحركة الميكانيكية أو األوتوماتيكية، ومع ذلك، قد تتطلب إزالة المغناطيسية قبل أن تشغيلها مرة أخرى.
 

مقاوم المياه 
يتم اختبار جميع الساعات الخاصة بنا لتلبية المعايير الدولية لمقاومة الماء لما ال يقل عن 3 بار )3 ضغط جوي / 30 م / 99 قدم(، لذا فإن رزاز الصنبور أو األمطار لن تضرها طالًما كان 

اإلطار، التاج وغطاء الساعة الزجاجي في حالة سليمة. 
 

تنبيه: ال تقم بتشغيل تاج الساعة الخاصة بك أو الضغط على أزرار الدفع على الكرونوغراف أو الطراز ُمتعدد الوظائف عندما تكون الساعة تحت الماء، وإال فإنها لن تبقي مقاومة للماء.  
 

مالحظات: من الُمستحسن أال تعرض الحزام الجلدي للبلل. تعرض الجلد للماء يمكن أن يُسبب البلى والتدهور السابق ألوانه. 
 

امسح بعناية ساعتك باستخدام قطعة ناعمة من القماش الُمبلل بالماء العذب بعد تعرضها للكلور أو مياه البحر. 
 

معلومات البطارية
لساعة الكوارتز أو الكرونوغراف الخاصة بك بطارية ُمصممة خصيًصا للساعات. سيستمر عمل البطارية من 36-18 شهًرا في ظل االستخدام العادي. 

 
مالحظة: االستخدام المتكرر للمهام الخاصة، مثل مؤقت ساعة التوقيت الموجود في نماذج الكرونوغراف يمكن أن يؤدي إلى قصر عمر البطارية.

 
ميزة اإلشارة إلى انتهاء العمر االفتراضي: عندما يتم استنفاذ طاقة البطارية تقريبا، سيبدأ عقرب الثواني بالتحرك بخطي مترددة بفاصل زمني يبلغ 4- ثوان إضافية لإلشارة إلى الحاجة لضرورة 

استبدال البطارية في أقرب وقت ممكن. 
 

تبديل البطارية: خذ أو أرسل ساعتك لمركز خدمة ُمعتمد لتغيير البطارية - سيتم التخلص/إعادة تدوير بطاريتك القديمة بشكل صحيح. ال تحاول تغيير البطارية بنفسك.
 
 

جمع وُمعالجة ساعات الكوارتز الُمنتهية العمر االفتراضي*
يجب أال يتم التخلص من هذا الُمنتج مع النفايات المنزلية. يجب أن يتم إرجاع الساعة لنظام الجمع المحلي الُمعتمد إلعادة تدويرها بشكل سليم. 

 
*هذا الُمنتج صالح في دول األعضاء في االتحاد األوروبي وفي أي بلد تشتمل على مثل هذه التشريعات ذات الصلة.
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الضمان والخدمة

معلومات ضمان الساعة 
ال تعد ساعة Coach الجديدة الخاصة بك جميلة فقط في التصميم، ولكنها مصنوعة أيًضا من مواد ومكونات ذات جودة عالية لتقدم لك دقة وموثوقية األداء. نحن نقدم بفخر ضمانًا لكل ساعة 

Coach نبيعها. 
 

 Coach حماية ضمان ساعات
يتم حماية ساعة Coach الخاصة بك من تاريخ الشراء بموجب ضمان ساعات Coach المحدود لمدة عامين. 

 
سنقوم بإصالح أو استبدال ساعتك مجانًا )عند موافقتنا(، إذا ثبت أن هناك عيبًا في مواد التصنيع أو جودة الصناعة في ظل االستخدام العادي خالل أول عامين. 

 
تم حماية ساعات Coach المطلية بالذهب، المطلية باأليون أو الذهب أو الساعات المطلية بمادة PVD بضمان ضد التقشر أو السحج فقط لمدة عامين من تاريخ الشراء. إذا ثبت وجود عيب في 

الطلية النهائية للساعة خالل هذه الفترة، سنقوم بإعادة صقلها أو استبدال )عند موافقتنا( اإلطار و/أو السوار مجانًا. 
 

الشروط واالستثناءات 
ال يشمل ضمان ساعات Coach البطاريات، األحزمة الجلدية أو غطاء الساعة الزجاجي، وال يغطي الخدوش أو غيرها من األضرار التي قد تنشأ من البلى العادي، الحوادث أو سوء االستخدام، 

أو األضرار التي قد تنتج نتيجة تغيير أو صيانة أو إصالح يقوم بها أي طرف آخر غير مراكز خدمة ساعات Coach أو أي من مراكز الخدمة المعتمدين لدينا. 
 

يعتبر هذا الضمان باطال إذا لم يتم شراء الساعة من موزع ُمعتمد لساعات Coach، وهو ما يؤكده شهادة الضمان سارية المفعول أو إثبات الشراء. يرجى االحتفاظ بإيصال المبيعات األصلي الذي 
يُبين اسم تاجر التجزئة، ورقم موديل الساعة وتاريخ البيع كإثبات لعملية الشراء للخدمة بموجب هذا الضمان. 

 
يمنحك هذا الضمان حقوقا قانونية محددة. قد يكون لديك أيضا حقوقًا قانونية أخرى قد تختلف من دولة إلى أخرى، ومن بلد إلى آخر. 

الحصول على الخدمة 
في حالة ما تطلبت ساعة Coach الخاصة بك إجراءات الخدمة أو اإلصالح، فإنه يمكنك أخذها لمتجر Coach أو موزع ُمعتمد لساعات Coach، أو يمكنك إرسالها بالبريد ُمباشرة لواحد من 

مراكز خدمة ساعات Coach المعتمدين الموجودين على هذا الموقع - ارجع فقط للصفحة الرئيسية الخاصة بموقع خدمة ساعات Coach وانقر على رابط معلومات الضمان والخدمة. 
 

يجب التأكد من إدراج عنوانك اإلرجاع الكامل ورقم الهاتف جنبًا إلى جنب مع مذكرة موجزة تصف المشكلة التي تعتري ساعتك و/أو الخدمة المطلوبة. 
 

مالحظة: لشراء حزام جلدي بديل لساعة Coach الخاصة بك في الواليات المتحدة األمريكية، يمكنك االتصال بنا ُمباشرة على رقم 7100-518-201 أو الرقم المجاني 1-800-796-7103 
 

مالحظة: للحصول على الخدمة بموجب ضمان ساعات Coach الُمحدد لمدة عامين، ستكون ُملزًما بتقديم دليل شراء مؤرخ. انظر القسم الخاص بمعلومات الضمان السابق لمعرفة المتطلبات.
 

تعليمات التغليف 
عند إرسال ساعتك بالبريد، فإنه ينبغي أن يتم تغليفها بشكل آمن في مواد تغليف ُمبطنة )لتوفير عامل الحماية ضد الصدمات( في صندوق قوي ُمغلق بشريط الصق.

 
تنبيه: ال تستخدم صندوق الهدايا الذي جاءت فيه الساعة. حيث أنه غير ُمصمم لتحمل ظروف الشحن، ويمكن أن تتضرر ساعتك أثناء الشحن. نوصي بقيامك باستخدام بريًدا ُمسجالً والتأمين على 

ساعتك للحصول على قيمة االستبدال الكامل. 
 

تتبع الخدمة على اإلنترنت ُمباشرة 
إذا ارسلت ساعتك إلى MGI في موناتشي، نيوجيرسي، فإننا سنرسل لك تقريًرا باالستالم بمجرد استالمها. سيكون لدينا القدرة على إقرار عملية اإلصالح وتعقبها على األنترنت ُمباشرة بواسطة 

التسجيل على موقعنا اإللكتروني اآلمن: 
www.mgiservice.com
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