
العناية والصيانة

تم تطوير ساعتك ي إطار الحرص الصارم عى الجودة, وحسن أداء وظيفتها وتفاصيلها 
الدقيقة  يرجى اإطاع عى امعلومات واإرشادات التالية بعناية للتعرف عى مزايا 

ساعتك الجديدة, والطرق الصحيحة لتشغيلها والعناية بها 

للتعرف عى مزيد من امعلومات حول الخدمة واإصاحات، يرجى اإطاع عى كتيب 
دليل الضان والخدمة – أو استعرض الصفحة الرئيسية موقع الخدمة الخاص بنا عى 

الويب وانقر فوق رابط معلومات الضان والخدمة 

الصدمات

تتميز آليات الحركة ي جميع الساعات التي ننتجها مقاومة الصدمات وقد تم اختبارها 
لتلبية امعاير الدولية الخاصة مقاومة الصدمات 

امغناطيسية

يؤثر تعريض الساعة مجال مغناطيي قوي عى دقة حساب الوقت, وقد يؤدي إى 
توقفها عن العمل  تعاود ساعة الكوارتز عملها بدقتها اأصلية عند إخراجها من امجال 

امغناطيي; إا إن الساعة اميكانيكية أو الساعة اميكانيكية التي تدار باليد قد تحتاج 
إى إزالة امغنطة عنها حتى تعاود عملها 

مقاومة اماء

تلبي كافة الساعات التي ننتجها امعاير الدولية الخاصة مقاومة ترب اماء حتى عمق 
3ATM/ 30 مرا/ 99 قدما عى اأقل  وا يؤثر بها رذاذ ماء الصنبور أو امطر طاما أن 

علبة الساعة والتاج والزجاج كلها مقفلة  وساعة كرونوغراف 20/1 جزء  من الثانية 
تقاوم اماء عى عمق 50 مرا/165/5ATM قدما، لذلك مكن تقلدها أثناء ااستحام 

أو السباحة إا إنه يحظر تقلدها أثناء الغطس  

تحذير: ا تضغط عى أزرار ضغط الساعات من اموديات امزودة بكرونوغراف عندما 
تكون الساعة تحت سطح اماء ي ا تفقد الساعة خاصية مقاومة ترب اماء 

ماحظات: ننصحك بعدم تعريض الحزام الجلدي للساعة للبلل  حيث أن تعريض 
الحزام الجلدي للاء قد يؤدي إى رعة تعرضه للتآكل والتلف  

احرص عى مسح الساعة بعناية باستخدام قطعة ناعمة من القاش امبللة ماء عذب 
بعد التعرض للكلور أو ماء البحر  

معلومات عن البطارية

تعمل ساعتك التناظرية الكوارتز أو الساعة امزودة بكرونوغراف ببطارية ُصممت 
خصيصا للساعات، ويراوح العمر اافراي للبطارية بن 18 و 36 شهرا ي ظروف 

ااستخدام العادية  وا يشمل الضان البطارية  

ماحظة: يؤثر ااستعال الكثر للوظائف الخاصة مثل جهاز التوقيت ي موديات 
الكرونوغراف ي تقصر عمر البطارية 

ميزة انتهاء العمر اافراي: يبدأ عقرب الثواي ي العديد من اموديات بالتحرك 
حركة تناقلية بزيادات قدرها 4 ثواٍن عندما توشك البطارية عى اانتهاء, وذلك للتنبيه 

إى رورة استبدالها 

استبدال البطارية : خذ أو ساعتك أو أرسلها إى مركز خدمة معتمد استبدال البطارية 
– حيث يتم التخلص من/إعادة تدوير البطارية القدمة بطريقة صحيحة  ويحظر بتاتاً 

محاولة استبدال البطارية بنفسك 

معلومات الضان والخدمة 

يرجى الرجوع إى دليل الضان والخدمة امطبوع امرفق مع ساعتك لإطاع عى 
امعلومات الكاملة حول الضان والخدمة – أو استعرض الصفحة الرئيسية موقع 

الخدمة الخاص بنا عى الويب وانقر فوق رابط معلومات الضان والخدمة 


