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هي شركة ساعات سويسرية رائدة تشتهر بتصميماتها الفنية الحديثة، كما حصلت شركة موفادو “Movado” على أكثر من 100 براءة 
اختراع و 200 جائزة عالمية للفن واالبتكار منذ تأسيسها عام 1881. يعد أسم Movado السمة المميزة لبعض من أشهر الساعات التي 

.Movado Museum® تم ابتكارها على اإلطالق خاصة طراز

تمت صناعة هذه الساعة عام 1947 بواسطة الفنان ناثان چورج هورويت )Nathan George Horwitt(، وتعد اليوم أيقونة للحداثة، 
وتم تمييز قرص الساعة بنقطة منفردة عند الرقم 12، حيث ترمز إلى الشمس في وضح النهار، كما تدل على نقاء التصميم الفريد في تاريخ 

المحافظة على الوقت.
 

تتميز جميع ساعات موفادو “Movado” بتصميمها الجمالي المتوارث، والتفاني في احتساب الزمن المستقبلي. تهانينا لشرائكم ُمنتجنا.
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تتطلب ساعة موفادو الخاصة بك أعمال الصيانة الدورية لضمان الحصول على األداء األمثل مثل أي آلية مصنوعة بدقة. تشتمل الصيانة على أعمال 
التفكيك الكاملة، والتنظيف، واستبدال قطع الغيار حسب الحاجة، وإعادة التجميع وتشحيم آلية الحركة. يوصى بأن تكون فترة الصيانة من 3 إلى 5 سنوات، 

باإلضافة إلى استبدال البطارية إذا تطلب األمر.

ال تقم أبًدا بفتح الساعة بنفسك. خذ أو ارسل ساعتك ُمباشرة لمركز خدمة موفادو “Movado” الُمعتمد، إذا كانت بحاجة ألعمال اإلصالح أو الضبط. قم 
بزيارة موقعنا على اإلنترنت www.movado.com، للحصول على قائمة بمراكز موفادو الُمعتمدة في جميع أنحاء العالم.

مالحظة: تتحمل شركة موفادو واتش “Movado Watch” المسؤولية فقط تجاه أعمال الخدمة التي أجريت في مراكز الخدمة الُمعتمدة الخاصة بها. 

الصدمات
تتميز جميع ساعات موفادو “Movado” الخاصة بنا بمقاومة الصدمات، وتم اختبارها لتلبية المعايير الدولية.

الغبار
يمكن أن يدخل الغبار إلى الساعة، إذا كان اإلطار، الكرستالة أو التاج في حالة غير سليمة. الجسيمات الصغيرة كافية إليقاف آلية الحركة الخاصة بالساعة. 

قم فوًرا بإصالح ساعتك إذا أصبحت الكرستالة غير ُمستقرة، ُمكسرة أو ُمتصدعة، أو إذا كان هناك تلفًا في اإلطار أو التاج.

المغناطيسية
تعرض الساعة لمجال مغناطيسي قوي سيؤثر على حفظها للوقت ويمكن أن يؤدي ذلك إلى توقفها. يجب أن تستأنف الساعة الكوارتز العمل بدقتها األصلية 

عند إزالتها من المجال المغناطيسي، قد تتطلب آلية الساعة إزالة المغناطيسية قبل تشغيلها مرة أخرى.

مقاومة الماء
تم اختبار جميع ساعات موفادو “Movado” الخاصة بنا لتلبية المعايير الدولية لمقاومة الماء.

جميع الطرازات مزودة بخاصية مقاومة الماء حتى 30 متر )3 بار/3 ضغط جوي قدم(، هناك بعض النماذج مقاومة للماء لضغط أعمق/أكبر كما هو 
ُمبين على القرص أو الغطاء الخلفي للساعة.

تنبيه: ال تعرض ساعتك لضغط/عمق أكبر من 3 بار )3 ضغط جوي/30 متر/99 قدم(، إذا لم يتم توضيح حد مقاومة الماء عليها، وإال فإنها قد تتعرض 
للتلف ويصبح الضمان الخاص بك الغيًا. 

هام: ال تقم بتشغيل تاج الساعة، أو الضغط على األزرار الموجودة على نموذج الكرونوغراف، أو أى من األزرار/األزرار االنضغاطية عندما تكون 
الساعة ُمبللة أو أسفل سطح الماء.

مالحظة: لن تكون شركة موفادو واتش “Movado Watch” مسؤولة عن أي ضرر ناجم عن أو مرتبط بتسريب ناشئ عن سوء االستعمال أو تلف 
اإلطار، التاج، الحشيات أو الكرستالة.

تعد أعمال الصيانة مطلوبة سنويًا، للحفاظ على خاصية مقاومة الماء. يمكن أن تتعرض الحشيات والتاج الذى يسد إطار الساعة للبلى والتلف في ظل 
االستخدام العادي. يجب فحص هذه األجزاء واستبدالها حسب الحاجة في كل مرة يتم فيها فتح الساعة ألعمال الخدمة، وكذلك عند تغيير البطارية.

سيقوم مركز خدمة موفادو “Movado” الُمعتمد بإعادة اختبار ساعتك للتحقق من خاصية مقاومة الماء كخطوة روتينية في كافة أوامر الخدمة.

العناية والصيانة

http://www.movado.com
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احتياطات أخرى:
إذا كانت ساعتك ُمجهزة بتاج يُدار بلولب أو أزرار انضغاطية، تحقق من ربطها/إعادة تثبيتها في اإلطار بعد كل عملية تشغيل.

تنطبق خاصية مقاومة الماء على اإلطار فقط، حيث أنه ال ينبغي ارتداء بعض سوارات الساعة أسفل سطح الماء أو تعرضها لألجواء الرطبة. يرجى 
االطالع على العناية بالسوارات.

تجنب تعريض ساعتك لتغيرات درجات الحرارة المفاجئة والمفرطة.

ال تقم بإسقاط أو خبط ساعتك في سطح صلب. يجب إعادة فحص خاصية مقاومة الماء بعد كل صدمة عنيفة.

نظف ساعتك بشكل ُمنتظم بواسطة مسحها بقطعة قماش ناعمة ُمبللة بالماء النقي، خاصة بعد تعرضها لمياه البحر.

العناية بالسوار
ستطيل العناية الُمناسبة من العمر االفتراضي للسوار، على الرغم من أن العمر االفتراضي للسوار يعتمد على العادات الخاصة بعنايتك وارتدائك للساعة، 

فضال على المناخ الذي تعيش فيه.

يجب أن تبقي السوارات الجلدية جافة. قد يصبح السوار الجلدي هًشا أو يتشقق في نهاية المطاف، إذا تعرض للماء. ينبغي تجنب مالمسة السوار مع 
العطور، للمحافظة على بريق الجلد. امسح برفق السوار الجلدي الخاص بك بقطعة ُمبللة بالماء العذب، وعرضه للهواء لكي يجف، بعد التعرض للماء 

المالح أو الُمعالج بالكلور.

للمساعدة في الحفاظ على المرونة والجودة الطبيعية لسوارات ™Series 800 ThermoResin أو ™XTremeResin، قم بشطفها باستخدام قطعة قماش 
ناعمة ُمبللة في المياه العذبة، وذلك بعد التعرض للماء المالح، المواد الكيميائية أو المواد الكاشطة.

 Series 800 ThermoResilient™ وضعة على قطعة قماش ناعمة لتنظيف سوار pH استخدم الماء الدافئ والصابون ذات درجة الحموضة الُمحايد
األبيض بلطف أو سوار موفادو ماستر “Movado Master” األبيض المطاطي، ثم امسحه مرة أخرى بواسطة استخدام قطعة نظيفة من القماش الُمبللة 

في المياه الدافئة، أو يُشطف بعناية أسفل المياه الدافئة الجارية. ينبغي تجنب مالمسة السوار من األسيتون والكحول اإليثيلي.

يمكن استخدام مطاط الصمغ الطبيعي أو “القط اللصاق المطاطي” )الذي يوجد في متاجر توريد األدوات الفنية( إلزالة معظم البقع السطحية من سوار 
موفادو بولد “Movado BOLD” الجلدي المطلي باللون األبيض أو سوار TR90/السيليكون األبيض. قم بفرك الصمغ الطبيعي بلطف عبر المنطقة 

الُمتسخة حتى يصبح السوار/الحزام نظيفًا.

بالنسبة للبقع التي اخترقت سطح سوار/حزام موفادو بولد “Movado BOLD” األبيض، فإنه يمكن استخدام الُمذيبات العضوية مثل سائل تنظيف الجلد 
زايمول “Zymol” أو ُمنظف كولومبوس جيل، أو محاية إزالة الحبر )الكحول األيثيلي وُمزيل حبر البروبيلين( أو المحلول القائم على الكحول اإلثيلي مثل 

مطهر اليد “Purell” بيورل )%62 كحول إثيلي(. امسح المنطقه الُمتسخة بواسطة قطعة ناعمة وُمبللة من القماش. ثم بلل كرة من القطن أو قطعة ناعمة 
وبيضاء من القماش بمحلول التنظيف، وافرك المنطقة الُمتسخة بلطف. كرر 2-3 مرات حتى تختفي المنطقة الُمتسخة. يرجى اختبار ثبات اللون على سطح 

داخلي قبل إضافة أي محلول. عالج كافة البقع/األتربة على وجه السرعة، للحصول على أفضل النتائج. 

مالحظة: سوارات ساعة موفادو “Movado” غير ُمشمولة بالضمان.

العناية والصيانة
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معلومات البطارية
 لساعة موفادو “Movado” كوارتز بطارية أكسيد الفضة 1.55 فولت تم تصميمها خصيًصا لهذا النوع من الساعات. سيستمر عمل البطارية من 

18-36 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 بخطى مترددة بفاصل زمني يبلغ 4-ثوان 
إضافية لإلشارة إلى الحاجة لضرورة استبدال البطارية في أقرب وقت ممكن. 

تبديل البطارية: من المهم فقط استخدام البطارية الموصى بها من موفادو “Movado”. خذ أو ارسل ساعتك لمركز خدمة ُمعتمد لتغيير البطارية - سيتم 
التخلص/إعادة تدوير بطاريتك القديمة بشكل صحيح. ال تحاول تغيير البطارية بنفسك.

العناية والصيانة
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مواضع التاج:
 الموضع 1 –  موضع التشغيل الطبيعي. 

يكون التاج مضغوطًا ناحية اإلطار.

 الموضع 2 –  لضبط الوقت:
لف التاج في أي من االتجاهين. 

لملء آلية الحركة األوتوماتيكية يدويًا: 
ينبغي أن تكون حركة ذراعك خالل األنشطة اليومية العادية كافية للحفاظ 
على حركة ملفاف ساعة موفادو “Movado” األوتوماتيكي. ومع ذلك، 

ستكون في حاجة لملء الساعة يدويًا قبل ضبط الوقت، إذا لم تقم بارتدائها 
لمدة 38 ساعة أو أكثر، أو إذا توقفت: 

1.  لف التاج في اتجاه عقارب الساعة 20 دورة تقريبًا، مع إبقاء التاج في 
الوضع 1. 

2. اعد ضبط الوقت بأتباع التعليمات المذكورة أعاله.

 نماذج قياسية 2-عقرب و3-عقارب
كوارتز و أوتوماتيك

تشمل ساعات أوتوماتيك نسائية 1881 وساعات موفادو ميوزيم دايل “Movado Museum Dial” الشكل 

”A“ الشكل
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 نماذج قياسية 3-عقارب/تاريخ و 3-عقارب/يوم/تاريخ
كوارتز و أوتوماتيك 

 تشمل ساعات داترون “Datron”، أس أي “SE”، مجموعة “Series 800 Sub-Sea” وساعات فيزيو بيك “Vizio PEEK” كوارتز، 
وساعات رجالية أوتوماتيك 1881، وريد اليبل “Red Label” ومجموعة Sub-Sea 800 أوتوماتيك

مواضع التاج:
 الموضع 1 –  موضع التشغيل الطبيعي. 

يكون التاج مضغوطًا ناحية اإلطار.
 الموضع 2 –  لضبط التاريخ*:

 دور التاج باتجاه حركة عقارب الساعة.
 لضبط اليوم*: 

لف التاج عكس اتجاه عقارب الساعة.
 الموضع 3 –  لضبط الوقت*: 

لف التاج في أي من االتجاهين.

 ”Vizio PEEK“ هام: ال تقم بتعيين التاريخ في طرازات فيزيو بيك* 
عندما يكون الوقت بين الساعة 9:30 مساًءا و 3:00 صباًحا، وعندما 
 تكون تغييرات التقويم التلقائي قيد التنفيذ بالفعل، حيث أن القيام بذلك من 

شأنه أن يُتلف اآللية.

*مالحظة: يجب عليك أوالً فتح التاج بواسطة لفه عكس اتجاه عقارب 
الساعة بواقع ست دورات تقريبًا، وذلك قبل أن تتمكن من تعيين التاريخ 

 )اليوم/التاريخ( أو الوقت، إذا كانت ساعتك ُمجهزة بتاج يُدار بلولب. يجب 
أن يُثبت التاج ُمجدًدا في اإلطار لضمان مقاومة الماء، بعد ضبط الوقت/

التاريخ )اليوم/التاريخ(.

للف الحركة األوتوماتيكية يدويًا:
ينبغي أن تكون حركة ذراعك خالل األنشطة اليومية العادية كافية للحفاظ 
على حركة ملفاف ساعة موفادو “Movado” األوتوماتيكي. ومع ذلك، 
ستكون في حاجة لملء الساعة يدويًا قبل ضبط الوقت، إذا لم تقم بارتداء 

ساعتك لمدة 38 ساعة أو أكثر، أو إذا توقفت: 
 1.  مع إبقاء التاج في الوضع 1، لف التاج في اتجاه عقارب الساعة 

20 دورة تقريبًا. 
2. اعد ضبط الوقت باتباع التعليمات المذكورة أعاله. 

”A“ الشكل

”B“ الشكل
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مفتاح المصطلحات:
H – عقرب الساعة
M – عقرب الدقائق
S – عقرب الثواني 

 GMT ذراع/مؤشر – G
D – نافذة التاريخ

T – نطاق التوقيت العالمي 24 ساعة

مواضع التاج:
الموضع 1 –  موضع التشغيل العادي، يكون التاج مضغوطًا ناحية اإلطار.

:GMT الموضع 2 –  التصحيح السريع للتاريخ وعقرب 
لف التاج في اتجاه عقارب الساعة لتغيير اليوم D لف التاج 
عكس اتجاه عقارب الساعة لتحريك عقرب GMT الُمثبت 

في الوسط G حول نطاق 24-ساعة T أو لتدوير قرص 24-
GMT ساعة في القرص الفرعي لمؤشر

الموضع 3 – موضع إعداد الوقت

تتميز هذه النماذج بآلية حركة كوارتز سويسرية دقيقة للتوقيت العالمي مع 
خاصية التغيير السريع. يتم اإلشارة إلى التوقيت المحلي بواسطة عقرب 

الساعة H، عقرب الدقائق M وعقرب الثواني S، بينما يتعقب عقرب/مؤشر 
GMT الموضح في الشكل بحرف G الوقت الحالي للمنطقة الزمنية الثانية 
24- ساعة. في الطرازات الُمحددة، يتم اإلشارة إلى منطقة التوقيت العالمي 

الثانية بمقياس 24-ساعة T. يتم تحديد المنطقة الزمنية بواسطة لف حافة 
التدوير أحادية االتجاه المنقوش عليها أسماء المدن الرئيسية في العالم إلى أن 
يتم ُمحاذاة المدينة في المنطقة المرغوبة عند موضع الساعة 12. في جميع 

 G الموضح في الشكل بحرف GMT الطرزات، يتم ضبط ذراع/مؤشر
بواسطة التاج.

لتعيين الوقت:
1. اسحب التاج للخارج إلى الموضع 3، وستتوقف الساعة.

2. لف التاج في أي اتجاه لتحريك العقارب إلى الوقت المطلوب. 
3.  اضغط التاج ُمجدًدا إلى الموضع 1، وسيتم إعادة تشغيل الساعة، اآلن قم 

بتعيين الوقت الصحيح.

لتصحيح التاريخ )الوضع السريع(: 
1. اسحب التاج للخارج إلى الموضع 2، وسيستمر تشغيل الساعة.

2.  لف التاج في اتجاه عقارب الساعة حتى يظهر التاريخ الصحيح في نافذة 
 .D أو يتم اإلشارة إليه في القرص الفرعي D التاريخ

3. اضغط التاج مرة أخرى في الموضع 1.

لتعيين إشارة توقيت GMT العالمي:
1. اسحب التاج للخارج إلى الموضع 2، وسيستمر تشغيل الساعة.

2. لف التاج عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يُشير عقرب GMT المتخذ 
شكل سهم ذات طرف ُمستدق G إلى الوقت الحالي الصحيح في المنطقة 

الزمنية الثانية المرغوبة في مقياس 24-ساعة T، أو حتى يتم اإلشارة إلى 
الوقت 24-ساعة في المنطقة الزمنية الثانية المرغوبة في القرص الثانوي 

.G والذي يُشار إليه في الشكل بحرف GMT لتوقيت
3. اضغط التاج مرة أخرى في الموضع 1. 

”WORLDTIME“ نماذج كوارتز وارلد تايم   
”GMT“ مع خاصية التغيير السريع لتوقيت جرينيتش

”BOLD GMT“ ونماذج ”Worldtime“ تشتمل على نماذج 800 وارلد تايم

”A“ الشكل

”B“ الشكل

1  2  3

H M

S G

T
D
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 نماذج كوارتز وارلد تايم
مزودة بقرص GMT وعقرب ثوان صغير

”Heritage Military“ وتشمل سلسلة ساعات هيرتاج ميليتاري

مفتاح المصطلحات:
H – عقرب الساعة
M – عقرب الدقائق
S – عقرب الثواني

GMT ذراع/مؤشر – G
D – نافذة التاريخ

T – نطاق التوقيت العالمي -24ساعة
A – الزر االنضغاطي -24ساعة

مواضع التاج:
الموضع 1 – موضع التشغيل العادي، يكون التاج مضغوًطا ناحية اإلطار.

:GMT الموضع 2 –  تصحيح التاريخ وعقرب 
D لف التاج في اتجاه عقارب الساعة لتغيير التاريخ 
اضغط الزر A حتى تصل إلى الساعة المرغوبة. 

الموضع 3 – موضع إعداد التوقيت.

ل

تعيين الوقت:
1. اسحب التاج للخارج إلى الموضع 3، وستتوقف الساعة.

2. لف التاج في أي اتجاه لتحريك العقارب إلى الوقت المطلوب.
3.  اضغط التاج ُمجدًدا إلى الموضع 1، وسيتم إعادة تشغيل الساعة، ثم قم 

اآلن بتعيين الوقت الصحيح.

لتصحيح التاريخ:
1. اسحب التاج للخارج إلى الموضع 2، سيستمر تشغيل الساعة.

2.  لف التاج في اتجاه عقارب الساعة حتى يظهر التاريخ الصحيح في نافذة 
 .D أو يتم اإلشارة إليه في القرص الفرعي D التاريخ

3. ادفع التاج مرة أخرى في الموضع 1.

لتعيين إشارة توقيت GMT العالمي:
1. اسحب التاج للخارج إلى الموضع 2، سيستمر تشغيل الساعة.

2. اضغط زر الدفع A حتى ُتعين الساعة المطلوبة. 
3. ادفع التاج مرة أخرى في الموضع 1.

”A“ الشكل
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مفتاح المصطلحات:
H – عقرب الساعة 
M – عقرب الدقائق 

S – عقرب الثواني الصغير 
D – التاريخ

1, 2, 3 – مواضع التاج 

مواضع التاج:
 الموضع 1 –  موضع التشغيل العادي/اللف اليدوي.
يكون التاج مضغوطًا ناحية اإلطار.

الموضع 2 – التصحيح السريع للتاريخ. 
الموضع 3 – موضع ضبط الوقت.

لضبط الوقت: 
1.  اسحب التاج للخارج إلى الموضع 3، ستتوقف الساعة )عقرب 

.)B في الشكل S الثواني الصغير
2.  لف التاج في أي اتجاه لتحريك العقارب إلى الزمن المرغوب، وتأكد 

 من أن تكون تغييرات التاريخ الموضحه في منتصف الليل، وليس 
في الظهيرة. 

3.  اضغط التاج ُمجدًدا إلى الموضع 1، وسيتم إعادة تشغيل الساعة، ثم 
قم اآلن بتعيين الوقت الصحيح.

لتصحيح التاريخ )الوضع السريع(:
1.  اسحب التاج للخارج إلى الموضع 2، سيستمر تشغيل الساعة.

2.  لف التاج في اتجاه عقارب الساعة حتى يظهر التاريخ الصحيح أسفل 
.D مؤشر توضيح التاريخ

3. اضغط التاج مرة أخرى في الموضع 1.

للف آلية الحركة األوتوماتيكية يدويًا: 
ينبغي أن تكون حركة ذراعك خالل األنشطة اليومية العادية كافية للحفاظ 
على حركة ملفاف ساعة موفادو “Movado” األوتوماتيكي. ومع ذلك، 
ستكون في حاجة لملء الساعة يدويًا قبل ضبط الوقت، إذا لم تقم بارتداء 

ساعتك لمدة 38 ساعة أو أكثر، أو إذا توقفت:
 1.  مع إبقاء التاج في الوضع 1، لف التاج في اتجاه عقارب الساعة 

20 دورة تقريبًا.
2. اعد ضبط الوقت بأتباع التعليمات المذكورة أعاله.

 نماذج أوتوماتيك 2 و 3-عقارب
مع عقرب متحرك خاص بالتاريخ 

 تشمل ساعات موفادو ريد اليبل كالندوماتيك “Red Label Calendomatic”، وساعات ريد اليبل كالندوماتيك 
“Calendomatic Red Label” بعقرب ثوان صغير

”A“ الشكل

”B“ الشكل
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6 كوارتز التقويم األبدي
وتشمل عقارب أس أي بايلوت االرتجاعية

مفتاح المصطلحات:
H – عقرب الساعة
M – عقرب الدقائق
S – عقرب الثواني
D – عقرب التاريخ
G – عقرب الشهر

F – عقرب يوم األسبوع
A – الزر-االنضغاطي
B – الزر-االنضغاطي

مواضع التاج:
الموضع 1 - موضع التشغيل العادي، يكون التاج مضغوًطا ناحية اإلطار.

الموضع 2 - ُيعيد العقارب إلى موضعها األصلي.  
الموضع 3 -  موضع تحديد الوقت بثانية توقف وتصحيح التاريخ في كل 

مرور لمنتصف الليل.

لتعيين الوقت:
1. اسحب التاج للخارج إلى الموضع 3. 

2.  لف التاج في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة لتعيين 
الوقت المطلوب. 

3. وبمجرد تزامن الوقت، ادفع التاج مرة أخرى إلى الموضع األصلي 1. 

لتعيين السنة:
1. اسحب التاج للخارج إلى الموضع 3.

2. اضغط الزر االنضغاطي A مرة واحدة.
3. اضغط الزر االنضغاطي B حتي العام الحالي )4-1(. 

السنة 4
السنة الكبيسة

السنة 3 السنة 2 السنة 1

2016 2015 2014 2013
2020 2019 2018 2017
2024 2023 2022 2021
2028 2027 2026 2025
2032 2031 2030 2029

لتعيين الشهر:
1. اسحب التاج للخارج إلى الموضع 3.
2. اضغط الزر االنضغاطي A مرتين.

3. اضغط الزر االنضغاطي B حتى تصل إلى الشهر المرغوب. 

لتعيين التاريخ:
1. اسحب التاج للخارج إلى الموضع 3.

2. اضغط الزر االنضغاطي A ثالث مرات.
3. اضغط الزر االنضغاطي B حتى تصل إلى التاريخ المرغوب. 

لتعيين اليوم:
1. اسحب التاج للخارج إلى الموضع 3.

2. اضغط الزر االنضغاطي A أربع مرات. 
3. اضغط الزر االنضغاطي B حتى تصل إلى اليوم المرغوب. 

إعادة تعيين المؤشرات: 
قد تحتاج إلعادة تعيين عقارب اليوم والشهر والتاريخ.

يتم إعادة تعيين المؤشرات عندما يكون التاج على الوضع 2. 

لتصحيح التاريخ:
1. اسحب التاج للخارج إلى الموضع 2.

2. اضغط الزر االنضغاطي A مرة واحدة.
3. اضغط الزر االنضغاطي B حتى ينتقل العقرب إلى1.  

”A“ الشكل
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لتصحيح اليوم:
1. اسحب التاج للخارج إلى الموضع 2.
2. اضغط الزر االنضغاطي A مرتين. 

 .)MON( حتى ينتقل العقرب إلى األثنين B 3. اضغط الزر االنضغاطي

لتصحيح الشهر:
1. اسحب التاج للخارج إلى الموضع 2.

2. اضغط الزر االنضغاطي A ثالث مرات.
.)JAN( حتى ينتقل العقرب إلى يناير B 3. اضغط الزر االنضغاطي

6 كوارتز التقويم األبدي
وتشمل عقارب أس أي بايلوت االرتجاعية
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7 كرونوغراف كوارتز

”A“ 1/1 من الثانية – النوع
تشمل ساعات موفادو بولد Movado BOLD“ 43.5” ملم وسلسلة صب سي “Series 800 Sub-Sea” كرونوغراف كوارتز

مفتاح المصطلحات:
H – عقرب الساعة 
M – عقرب الدقائق 

S – عقرب الثواني الصغير
C – كرونوغراف عداد 60-ثانية 
E – كرونوغراف عداد 30-دقيقة 
F – كرونوغراف عداد 12 ساعة

D – نافذة التاريخ
مواضع التاج 1، 2، 3

A – زر الكرونوغراف االنضغاطي )بدء/إيقاف( 
B – زر الكرونوغراف االنضغاطي )تقسيم الوقت/إعادة التعيين(

تتميز هذه النماذج من ساعات الكرونوغراف بعداد دقيقة )حتى 30(، 
وعداد ساعة، وقرص ثانوي صغير خاص بالثواني، وعقرب ثواني 

الكرونوغراف الُمثبت في الوسط، والتاريخ أو نافذة التاريخ الكبيرة. يمكن 
استخدام هذه النماذج من ساعات الكرونوغراف لتوقيت حدث لمدة تصل 

إلى 12 ساعة ألقرب ثانية. 

إعداد الوقت والتاريخ 

لتعيين الوقت:
1.  افتح التاج الذي يُدار باللولب في الطرازات المزودة بهذه الميزة. 

للحصول على مزيًدا من اإلرشادات، انظر “التاج الذي يُدار باللولب”.
الساعة. الموضع 3، وستتوقف  إلى  للخارج  التاج  2. اسحب 

المرغوب. الوقت  إلى  العقارب  تُشير  اتجاه حتى  التاج في اى  3. لف 
4.  اضغط التاج مرة أخرى إلى الموضع 1، وسيتم إعادة تشغيل الساعة،.
5. لف التاج ُمجدًدا في اإلطار بالنسبة للنماذج المزودة بتاج يُدار باللولب. 

لضبط الوقت إلى الثانية الدقيقة:
1.  افتح التاج الموجود في النماذج المزودة بتاج يُدار باللولب.

2.  اسحب التاج للخارج إلى الموضع 3 عندما يصل عقرب الثواني 
الصغير S لموضع >>60<<، وستتوقف الساعة. 

3.  لف التاج لتحريك العقارب وتعيين الوقت، تحقق من أن تكون تغييرات 
التاريخ في منتصف الليل، وليس في الظهيرة.

4.  حرك العقارب إلى األمام قليالً من الوقت المضبوط، ثم قم بلف التاج 
ببطء عكس اتجاه عقارب الساعة لمحاذاة عقرب الدقائق مع عالمة 

الدقيقة الصحيحة.
5.  تعرف على الوقت المضبوط )من محطة أخبار إذاعية على سبيل 

المثال(. عندما تومئ النغمة المسموعة إلى الوقت الُمحدد، قم فوًرا 
بالضغط ُمجدًدا على التاج إلى الموضع 1، وسيتم إعادة تشغيل 

الساعة، حينها قم بضبط الوقت الُمحدد. 
6.  لف التاج ُمجدًدا في اإلطار بالنسبة للنماذج المزودة بتاج يُدار باللولب.

لتصحيح التاريخ )الوضع السريع(:
1. اسحب التاج المفتوح للخارج إلى الموضع 2، سيستمر تشغيل الساعة. 

2.  لف التاج في اتجاه عقارب الساعة حتى يظهر التاريخ الصحيح في 
 .D نافذة التاريخ

3.  اضغط التاج مرة أخرى إلى الموضع 1 ولفه ألسفل ُمجدًدا ناحية 
اإلطار. 

”A“ الشكل

”B“ الشكل
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مالحظة: إذا تم تعديل التاريخ بين 9:00 مساًءا و 12:00 صباًحا عندما 
تكون تغييرات التاريخ األوتوماتيكية قيد التنفيذ، فإنه ينبغي تعيين التاريخ 
في اليوم التالي: لن يتقدم الوقت تلقائيًا عند ُمنتصف الليل إذا تم تصحيحه 

بواسطة النمط السريع خالل هذه الساعات.

لضبط الوقت/التاريخ بعد تغيير البطارية: 
1.  اسحب التاج المفتوح الذي يُدار باللولب للخارج إلى الموضع 2، 

سيستمر تشغيل الساعة.
2.  لف التاج في اتجاه عقارب الساعة حتى يظهر تاريخ األمس في نافذة 

 .D التاريخ
3. اسحب التاج للخارج إلى الموضع 3، وستتوقف الساعة.

4.  لف التاج في اتجاه عقارب الساعة حتى يظهر تاريخ اليوم في نافذة 
 .D التاريخ

5.  واصل لف التاج في اتجاه عقارب الساعة حتى تُشير العقارب إلى 
الوقت الصحيح. 

مالحظة: تأكد عن ضبط الوقت مع األخذ بعين االعتبار صباًحا/مساًءا 
.)AM/PM(

 6.  اضغط التاج مرة أخرى إلى الموضع 1 ولفه ألسفل ُمجدًدا 
ناحية اإلطار.

وظائف الكرونوغراف

نظرة عامة 
استخدم الزر A وB لتشغيل الكرونوغراف. سيبدأ تشغيل الكرونوغراف 
عند الضغط على زر A ألول مرة. سيتوقف الكرونوغراف عند الضغط 
على زر A للمرة الثانية، مما يسمح بقراءة الوقت المنقضي. سيتم إعادة 
تشغيل الكرونوغراف عن طريق الضغط على زر A للمرة الثالثة. سيتم 
إعادة تعيين عقارب الكرونوغراف C و E و F إلى الصفر عن طريق 
الضغط على زر B. ضبط الوقت ال يوقف الكرونوغراف، ولكنه يقفل 

الزر A و B ما دام التاج مسحوبًا إلى الخارج. 
مالحظة: يجب أن يكون التاج في الموضع 1 وتكون العقارب عند “صفر” 

قبل أن يتم بدء تشغيل الكرونوغراف. اضغط الزر B إلعادة تعيين 
العقارب إلى “صفر”.

هام: ال تقم بالضغط على الزر A أو B عندما يكون التاج مسحوبًا للخارج 
إلى الموضع 2 أو 3. إذا تم تنشيط الزر A أو B عن طريق الخطأ بينما 

ال يكون التاج مضغوطًا ناحية اإلطار، فإنه قد يصبح واحد أو أكثر من 
عقارب الكرونوغراف غير متزامن. في حالة حدوث ذلك، اتبع اإلرشادات 

الموجودة في النهاية لُمزامنة عقارب الكرونوغراف. 

وظائف الكرونوغراف البسيطة: 
لقياس مدة حدث واحد دون توقف: 

1. اضغط الزر A لبدء تشغيل الكرونوغراف. 
2.  اضغط الزر A مرة ثانية إليقاف الكرونوغراف، واقرأ عقارب 

الكرونوغراف 3 لتحديد الوقت المنقضي، على سبيل المثال: 1 ساعة، 
8 دقائق، 47 ثانية. 

3. اضغط الزر B إلعادة تعيين عقارب الكرونوغراف إلي الصفر.

دالالت الزمن المتراكم: 
لقياس الوقت الُمشترك لسلسلة من األحداث األقصر، على سبيل المثال، 
زمن اللعب الفعلي لمباراة كرة القدم، والتى يتم فيها توقف اللعب مراًرا 

وتكراًرا: 
1. اضغط الزر A لبدء تشغيل الكرونوغراف.

2.  اضغط الزر A مرة ثانية إليقاف الكرونوغراف، واقرأ الوقت 
المنقضي، على سبيل المثال: 15 دقيقة، 22 ثانية.

3. اضغط الزر A مرة أخرى الستئناف القياس. 
4.  اضغط الزر A لمرة رابعة إليقاف الكرونوغراف مرة أخرى، واقرأ 

الوقت المنقضي، على سبيل المثال: 28 دقيقة، 35 ثانية. 
مالحظة: ستشير عقارب الكرونوغراف إلجمالي الزمن الُمتراكم، في كل 

مرة تقوم فيها بإيقاف الكرونوغراف.
5. كرر الخطوتين 1 و 2 إلضافة كل فترة زمنية إضافية. 

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

7 كرونوغراف كوارتز

”A“ 1/1 من الثانية – النوع
تشمل ساعات موفادو بولد Movado BOLD“ 43.5” ملم وسلسلة صب سي “Series 800 Sub-Sea” كرونوغراف كوارتز
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وظيفة تقسيم الوقت أو الوقت الُمستقطع: 
 ألخذ قراءات الوقت المتوسط أثناء استمرار السباق: 

1. اضغط الزر A لبدء تشغيل الكرونوغراف. 
2. اضغط الزر B إليقاف الكرونوغراف للحظة. 

3. قراءة الوقت المستقطع، على سبيل المثال: 11 دقيقة، 16 ثانية. 
4.  اضغط الزر B الستئناف وظيفة الكرونوغراف. ستلحق بسرعة 

عقارب الكرونوغراف 3 بالحدث الُمستمر. 
5.  اضغط الزر B مرة أخرى، لقراءة الوقت المنقسم الثاني. كرر 

الخطوات من 2 إلى 4 ألخذ أي أوقات منقسمة إضافية.
6. اضغط الزر A إليقاف الكرونوغراف. 

 7.  خذ قراءة آخر وقت، على سبيل المثال: 2 )ساعتين(، 14 دقائق، 
7 ثانية. 

8. اضغط الزر B إلعادة تعيين عقارب الكرونوغراف إلي الصفر.

ُمزامنة عقارب الكرونوغراف: 
قد تحتاج لضبط واحد أو أكثر من عقارب الكرونوغراف يدويًا لمحاذاتهم 
جميًعا بشكل صحيح في مواضع الصفر، وذلك بعد تغيير البطارية أو في 

حالة وقوع خطأ ما. 
مالحظات: بمجرد أن تكون على الوضع التصحيحي، فإن كل عملية 

ضغط وتحرير للزر االنضغاطي A سيقدم عقرب الكرونوغراف النشط 
 ،A بمقدار زيادة واحدة. اضغط مع االستمرار على الزر االنضغاطي

لتقديم العقرب بسرعة. يمكنك الخروج من موضع التصحيح في أي وقت 
بالتسلسل، وذلك بواسطة إرجاع التاج إلى الوضع 1، وإعادة تثبيته في 

اإلطار. 
1. اسحب التاج المفتوح الذي يُدار باللولب للخارج إلى الموضع 3. 

2.  اضغط مع االستمرار على الزر A وB في وقت واحد لمدة 2 ثانية 
 للدخول في الوضع التصحيحي. حرر الزر A وB عندما يدور 

عقرب ثواني الكرونوغراف C بمقدار 360 درجة، ويتم تنشيط 
الوضع التصحيحي. 

 C 3.  اضبط عقرب الثواني الخاص بالكرونوغراف الُمثبت في الوسط
.A باستخدام الزر االنضغاطي

4.  اضغط الزر االنضغاطي B، عندما يصل العقرب C إلى موضع الصفر.
 .E لضبط عقرب عداد الدقائق A 5. اضغط اآلن الزر االنضغاطي

6.  اضغط الزر االنضغاطي B، عندما يصل العقرب E إلى موضع الصفر. 
  .F مرة أخرى لضبط عقرب عداد الساعات A 7. اضغط الزر االنضغاطي
8.  عندما يصل العقرب F إلى الصفر، اضغط التاج مرة أخرى إلى الموضع 
1، ولفه ألسفل ُمجدًدا ناحية اإلطار. يتم اآلن ُمزامنة عقارب التوقيت في 

الموضع صفر، ويكون الكرونوجراف جاهًزا لالستخدام.

7 كرونوغراف كوارتز

”A“ 1/1 من الثانية – النوع
تشمل ساعات موفادو بولد Movado BOLD“ 43.5” ملم وسلسلة صب سي “Series 800 Sub-Sea” كرونوغراف كوارتز
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8 كرونوغراف كوارتز

”B“ 1/1 من الثانية – النوع
”Verto retrograde“ و Series 800 Sub-Sea Retrograde تشتمل على نماذج كرونوغراف

مفتاح المصطلحات: 
H – عقرب الساعة 
M – عقرب الدقائق 

S – عقرب الثواني الصغير
C – عداد كرونوغراف تراجعي 30-ثانية
E – عداد كرونوغراف تراجعي 60-دقيقة

F – عداد كرونوغراف تراجعي 5-دقائق
D – نافذة التاريخ 

مواضع التاج 1، 2، 3 
A – زر الكرونوغراف االنضغاطي )بدء/إيقاف( 

B – زر الكرونوغراف االنضغاطي )تقسيم الوقت/إعادة التعيين( 

تراجعي  ثواني  بعداد  الكرونوغراف  ساعات  من  النماذج  هذه  تتميز 
)حتى  )حتى 30(، وعدد 2 عداد دقائق تراجعي   ُمثبت في الوسط 

تاريخ.  بالثواني، ونافذة  60(، وقرص فرعي صغير خاص  وحتى   5
أو  1 ساعة  لقياس مدة زمنية لحدث ما حتى  تُستخدم  أن  يمكن   كما 
الكرونوغراف  ثانية. سيتوقف  ثانية في مدة ألقرب  دقائق و59   5

ساعتين.  بعد  تلقائيًا 

إعداد الوقت والتاريخ 

مواضع التاج:
 الموضع 1 –  موضع التشغيل الطبيعي.
تثبيت التاج في اإلطار. 

 الموضع 2 –  لضبط التاريخ: 
دور التاج باتجاه حركة عقارب الساعة.

 الموضع 3 –  لضبط الوقت:
لف التاج في أي من االتجاهين.

لضبط الوقت:
1.  افتح التاج الُمثبت باللولبة. للحصول على مزيًدا من اإلرشادات، انظر 

“التاج الذي يُدار باللولب”.
2.  اسحب التاج للخارج إلى الموضع 3، وستتوقف الساعة، عندما يصل 

عقرب الثواني الصغير S إلى الوضع >>60<<.
3.  لف التاج في أي اتجاه لتحريك العقارب وتعيين الوقت، وتأكد من أن 

تكون تغييرات التاريخ الموضحه في منتصف الليل، وليس في الظهيرة. 
4.  اضغط التاج مرة أخرى إلى الموضع 1 ولفه ألسفل ُمجدًدا ناحية 

اإلطار. للحصول على مزيًدا من اإلرشادات، انظر “التاج الذي يُدار 
باللولب”. سيتم بدء تشغيل الساعة، قم بعد ذلك بتعيين الوقت الصحيح. 

لتصحيح التاريخ )الوضع السريع(:
1.  افتح التاج الُمثبت باللولبة. للحصول على مزيًدا من اإلرشادات، انظر 

“التاج الذي يُدار باللولب”.
2. اسحب التاج للخارج إلى الموضع 2، سيستمر تشغيل الساعة.

3.  لف التاج في اتجاه عقارب الساعة حتى يظهر التاريخ الصحيح في 
 .D نافذة التاريخ

4.  اضغط التاج مرة أخرى إلى الموضع 1 ولفه ألسفل ُمجدًدا ناحية 
 اإلطار. للحصول على مزيًدا من اإلرشادات، انظر “التاج الذي 

يُدار باللولب”.
 

”A“ الشكل
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وظائف الكرونوغراف

نظرة عامة 
استخدم الزر A وB لتشغيل الكرونوغراف. سيبدأ تشغيل الكرونوغراف 

عند الضغط على الزر A ألول مرة. سيتوقف الكرونوغراف عند الضغط 
على زر A للمرة الثانية، مما يسمح بقراءة الوقت المنقضي. سيتم إعادة 
تشغيل الكرونوغراف عن طريق الضغط على زر A للمرة الثالثة. سيتم 

إعادة تعيين عقارب الكرونوغراف C وE وF إلى الصفر عن طريق 
 .Bالضغط على الزر

هام: يجب أن يكون التاج في الموضع 1، وملفوفًا ألسفل ناحية اإلطار، 
كما يجب أن تكون عقارب الكرونوغراف على الصفر قبل أن يتم بدء 

تشغيله. اضغط الزر B إلعادة تعيين العقارب إلى الصفر، أو قم إذا لزم 
األمر بإعادة تعيين العقارب بإتباع اإلرشادات الموضحه أدناه.

إلعادة تعيين عدادات الكرونوغراف إلى الصفر: 
يجب أن تكون جميع عقارب الكرونوغراف في موضع الصفر قبل قيامك 

ببدء التوقيت. افتح التاج واتبع الخطوات التالية كما هو مطلوب إلعادة 
تعيين عقارب العدادات:

عداد 60 دقيقة: اسحب التاج إلى الموضع 2، واضغط مع االستمرار 
على الزر االنضغاطي B ولف التاج في اتجاه عقارب الساعة.

عداد 30 ثانية: اسحب التاج إلى الموضع 3، واضغط مع االستمرار على 
الزر االنضغاطي A ولف التاج في اتجاه عقارب الساعة.

عداد 5 دقيقة: اسحب التاج إلى الموضع 3، واضغط مع االستمرار على 
الزر االنضغاطي B ولف التاج في اتجاه عقارب الساعة.

وظائف الكرونوغراف البسيطة:
لقياس مدة حدث واحد دون توقف: 

1. اضغط الزر A لبدء تشغيل الكرونوغراف. 
2.  اضغط الزر A مرة ثانية إليقاف الكرونوغراف، واقرأ عقارب 

 الكرونوغراف لتحديد الوقت المنقضي، على سبيل المثال: 
5 دقيقة، 57 ثانية. 

3. اضغط الزر B إلعادة تعيين عقارب الكرونوغراف إلي الصفر.

دالالت الوقت المتراكم: 
لقياس الوقت الُمشترك لسلسلة من األحداث األقصر، على سبيل المثال، 
زمن اللعب الفعلي لمباراة كرة القدم، والتى يتم فيها توقف اللعب مراًرا 

وتكراًرا: 
1. اضغط الزر A لبدء تشغيل الكرونوغراف. 

2.  اضغط الزر A مرة ثانية إليقاف الكرونوغراف، واقرأ الوقت المنقضي. 
3. اضغط الزر A مرة أخرى الستئناف القياس. 

4.  اضغط الزر A لمرة رابعة إليقاف الكرونوغراف مرة أخري، وقراءة 
الوقت المنقضي.

مالحظة: ستشير عقارب الكرونوغراف إلجمالي الزمن الُمتراكم، في كل 
مرة تقوم فيها بإيقاف الكرونوغراف. 

5. كرر الخطوتين 1 و 2 إلضافة كل فترة زمنية إضافية. 
6.  اضغط الزر B، إلعادة تعيين عقارب الكرونوغراف إلي الصفر، بعد 

قيامك بأخذ قراءة الزمن المتراكم.

وظيفة تقسيم الوقت أو الوقت الُمستقطع: 
 ألخذ قراءات الوقت المتوسط أثناء استمرار السباق: 

1. اضغط الزر A لبدء تشغيل الكرونوغراف. 
2. اضغط الزر B إليقاف الكرونوغراف للحظة. 

3. قراءة الوقت المستقطع، على سبيل المثال: 6 دقائق، 4 ثواني.
4.  اضغط الزر B الستئناف وظيفة الكرونوغراف؛ وسيلحق 3 عقارب 

الكرونوغراف بسرعة بالحدث الجاري.
5.  اضغط الزر B مرة أخرى، لقراءة الوقت المنقسم الثاني. كرر الخطوات 

من 2 إلى 4 ألخذ أي أوقات منقسمة إضافية.
6. اضغط الزر A إليقاف الكرونوغراف. 

7. خذ قراءة أخر وقت، على سبيل المثال: 25 دقيقة، 18 ثانية. 
8. اضغط الزر B إلعادة تعيين عقارب الكرونوغراف إلي الصفر.

8 كرونوغراف كوارتز

”B“ 1/1 من الثانية – النوع
”Verto retrograde“ و Series 800 Sub-Sea Retrograde تشتمل على نماذج كرونوغراف
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9 كرونوغراف كوارتز

”A“ 1/5 من الثانية – النوع
”Movado BOLD“ النسائية وموفادو بولد كرونوغراف 34 ملم Series 800 تشتمل على نماذج

مفتاح:
H – عقرب الساعة 
M – عقرب الدقائق

C – كرونوغراف 1/5 عقرب الثواني 
S – عقرب الثواني الصغير 
D – واجهة عرض التاريخ 

E – عداد كرونوغراف 30-دقيقة 
مواضع التاج 1، 2، 3 

A – بدء/إيقاف
B – إعادة تعيين

تتميز هذه النماذج من ساعات الكرونوغراف بعقرب كرونوغراف يعمل 
بخمس من الثانية ُمثبت في الوسط، وعداد دقيقة )حتى 30(، وأقراص 
فرعية خاصة بمؤشر الثواني والتاريخ. يمكن استخدامها لتوقيت حدث 

يصل إلى مدة 30 دقيقة ألقرب 1/5 من الثانية.

لتعيين الوقت:
1.  اسحب التاج للخارج إلى الموضع 3، ستتوقف الساعة )عقرب الثواني 

.)S الصغير
مالحظة: سيتوقف التوقيت إذا تم سحب التاج إلى الموضع 3 أثناء تشغيل 

الكرونوغراف.
 2.  لف التاج في أي اتجاه لتعيين عقرب الساعة H وعقرب الدقائق 
M إلى الوقت المرغوب مع األخذ بعين االعتبار صباًحا/مساًءا 

 .)AM/PM(
3. اضغط التاج مرة أخرى إلى الموضع 1، وسيتم إعادة تشغيل الساعة،.

لتعيين التاريخ:
1. اسحب التاج للخارج إلى الوضع 2.

.D 2. لف التاج في اتجاه عقارب الساعة لتعيين التاريخ
تنبيه: ال تقم بتعيين التاريخ D عندما يكون عقرب الساعات والدقائق بين 

الساعة 9:00 مساًءا والساعة 12:30 صباًحا، حيث أن القيام بذلك 
يمكن أن يلحق الضرر بآلية التقويم. إذا توجب عليك إعادة تعيين التاريخ 

خالل تلك الساعات، قم أوالً بتحريك عقرب الساعات وعقرب الدقائق ألي 
وقت خارج تلك الفترة، ثم إعادة تعيين التاريخ، ثم إعادة تعيين العقارب إلى 

الوقت الصحيح. 
3. اضغط التاج مرة أخرى في الموضع 1.

لتشغيل الكرونوغراف:
يعد هذا الكرونوغراف قادًرا على قياس وعرض الوقت بزيادة 1/5-من-

الثانية وبحد أقصى حتى 2 )ساعتين( )4 دورات لعداد 30-دقيقة(. 
للمحافظة على حياة البطارية، فإن الكرونوغراف سيتوقف وسيتم إعادة 

تعيينه تلقائيًا بعد 2 )ساعتين( من التشغيل المتواصل.

وظائف الكرونوغراف البسيطة: 
 E و C لبدء التوقيت، وستبدأ عقارب الكرونوغراف A 1. اضغط الزر

بالتحرك.
2. اضغط الزر A لمرة ثانية إليقاف الكرونوغراف، اقرأ الوقت 

 .E و C المنقضي الُمشار إليه بواسطة العقرب
3. اضغط الزر B إلعادة تعيين عقارب الكرونوغراف إلي الصفر.

 

”A“ الشكل
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دالالت الوقت المتراكم:
لقياس الوقت الُمشترك لسلسلة من األحداث األقصر، على سبيل المثال، زمن 

اللعب الفعلي لمباراة كرة القدم، والتى يتم فيها توقف اللعب مراًرا وتكراًرا:
1. اضغط الزر A لبدء تشغيل الكرونوغراف. 

2.  اضغط الزر A لمرة ثانية إليقاف الكرونوغراف وقراءة الوقت المنقضي.
3. اضغط الزر A مرة أخرى الستئناف القياس. 

4. اضغط الزر A لمرة رابعة إليقاف الكرونوغراف مرة أخري، وقراءة 
الوقت المنقضي.

مالحظة: ستشير عقارب الكرونوغراف إلجمالي الزمن الُمتراكم، في كل 
مرة تقوم فيها بإيقاف الكرونوغراف. 

5. كرر الخطوتين 1 و 2 إلضافة كل فترة زمنية إضافية.
6.  اضغط الزر B، إلعادة تعيين عقارب الكرونوغراف إلي الصفر، بعد 

قيامك بأخذ قراءة الزمن المتراكم.

وظيفة تقسيم الوقت أو الوقت الُمستقطع:
ألخذ قراءات الوقت المتوسط أثناء استمرار السباق:

1. اضغط الزر A لبدء تشغيل الكرونوغراف. 
2. اضغط الزر B إليقاف الكرونوغراف للحظة. 

3. قراءة الوقت المستقطع، على سبيل المثال: 11 دقيقة، 16 ثانية.
4.  اضغط الزر B الستئناف وظيفة الكرونوغراف. ستلحق بسرعة 

عقارب الكرونوغراف 2 بالحدث الُمستمر.
5.  اضغط الزر B مرة أخرى، لقراءة الوقت المنقسم الثاني. كرر 

الخطوات من 2 إلى 4 ألخذ أي أوقات منقسمة إضافية.
6. اضغط الزر A إليقاف الكرونوغراف. 

7. خذ قراءة أخر وقت، على سبيل المثال: 24 دقيقة، 7.2 ثانية. 
8. اضغط الزر B إلعادة تعيين عقارب الكرونوغراف إلي الصفر.

 

إلعادة تعيين عقارب الكرونوغراف:
يمكن إعادة ترتيب العقارب إلى الصفر إذا لزم األمر، بعد تغيير البطارية، 

أو في حالة حدوث خطأ:
مالحظة: اضغط األزرار االنضغاطية واستمر في الضغط ألكثر من ثانية 

لتقديم العقارب بسرعة.

موضع التاج 2:
.B باستخدام الزر E اضبط عقرب عداد الدقائق

موضع التاج 3: 
 .A باستخدام الزر C اضبط عقرب الكرونوغراف خمس-من-الثانية

9 كرونوغراف كوارتز

”A“ 1/5 من الثانية – النوع
”Movado BOLD“ النسائية وموفادو بولد كرونوغراف 34 ملم Series 800 تشتمل على نماذج
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10 كرونوغراف كوارتز

”B“ 1/5 من الثانية – النوع
”Movado BOLD“ ملم وموفادو بولد كرونوغراف 38 ملم Movado BOLD Luxe ”40“ تشتمل على نماذج موفادو بولد لوكس

مفتاح المصطلحات:
H – عقرب الساعة
M – عقرب الدقائق

C – كرونوغراف 1/5 عقرب الثواني 
S – عقرب الثواني الصغير 

J – ذراع مؤشر اليوم 
D – مؤشر/نافذة التاريخ

E – عداد كرونوغراف 30-دقيقة
مواضع التاج 1، 2، 3 

A – بدء/إيقاف
B – إعادة تعيين

كرونوغراف  بعقرب  الكرونوغراف  ساعات  من  النماذج  هذه  تتميز 
 ،)30( دقيقة حتى  الوسط، وعداد  في  ُمثبت  الثانية  من  بخمس  يعمل 

فرعي خاص  الثواني، وقرص  بمؤشر  فرعية صغيرة خاصة  وأقراص 
التاريخ  بمؤشر  الخاص  الفرعي  الفرص  أو   )A )الشكل  اليوم  بمؤشر 
دقيقة   30 مدة  إلى  لتوقيت حدث يصل  استخدامها  يمكن   .)B )الشكل 

الثانية. 1/5 من  ألقرب 

لتعيين الوقت:
1.  اسحب التاج للخارج إلى الموضع 3، ستتوقف الساعة )عقرب الثواني 

.)S الصغير
مالحظة: سيتوقف التوقيت إذا تم سحب التاج إلى الموضع 3 أثناء تشغيل 

الكرونوغراف.
 2.  لف التاج في أي اتجاه لتعيين عقرب الساعة H وعقرب الدقائق 
M إلى الوقت المرغوب مع األخذ بعين االعتبار صباًحا/مساًءا 

 .)AM/PM(
3. اضغط التاج مرة أخرى إلى الموضع 1، وسيتم إعادة تشغيل الساعة،. 

:)A لتعيين اليوم )حدد النماذج، الشكل
1. اسحب التاج للخارج إلى الوضع 3.

2.  لف التاج في أي اتجاه لتعيين أيام األسبوع: سيتقدم عقرب مؤشر اليوم 
J أو يتحرك للخلف بمقدار يوم واحد في كل مرة يجتاز فيها عقرب 

الساعة H وعقرب الدقيقة منتصف الليل )24:00(. 
3.  بمجرد أن يُشير عقرب J إلى التاريخ الصحيح، واصل لف التاج 

لتعيين عقرب الساعة H وعقرب الدقيقة M إلى الوقت المرغوب، مع 
 .)AM/PM( األخذ بعين االعتبار صباًحا/مساًءا

4. اضغط التاج مرة أخرى في الموضع 1.

لتعيين التاريخ:
1. اسحب التاج للخارج إلى الوضع 2.

2.  لف التاج في اتجاه عقارب الساعة )الشكل A( أو عكس اتجاه عقارب 
 .D لتعيين التاريخ )B الساعة )الشكل

تنبيه: ال تقم بتعيين التاريخ D عندما يكون عقرب الساعات والدقائق بين 
الساعة 9:00 مساًءا والساعة 12:30 صباًحا، حيث أن القيام بذلك 

يمكن أن يلحق الضرر بآلية التقويم. إذا توجب عليك إعادة تعيين التاريخ 
خالل تلك الساعات، قم أوالً بتحريك عقرب الساعات وعقرب الدقائق ألي 

وقت خارج تلك الفترة، ثم إعادة تعيين التاريخ، ثم إعادة تعيين العقارب إلى 
الوقت الصحيح. 

3. اضغط التاج مرة أخرى في الموضع 1.

”A“ الشكل

”B“ الشكل
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لتشغيل الكرونوغراف:
يعد هذا الكرونوغراف قادًرا على قياس وعرض الوقت بزيادة 1/5-من-

الثانية وبحد أقصى حتى 2 )ساعتين( )4 دورات لعداد 30-دقيقة(. 
للمحافظة على حياة البطارية، فإن الكرونوغراف سيتوقف وسيتم إعادة 

تعيينه تلقائيًا بعد 2 )ساعتين( من التشغيل المتواصل.

وظائف الكرونوغراف البسيطة: 
 E و C لبدء التوقيت، وستبدأ عقارب الكرونوغراف A 1.  اضغط الزر

بالتحرك.
2.  اضغط الزر A لمرة ثانية إليقاف الكرونوغراف، اقرأ الوقت 

 .E و C المنقضي الُمشار إليه بواسطة العقرب
3. اضغط الزر B إلعادة تعيين عقارب الكرونوغراف إلي الصفر.

دالالت الوقت المتراكم:
لقياس الوقت الُمشترك لسلسلة من األحداث األقصر، على سبيل المثال، 
زمن اللعب الفعلي لمباراة كرة القدم، والتى يتم فيها توقف اللعب مراًرا 

وتكراًرا:
1. اضغط الزر A لبدء تشغيل الكرونوغراف. 

2.  اضغط الزر A لمرة ثانية إليقاف الكرونوغراف وقراءة الوقت 
المنقضي.

3. اضغط الزر A مرة أخرى الستئناف القياس. 
4.  اضغط الزر A لمرة رابعة إليقاف الكرونوغراف مرة أخري، وقراءة 

الوقت المنقضي.
مالحظة: ستشير عقارب الكرونوغراف إلجمالي الزمن الُمتراكم، في كل 

مرة تقوم فيها بإيقاف الكرونوغراف. 
5. كرر الخطوتين 1 و 2 إلضافة كل فترة زمنية إضافية.

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

وظيفة تقسيم الوقت أو الوقت الُمستقطع:
ألخذ قراءات الوقت المتوسط أثناء استمرار السباق:

1. اضغط الزر A لبدء تشغيل الكرونوغراف. 
2. اضغط الزر B إليقاف الكرونوغراف للحظة. 

3. قراءة الوقت المستقطع، على سبيل المثال: 11 دقيقة، 16.4 ثانية.
4.  اضغط الزر B الستئناف وظيفة الكرونوغراف. ستلحق بسرعة 

عقارب الكرونوغراف 2 بالحدث الُمستمر.

5.  اضغط الزر B مرة أخرى، لقراءة الوقت المنقسم الثاني. كرر 
الخطوات من 2 إلى 4 ألخذ أي أوقات منقسمة إضافية.

6. اضغط الزر A إليقاف الكرونوغراف. 
7.  خذ قراءة أخر وقت، على سبيل المثال: 24 دقيقة، 7.2 ثانية. 
8. اضغط الزر B إلعادة تعيين عقارب الكرونوغراف إلي الصفر.

إلعادة تعيين عقارب الكرونوغراف:
يمكن إعادة ترتيب العقارب إلى الصفر إذا لزم األمر، بعد تغيير البطارية، 

أو في حالة حدوث خطأ:
مالحظة: اضغط األزرار االنضغاطية واستمر في الضغط ألكثر من ثانية 

لتقديم العقارب بسرعة.

موضع التاج 2: 
 .B باستخدام الزر E اضبط عقرب عداد الدقائق

موضع التاج 3: 
.A باستخدام الزر C اضبط عقرب الكرونوغراف خمس-من-الثانية

10 كرونوغراف كوارتز

”B“ 1/5 من الثانية – النوع
”Movado BOLD“ ملم وموفادو بولد كرونوغراف 38 ملم Movado BOLD Luxe ”40“ تشتمل على نماذج موفادو بولد لوكس
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11 كرونوغراف كوارتز

”A“ 1/10 من الثانية – النوع
تشتمل على نماذج موفادو جونيور سبورت “Movado Junior Sport” كوارتز للرجال

مفتاح المصطلحات: 
H – عقرب الساعة 
M – عقرب الدقائق 

C – كرونوغراف عقرب الثواني
E – كرونوغراف عداد 30-دقيقة 

G – عداد كرونوغراف عشر-الثانية
S – عقرب الثواني الصغير

D – نافذة التاريخ
مواضع التاج 1، 2، 3 

A – زر الكرونوغراف االنضغاطي )بدء/إيقاف(
B – زر الكرونوغراف االنضغاطي )تقسيم الوقت/إعادة التعيين(

يتميز هذا الموديل من الكرونوغراف كوارتز بعداد عشر-الثانية، وعداد 
الدقيقة حتى )30(، وأقراص فرعية صغيرة خاصة بالثواني، وعقرب 

كرونوغراف ثواني ُمثبت في الوسط، ونافذة تاريخ. يمكن استخدامها 
لتوقيت حدث يصل إلى 29 دقيقة و59.9 ثانية في مدة ألقرب 1/10 

ثانية. 

إعداد الوقت والتاريخ 

لضبط الوقت:
1.  اسحب التاج للخارج إلى الموضع 2، وستتوقف الساعة، بمجرد أن 

يشير عقرب الثواني الصغير S الموجود في القرص الفرعي إلى 
الساعة 6 ويصل الموضع >>60<<. 

2.  لف التاج في أي اتجاه لتحرير العقارب وتعيين الوقت - تحقق من 
تغيير التاريخ في منتصف الليل، وليس عند الظهيرة.

3.  حرك العقارب إلى األمام قليالً من الوقت المضبوط، ثم قم ببطء بلف 
التاج عكس اتجاه عقارب الساعة لمحاذاة عقرب الدقائق M مع عالمة 

الدقيقة الصحيحة. 
4.  تعرف على الوقت المضبوط )من محطة أخبار إذاعية على سبيل 

المثال(. عندما تومئ النغمة المسموعة إلى الوقت الُمحدد، اضغط التاج 
ُمجدًدا إلى الموضع 1، سيتم إعادة بدء تشغيل الساعة، حينها قم بتعيين 

الوقت الُمحدد. 

لتصحيح التاريخ والمنطقة الزمنية:
هام: ال تقم بتغيير التاريخ بين 10:00 مساًءا و 2:00 صباًحا عندما 

تكون تغييرات التقويم قيد التنفيذ. القيام بذلك من شأنه أن يُتلف آلية التقويم. 
لن تؤدي هذه التعديالت إلى إيقاف الساعة ولن تؤثر في الوقت الذي يُشار 

ألية بواسطة عقرب الدقائق وعقرب الثواني. 
1.  اسحب التاج للخارج إلى الوضع 2.

2.  لف التاج في أي اتجاه لتحريك عقرب الساعة H بمقدار ساعة أو عدة 
ساعات إلى األمام أو الخلف، أو لتغيير الوقت بعد االنتقال لمنطقة أخرى.  

3.  لتغيير التاريخ D، قدم عقرب الساعة H بمقدار حركتين كاملتين، 
بحيث يتغير التاريخ في منتصف الليل وليس ظهًرا.

4. ارجع التاج إلى الموضع 1 فوًرا، بمجرد االنتهاء من التعديالت.

وظائف الكرونوغراف

نظرة عامة
استخدم الزر A وB لتشغيل الكرونوغراف. سيبدأ تشغيل الكرونوغراف 

عند الضغط على زر A ألول مرة. أثناء تشغيل الكرونوغراف، سيقفز 
عقرب عداد الدقيقة إلى األمام بمقدار دقيقة واحدة بمجرد أن يكمل عقرب 

ثواني الكرونوغراف C دورة واحدة. لن يتحرك عقرب عشر-الثانية 
G عندما يكون الكرونوغراف قيد التشغيل. سيتوقف الكرونوغراف 

وسيتحرك عقرب G لعالمة ُعشر-الثانية ذات الصلة، عند الضغط على 
الزر A لمرة ثانية. سيتم إعادة تعيين العقارب G وE وC إلى الصفر عند 

.B الضغط على الزر
هام: يجب أن يكون التاج F عند الموضع 1، وتكون العقارب عند الصفر 

قبل بدء تشغيل الكرونوغراف. إذا لزم األمر، اضغط الزر B إلعادة 
التعيين إلى الصفر. ال تستخدم الكرونوغراف عندما يكون التاج مسحوبًا 
للخارج إلى الموضع 2 أو 3. ال تقم بتشغيل أزرار الكرونوغراف A و
B عندما تكون الساعة تحت سطح الماء. مالحظة: ضبط الوقت ال يوقف 

الكرونوغراف، ولكنه يقفل الزر A وB ما دام جذر التاج مسحوبًا إلى 
الخارج. 

”A“ الشكل
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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.

وظائف تقسيم المهام:
يمكنك اخذ قراءات الوقت المتوسطة أثناء استمرار السباق: 

1. اضغط الزر A لبدء تشغيل الكرونوغراف. 
2. اضغط الزر B إليقاف الكرونوغراف للحظة. 

3. اقرأ الوقت الُمستقطع.
4.  اضغط الزر B الستئناف وظيفة الكرونوغراف. ستلحق العقارب 

بالحدث الجاري.
5.  اضغط الزر B مرة أخرى، لقراءة الوقت المنقسم الثاني. كرر 

الخطوات من 2 إلى 4 ألخذ أي أوقات منقسمة إضافية.
6.  اضغط الزر A إليقاف الكرونوغراف. 

7. خذ قراءة لحظة االنتهاء. 
8. اضغط الزر B إلعادة تعيين الكرونوغراف إلى الصفر.

نتائج الفائز والٌمتسابق الذي ال يحالفه الحظ:
تسمح لك أيًضا نماذج الكرونوجراف هذه بقياس كال من نتائج وقت الفوز 

والُمتسابق الذي لم يحالفه الحظ: 
1. اضغط الزر A لبدء تشغيل الكرونوغراف. 

2.  بمجرد أن يعبر الُمتسابق خط النهاية، اضغط الزر B. سيتم إيقاف 
الكرونوغراف. 

 .A 3. عندما يعبر العداء الثاني خط النهاية، اضغط الزر
4. الحظ وقت الفائز كما هو موضح في القرص. 

5.  ثم اضغط الزر B؛ ستتحرك العقارب ألعلى لتشير إلى الوقت الذي 
استغراقه الُمتسابق الذي لم يحالفه الحظ. 

6. اضغط الزر B إلعادة جميع العقارب إلى الصفر.

تزامن عقارب الكرونوغراف: 
يمكن إعادة ترتيب العقارب إلى الصفر إذا لزم األمر، بعد تغيير البطارية، 

أو في حالة حدوث خطأ:

موضع التاج 2: 
.B باستخدام الزر E اضبط عقرب عداد الدقائق

موضع التاج 3:
 .A باستخدام الزر C اضبط عقرب الثواني الخاص بالكرونوغراف

 .B باستخدام الزر G اضبط عقرب عداد عشر-الثانية

اضغط األزرار االنضغاطية واستمر في الضغط ألكثر من ثانية لتقديم 
العقارب بسرعة.

11 كرونوغراف كوارتز

”A“ 1/10 من الثانية – النوع
تشتمل على نماذج موفادو جونيور سبورت “Movado Junior Sport” كوارتز للرجال
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12 كرونوغراف كوارتز

”B“ 1/10 من الثانية – النوع
”Vizio quartz“ ومجموعة فيزيو كرونوغراف كوارتز ”sport elegant“ تشمل المجموعة األصلية الرياضية 800 ومجموعة سبورت إليجانت

مفتاح المصطلحات: 
H – عقرب الساعة 
M – عقرب الدقائق 

C – عقرب ثواني الكرونوغراف 
E – عداد الكرونوغراف 30-دقيقة 
G – عداد كرونوغراف عشر-الثانية

S – عقرب الثواني الصغير 
D – نافذة التاريخ

مواضع التاج 1، 2، 3 
A – زر الكرونوغراف االنضغاطي )بدء/إيقاف(

B – زر الكرونوغراف االنضغاطي )تقسيم الوقت/إعادة التعيين(

تتميز هذه النماذج من الكرونوغراف كوارتز بعداد عشر-الثانية، وعداد 
الدقيقة حتى )30(، وأقراص فرعية صغيرة خاصة بالثواني، وعقرب 

كرونوغراف ثواني ُمثبت في الوسط، ونافذة تاريخ. يمكن استخدامها 
لتوقيت حدث يصل إلى 29 دقيقة و59.9 ثانية في مدة ألقرب 1/10 

ثانية.

إعداد الوقت والتاريخ 

لضبط الوقت:
1.  أوالً: افتح التاج الُمثبت باللولب، في بعض النماذج فقط. للحصول على 

مزيًدا من اإلرشادات، انظر “التاج الذي يُدار باللولب”.
2.  عندما يصل عقرب الثواني الصغير S لموضع >>60<<، اسحب 

التاج للخارج إلى الموضع 3، وستتوقف الساعة. 
3.  لف التاج لتحريك العقارب وتعيين الوقت، تحقق من أن تكون تغييرات 

التاريخ في منتصف الليل، وليس في الظهيرة.
4.  حرك العقارب إلى األمام قليالً من الوقت المضبوط، ثم قم ببطء بلف 

التاج عكس اتجاه عقارب الساعة لمحاذاة عقرب الدقائق M مع عالمة 
الدقيقة الصحيحة. 

5. تعرف على الوقت المضبوط )من محطة أخبار إذاعية على سبيل 
المثال(. عندما تومئ النغمة المسموعة إلى الوقت الُمحدد، اضغط التاج 
ُمجدًدا إلى الموضع 1، سيتم إعادة بدء تشغيل الساعة، حينها قم بتعيين 

الوقت الُمحدد. 
6.  لف التاج ُمجدًدا في اإلطار بالنسبة للنماذج المزودة بتاج يُدار باللولب. 
للحصول على مزيًدا من اإلرشادات، انظر “التاج الذي يُدار باللولب”. 

لتصحيح التاريخ والمنطقة الزمنية:
1.  اسحب التاج أو افتح التاج الذي يُدار باللولب خارج الموضع 2.

2.  لف التاج لتحريك عقرب الساعة H إلى األمام أو الخلف بعد العبور 
إلى منطقة أخرى، أو لتصحيح التوقيت الصيفي/التوقيت القياسي.

3.  لتغيير التاريخ D، قدم عقرب الساعة H بمقدار دورتين كاملتين، وإال 
فإنه سيتم تغيير التاريخ عند فترة الظهرية. لن تؤدي هذه التعديالت 

إلى إيقاف الساعة ولن تؤثر في الوقت الذي يُشار إلية بواسطة عقرب 
الدقائق وعقرب الثواني. 

4.  بمجرد االنتهاء من إجراء التعديالت، ارجع التاج إلى الموضع 1 
فوًرا، ثم اعد تثبيت التاج في اإلطار وذلك في بعض الطرازات. 

 
وظائف الكرونوغراف

نظرة عامة
استخدم الزر A وB لتشغيل الكرونوغراف. سيبدأ تشغيل الكرونوغراف 
عند الضغط على الزر A ألول مرة. أثناء تشغيل الكرونوغراف، سيقفز 

عقرب عداد الدقيقة E إلى األمام بمقدار دقيقة واحدة بمجرد أن يكمل 
عقرب ثواني الكرونوغراف C دورة واحدة.

لن يتحرك عقرب عشر-الثانية G عندما يكون الكرونوغراف قيد التشغيل. 
سيتوقف الكرونوغراف وسيتحرك عقرب G لعالمة ُعشر-الثانية ذات 

الصلة، عند الضغط على الزر A لمرة ثانية. سيتم إعادة تعيين العقارب 
G وE وC إلى الصفر عند الضغط على الزر B. ضبط الوقت ال يوقف 
الكرونوغراف، ولكنه يقفل الزر A وB ما دام التاج مسحوبًا إلى الخارج

هام: يجب أن يكون التاج في الموضع 1 وتكون العقارب عند “صفر” قبل 
أن يتم بدء تشغيل الكرونوغراف. اضغط الزر B إلعادة تعيين العقارب 

إلى “صفر”. ال تقم بالضغط على الزر A أوB عندما يكون التاج مسحوبًا 
للخارج إلى الموضع 2 أو 3. إذا تم تنشيط الزر A أوB عن طريق 

الخطأ بينما ال يكون التاج مضغوطًا ناحية اإلطار، فإنه قد يصبح واحد أو 

”A“ الشكل
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أكثر من عقارب الكرونوغراف غير متزامن. في حالة حدوث ذلك، اتبع 
اإلرشادات أدناه.

تزامن عقارب الكرونوغراف: 
يمكن إعادة ترتيب العقارب إلى الصفر إذا لزم األمر، بعد تغيير البطارية، 

أو في حالة حدوث خطأ: ضغطة واحدة )ضغطة وتحرير سريع( سيقدم 
العقارب بمقدار زيادة واحدة. لتقديم العقارب بسرعة، اعد الضغط مع 

االستمرار على األزرار االنضغاطية لمدة تزيد عن ثانية واحدة.

موضع التاج 2:
.B باستخدام الزر E اضبط عقرب عداد تسجيل-الدقائق

موضع التاج 3: 
.A باستخدام الزر C اضبط عقرب الثواني الخاص بالكرونوغراف

.B باستخدام الزر G اضبط عقرب عداد عشر-الثانية

تشغيل الكرونوغراف

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 الوقت المتراكم: 
1. اضغط الزر A لبدء تشغيل الكرونوغراف. 

2. اضغط الزر A لمرة ثانية إليقاف الكرونوغراف. 
3. اضغط الزر A مرة أخرى الستئناف القياس. 

4.  اضغط الزر A لمرة رابعة إليقاف الكرونوغراف مرة ثانية. مالحظة: 
ستشير عقارب الكرونوغراف إلجمالي الزمن الُمتراكم، في كل مرة 

تقوم فيها بإيقاف الكرونوغراف. 
5.  كرر الخطوتين 1 و 2 إلضافة كل فترة زمنية إضافية.

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

وظيفة تقسيم الوقت أو الوقت الُمستقطع: 
 يمكنك اخذ قراءات الوقت المتوسطة أثناء استمرار السباق باستخدام 

هذه النماذج:
1.  اضغط الزر A لبدء تشغيل الكرونوغراف. 

2.  اضغط الزر B إليقاف الكرونوغراف للحظة. 
3.  قراءة الوقت المستقطع، على سبيل المثال: 10 دقائق 26 ثانية، 

3/10 من الثانية.
4.  اضغط الزر B الستئناف وظيفة الكرونوغراف. ستلحق العقارب 

بالحدث الجاري.
5.  اضغط الزر B مرة أخرى، لقراءة الوقت المنقسم الثاني. كرر 

الخطوات من 2 إلى 4 ألخذ أي أوقات منقسمة إضافية.
6.  اضغط الزر A إليقاف الكرونوغراف. 

7.  خذ قراءة أخر وقت، على سبيل المثال: 27 دقيقة، 3 ثواني/ 
7/10 من الثانية. 

8. اضغط الزر B إلعادة تعيين عقارب الكرونوغراف إلي الصفر.

نتائج الفائز والٌمتسابق الذي ال يحالفه الحظ: 
تسمح لك أيًضا نماذج الكرونوجراف هذه بقياس كال من نتائج وقت الفوز 

والُمتسابق الذي لم يحالفه الحظ: 
.A 1. ابدأ تشغيل الكرونوغراف بواسطة الضغط على الزر

2.  بمجرد أن يعبر الُمتسابق خط النهاية، اضغط الزر B. سيتم إيقاف 
الكرونوغراف. 

 .A 3.  عندما يعبر العداء الثاني خط النهاية، اضغط الزر
4. الحظ وقت الفائز كما هو موضح في القرص. 

5.  اضغط الزر B، ستتحرك العقارب ألعلى لتشير إلى الُمتسابق الذي لم 
يحالفه الحظ. 

6. اضغط الزر B إلعادة جميع العقارب إلى الصفر.

12 كرونوغراف كوارتز

”B“ 1/10 من الثانية – النوع
”Vizio quartz“ ومجموعة فيزيو كرونوغراف كوارتز ”sport elegant“ تشمل المجموعة األصلية الرياضية 800 ومجموعة سبورت إليجانت
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مفتاح المصطلحات:
H – عقرب الساعة 
M – عقرب الدقائق 

S – عقرب الثواني الصغير
C – كرونوغراف عداد -60ثانية 
E – كرونوغراف عداد -30دقيقة 

F – عداد كرونوغراف عشر-الثانية
D – نافذة تاريخ كبيرة

مواضع التاج 1، 2، 3 
A – زر الكرونوغراف االنضغاطي )بدء/إيقاف( 

B – زر الكرونوغراف االنضغاطي )تقسيم الوقت/إعادة التعيين(

 ،)30( حتى  الدقيقة  بعداد  الكرونوغراف  من  النماذج  هذه  تتميز 
وأقراص  دقيقة،   30 بعد  الذي يصبح عداد ساعة  وعداد عشر-الثانية 

بالكرونوغراف  خاص  ثواني  وعقرب  بالثواني،  خاصة  فرعية صغيرة 
التاريخ  نافذة  بميزة  النماذج  هذه  بعض  وتتميز  الوسط،  في  ُمثبت 

و59.9  دقيقة   29 إلى  يصل  لتوقيت حدث  استخدامها  يمكن  الكبيرة. 
59 دقيقة  9 ساعات،  1/10 ثانية، أو حتى  ثانية في مدة ألقرب 

كاملة. ثانية  ثانية في مدة ألقرب  و59 

إعداد الوقت والتاريخ 

لتعيين الوقت:
1. اسحب التاج للخارج إلى الموضع 3، وستتوقف الساعة.

2. لف التاج في اى اتجاه حتى تُشير العقارب إلى الوقت المرغوب.
3. اضغط التاج مرة أخرى إلى الموضع 1، وسيتم إعادة تشغيل الساعة.

لضبط الوقت إلى الثانية الدقيقة:
1.  عندما يصل عقرب الثواني الصغير S لموضع >>60<<، اسحب 

التاج للخارج إلى الموضع 3، وستتوقف الساعة. 
2.  لف التاج لتحريك العقارب وتعيين الوقت، تحقق من أن تكون تغييرات 

التاريخ في منتصف الليل، وليس في الظهيرة.
3.  حرك العقارب إلى األمام قليالً من الوقت المضبوط، ثم قم ببطء بلف 

التاج عكس اتجاه عقارب الساعة لمحاذاة عقرب الدقائق مع عالمة 
الدقيقة الصحيحة. 

4.  تعرف على الوقت المضبوط )من محطة أخبار إذاعية على سبيل 
المثال(.

عندما تومئ النغمة المسموعة إلى الوقت الُمحدد، اضغط التاج ُمجدًدا إلى 
الموضع 1، سيتم إعادة بدء تشغيل الساعة، حينها قم بتعيين الوقت الُمحدد.

لتصحيح نافذة التاريخ الكبيرة )الوضع السريع(:
لتصحيح نافذة التاريخ الكبيرة )الوضع السريع(:

فقط للنماذج المزودة بميزة نافذة التاريخ الكبيرة عند الساعة 12 )انظر 
.)A الشكل

1. اسحب التاج للخارج إلى الموضع 2، سيستمر تشغيل الساعة.
2.  لف التاج في اتجاه عقارب الساعة حتى يظهر التاريخ الصحيح في 

 .D نافذة التاريخ الكبيرة
3.  اضغط التاج مرة أخرى في الموضع 1.

”A“ الشكل

”B“ الشكل

13 كرونوغراف كوارتز

 ”C“ 1/10 من الثانية - النوع
تشمل سيرينا “Cerena“، داترون “Datron”، موفادو بولد تيتانيوم “Movado BOLD Titanium”، وأكس أل “XL” وموفادو سيركا 

“Movado ”Circa، موفادو إيدج “Movado Edge“، موفادو بارلى كوارتز “Movado Parlee Quartz”، موفادو TC “كالسيك رقيقة”، ميوزيام 
”Strato quartz“ وستراتو كرونوغراف كوارتز ”SE Pilot“ وأس أي بايلوت ،”Sapphire Synergy“ سافير سنرجى ،”Museum Sport“ سبورت
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مالحظات: إذا تم تعديل التاريخ بين 9:00 مساًءا و 12:00 صباًحا 
عندما تكون تغييرات التاريخ األوتوماتيكية قيد التنفيذ، فإنه ينبغي تعيين 
التاريخ في اليوم التالي: لن يتقدم الوقت تلقائيًا عند ُمنتصف الليل إذا تم 

تصحيحه بواسطة النمط السريع خالل هذه الساعات.

قد ال يتغير التاريخ بشكل صحيح عند ُمنتصف الليل، إذا تم لف التاج 
بسرعة كبيرة أثناء إعداد تاريخ الوضع السريع. لتصحيح التاريخ يدويًا، 

اسحب التاج إلى الخارج إلى الموضع 2، لف التاج في اتجاه عقارب 
الساعة حتى يظهر التاريخ الصحيح في النافذة، ثم قم بإعادة التاج إلى 

الموضع 1. 

إعداد الوقت/التاريخ بعد تغيير البطارية: 
بالنسبة للنماذج من دون تاريخ، اتبع التعليمات المذكورة أعاله.

بالنسبة للنماذج المزودة بميزة نافذة التاريخ الكبيرة عند الساعة 12 )انظر 
 :)A الشكل

1.  اسحب التاج للخارج إلى الموضع 2، سيستمر تشغيل الساعة.
2.  لف التاج في اتجاه عقارب الساعة حتى يظهر تاريخ األمس في نافذة 

.D التاريخ
3.  اسحب التاج للخارج إلى الموضع 3، وستتوقف الساعة. 

4.  لف التاج في اتجاه عقارب الساعة حتى يظهر تاريخ اليوم في نافذة 
 .D التاريخ

5.  واصل لف التاج في اتجاه عقارب الساعة حتى تُشير العقارب إلى 
الوقت الصحيح. مالحظة: تأكد عن ضبط الوقت مع األخذ بعين 

 .)AM/PM( االعتبار صباًحا/مساًءا
6.  اضغط التاج مرة أخرى في الموضع 1. 

وظائف الكرونوغراف

نظرة عامة 
استخدم الزر A وB لتشغيل الكرونوغراف. سيبدأ تشغيل الكرونوغراف 

عند الضغط على الزر A ألول مرة. سيتوقف الكرونوغراف عند الضغط 
على الزر A للمرة الثانية، مما يسمح بقراءة الوقت المنقضي. سيتم إعادة 
تشغيل الكرونوغراف عن طريق الضغط على الزر A للمرة الثالثة. سيتم 

إعادة تعيين عقارب الكرونوغراف C وE وF إلى الصفر عن طريق 
الضغط على الزر B. ضبط الوقت ال يوقف الكرونوغراف، ولكنه يقفل 

الزر A وB ما دام التاج مسحوبًا إلى الخارج. 
مالحظة: يجب أن يكون التاج في الموضع 1 وتكون العقارب عند “صفر” 

قبل أن يتم بدء تشغيل الكرونوغراف. اضغط الزر B إلعادة تعيين 
العقارب إلى “صفر”.

هام: ال تقم بالضغط على الزر A أوB عندما يكون التاج مسحوبًا للخارج 
إلى الموضع 2 أو 3. إذا تم تنشيط الزر A أو B عن طريق الخطأ بينما 

ال يكون التاج مضغوطًا ناحية اإلطار، فإنه قد يصبح واحد أو أكثر من 
عقارب الكرونوغراف غير متزامن. في حالة حدوث ذلك، اتبع اإلرشادات 

الموجودة في النهاية لُمزامنة عقارب الكرونوغراف.

وظائف الكرونوغراف البسيطة: 
لقياس مدة حدث واحد دون توقف: 

1. اضغط الزر A لبدء تشغيل الكرونوغراف. 
2. اضغط الزر A مرة ثانية إليقاف الكرونوغراف، واقرأ عقارب 

الكرونوغراف 3 لتحديد الوقت المنقضي، على سبيل المثال: 4 دقائق، 
38 ثانية، 7/10 من الثانية. 

3. اضغط الزر B إلعادة تعيين عقارب الكرونوغراف إلي الصفر. 

دالالت الوقت المتراكم: 
لقياس الوقت الُمشترك لسلسلة من األحداث األقصر، على سبيل المثال، 
زمن اللعب الفعلي لمباراة كرة القدم، والتى يتم فيها توقف اللعب مراًرا 

وتكراًرا: 
1. اضغط الزر A لبدء تشغيل الكرونوغراف. 

2.  اضغط الزر A مرة ثانية إليقاف الكرونوغراف، واقرأ الوقت 
المنقضي، على سبيل المثال: 15 دقيقة، 5 ثانية.

3.  اضغط الزر A مرة أخرى الستئناف القياس. 
4.  اضغط الزر A لمرة رابعة إليقاف الكرونوغراف مرة أخرى، واقرأ 
الوقت المنقضي، على سبيل المثال: 28 دقيقة، 10 ثانية. مالحظة: 
ستشير عقارب الكرونوغراف إلجمالي الزمن الُمتراكم، في كل مرة 

تقوم فيها بإيقاف الكرونوغراف. 
5.  كرر الخطوتين 1 و 2 إلضافة كل فترة زمنية إضافية.

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

13 كرونوغراف كوارتز

 ”C“ 1/10 من الثانية - النوع
تشمل سيرينا “Cerena“، داترون “Datron”، موفادو بولد تيتانيوم “Movado BOLD Titanium”، وأكس أل “XL” وموفادو سيركا 

“Movado ”Circa، موفادو إيدج “Movado Edge“، موفادو بارلى كوارتز “Movado Parlee Quartz”، موفادو TC “كالسيك رقيقة”، ميوزيام 
”Strato quartz“ وستراتو كرونوغراف كوارتز ”SE Pilot“ وأس أي بايلوت ،”Sapphire Synergy“ سافير سنرجى ،”Museum Sport“ سبورت



29

وظيفة تقسيم الوقت أو الوقت الُمستقطع: 
ألخذ قراءات الوقت المتوسط أثناء استمرار السباق: 

1. اضغط الزر A لبدء تشغيل الكرونوغراف. 
2. اضغط الزر B إليقاف الكرونوغراف للحظة. 

3.  قراءة الوقت المستقطع، على سبيل المثال: 10 دقيقة، 10 ثانية.
4.  اضغط الزر B الستئناف وظيفة الكرونوغراف. ستلحق بسرعة 

عقارب الكرونوغراف 3 بالحدث الُمستمر.
5.  اضغط الزر B مرة أخرى، لقراءة الوقت المنقسم الثاني. كرر 

الخطوات من 2 إلى 4 ألخذ أي أوقات منقسمة إضافية.
6.  اضغط الزر A إليقاف الكرونوغراف. 

 7.  خذ قراءة أخر وقت، على سبيل المثال: 2 )ساعتين(، 14 دقائق، 
7 ثانية. 

8. اضغط الزر B إلعادة تعيين عقارب الكرونوغراف إلي الصفر.

ُمزامنة عقارب الكرونوغراف: 
قد تحتاج لضبط واحد أو أكثر من عقارب الكرونوغراف يدويًا لمحاذاتهم 
جميًعا بشكل صحيح في مواضع الصفر، وذلك بعد تغيير البطارية أو في 

حالة وقوع خطأ ما.
مالحظات: بمجرد أن تكون على الوضع التصحيحي، فإن كل عملية ضغط 

وتحرير للزر االنضغاطي A سيقدم عقرب الكرونوغراف النشط بمقدار 
زيادة واحدة. اضغط مع االستمرار على الزر االنضغاطي A، لتقديم 

العقرب بسرعة. يمكنك الخروج من وضع التصحيح في أي وقت بواسطة 
إعادة التاج إلى الموضع 1.

1.  اسحب التاج للخارج إلى الوضع 3.
2.  اضغط مع االستمرار على الزر A وB في وقت واحد لمدة 2 ثانية 

للدخول في الوضع التصحيحي. حرر الزر A وB عندما يدور عقرب 
ثواني الكرونوغراف C بمقدار 360 درجة، ويتم تنشيط الوضع 

التصحيحي.
 C 3.  اضبط عقرب الثواني الخاص بالكرونوغراف الُمثبت في الوسط

.A باستخدام الزر االنضغاطي
4.  اضغط الزر االنضغاطي B، عندما يصل العقرب C إلى موضع 

الصفر. 
5.  اآلن اضغط الزر االنضغاطي A لضبط عقرب الكرونوغراف الخاص 

.F بعشر-الثانية
6.  اضغط الزر االنضغاطي B، عندما يصل العقرب F إلى موضع الصفر. 

  .E مرة أخري لضبط عقرب عداد الساعة A 7. استخدم الزر االنضغاطي
8. اضغط التاج مرة أخري إلى الموضع 1، عندما يصل عقرب E موضع 

الصفر. يتم اآلن ُمزامنة عقارب التوقيت في الموضع صفر، ويكون 
الكرونوجراف جاهًزا لالستخدام.

13 كرونوغراف كوارتز

 ”C“ 1/10 من الثانية - النوع
تشمل سيرينا “Cerena“، داترون “Datron”، موفادو بولد تيتانيوم “Movado BOLD Titanium”، وأكس أل “XL” وموفادو سيركا 

“Movado ”Circa، موفادو إيدج “Movado Edge“، موفادو بارلى كوارتز “Movado Parlee Quartz”، موفادو TC “كالسيك رقيقة”، ميوزيام 
”Strato quartz“ وستراتو كرونوغراف كوارتز ”SE Pilot“ وأس أي بايلوت ،”Sapphire Synergy“ سافير سنرجى ،”Museum Sport“ سبورت
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14 كرونوغراف كوارتز

”D“ 1/10 من الثانية – النوع
تشمل فيرتو “Verto” وموفادو بولد “Movado BOLD” كرونوغراف كوارتز 38 ملم

مفتاح المصطلحات: 
H – عقرب الساعة 
M – عقرب الدقائق

C – كرونوغراف عقرب الثواني 
E – عداد الكرونوغراف -30دقيقة 
G – عداد كرونوغراف عشر-الثانية

S – عقرب الثواني الصغير
D – نافذة التاريخ

مواضع التاج 1، 2، 3 
A – زر الكرونوغراف االنضغاطي )بدء/إيقاف(

B – زر الكرونوغراف االنضغاطي )تقسيم الوقت/إعادة التعيين(

عشر-الثانية،  بعداد  كوارتز  الكرونوغراف  من  النماذج  هذه  تتميز 
بالثواني،  فرعية صغيرة خاصة  وأقراص   ،)30 )حتى  الدقيقة  وعداد 
يمكن  تاريخ.  ونافذة  الوسط،  في  ُمثبت  ثواني  كرونوغراف  وعقرب 

مدة  في  ثانية  دقيقة و60   30 إلى  لتوقيت حدث يصل  استخدامها 
ثانية.   1/10 ألقرب 

إعداد الوقت والتاريخ 

لتعيين الوقت:
1. اسحب التاج للخارج إلى الموضع 3، وستتوقف الساعة.

2.  لف التاج في أي اتجاه حتى تشير العقارب إلى الوقت المرغوب - تحقق 
من أن يكون تغيير التاريخ في منتصف الليل، وليس عند الظهيرة. 

مالحظة: سيتقدم التاريخ D يوم واحد في كل مرة يتم فيها تدوير عقرب 
الساعات دورتين في اتجاه عقارب الساعة H، مجتاًزا منتصف الليل. 

3. اضغط التاج مرة أخرى إلى الموضع 1، وسيتم إعادة تشغيل الساعة.

لضبط التاريخ بسرعة باستخدام التاج: 
1. اسحب التاج للخارج إلى الموضع 2، وستتوقف الساعة.

2. لف التاج عكس اتجاه عقارب الساعة لتقديم التاريخ.
3.  عندما يظهر التاريخ الصحيح في النافذة D، اضغط التاج مرة أخري 

إلى الموضع 1، وسيتم إعادة تشغيل الساعة.

وظائف الكرونوغراف 

نظرة عامة
استخدم الزر A و B لتشغيل الكرونوغراف. سيبدأ تشغيل الكرونوغراف 
عند الضغط على الزر A ألول مرة. أثناء تشغيل الكرونوغراف، سيقفز 

عقرب عداد الدقيقة E إلى األمام بمقدار دقيقة واحدة بمجرد أن يكمل 
عقرب ثواني الكرونوغراف C دورة واحدة. لن يتحرك عقرب عشر-

الثانية G عندما يكون الكرونوغراف قيد التشغيل. سيتوقف الكرونوغراف 
وسيتحرك عقرب G لعالمة ُعشر-الثانية ذات الصلة، عند الضغط على 

الزر A لمرة ثانية. سيتم إعادة تعيين العقارب G وE وC إلى الصفر عند 
الضغط على الزر B. ضبط الوقت ال يوقف الكرونوغراف، ولكنه يقفل 

الزر A وB ما دام التاج مسحوبًا إلى الخارج.
هام: يجب أن يكون التاج في الموضع 1 وتكون العقارب عند “صفر” قبل 

أن يتم بدء تشغيل الكرونوغراف. اضغط الزر B إلعادة تعيين العقارب 
إلى “صفر”. ال تقم بالضغط على الزر A أوB عندما يكون التاج مسحوبًا 

للخارج إلى الموضع 2 أو3. إذا تم تنشيط الزر A أوB عن طريق 
الخطأ بينما ال يكون التاج مضغوطًا ناحية اإلطار، فإنه قد يصبح واحد أو 
أكثر من عقارب الكرونوغراف غير متزامن. في حالة حدوث ذلك، اتبع 

اإلرشادات أدناه.

تزامن عقارب الكرونوغراف:
يمكن إعادة ترتيب العقارب إلى الصفر إذا لزم األمر، بعد تغيير البطارية، 

أو في حالة حدوث خطأ: ضغطة واحدة )ضغطة وتحرير سريع( سيقدم 
العقارب بمقدار زيادة واحدة. لتقديم العقارب بسرعة، اعد الضغط مع 

االستمرار على األزرار االنضغاطية لمدة تزيد عن ثانية واحدة.

”A“ الشكل
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موضع التاج 2: 
.B باستخدام الزر E اضبط عقرب عداد الدقائق

موضع التاج 3: 
.A باستخدام الزر C اضبط عقرب الثواني الخاص بالكرونوغراف

.B باستخدام الزر G اضبط عقرب عداد عشر-الثانية

تشغيل الكرونوغراف

وظائف الكرونوغراف البسيطة:
1. اضغط الزر A لبدء تشغيل الكرونوغراف.

2. اضغط الزر A لمرة ثانية إليقاف الكرونوغراف وقراءة الوقت.
3. اضغط الزر B إلعادة تعيين الكرونوغراف إلى الصفر.

دالالت الوقت المتراكم:
1. اضغط الزر A لبدء تشغيل الكرونوغراف.

2. اضغط الزر A لمرة ثانية إليقاف الكرونوغراف.
3. اضغط الزر A مرة أخرى الستئناف القياس.

4. اضغط الزر A لمرة رابعة إليقاف الكرونوغراف مرة ثانية.
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.  اضغط الزر B، إلعادة تعيين عقارب الكرونوغراف إلي الصفر، بعد 
قيامك بأخذ قراءة الزمن المتراكم.

وظيفة تقسيم الوقت أو الوقت الُمستقطع:
يمكنك اخذ قراءات الوقت المتوسطة أثناء استمرار السباق باستخدام هذه 

النماذج:
1. اضغط الزر A لبدء تشغيل الكرونوغراف.

2. اضغط الزر B إليقاف الكرونوغراف للحظة.
3.  قراءة الوقت المستقطع، على سبيل المثال: 10 دقائق 26 ثانية، 

3/10 من الثانية. 
4.  اضغط الزر B الستئناف وظيفة الكرونوغراف. ستلحق العقارب 

بالحدث الجاري. 
5.  اضغط الزر B مرة أخرى، لقراءة الوقت المنقسم الثاني. 

كرر الخطوات من 2 إلى 4 ألخذ أي أوقات منقسمة إضافية. 
6.  اضغط الزر A إليقاف الكرونوغراف.

7.  خذ قراءة أخر وقت، على سبيل المثال: 27 دقيقة، 3 ثواني/ 7/10 
من الثانية.

8. اضغط الزر B إلعادة تعيين عقارب الكرونوغراف إلي الصفر.

14 كرونوغراف كوارتز

”D“ 1/10 من الثانية – النوع
تشمل فيرتو “Verto” وموفادو بولد “Movado BOLD” كرونوغراف كوارتز 38 ملم
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15 كرونوغراف كوارتز أنالوج - ديجيتال

1/100 من الثانية
تشمل موفادو دورا أنالوج - ديجيتال “Movado Dura ana-digi” كرونوغراف كوارتز

مفتاح المصطلحات: 
H – عقرب الساعة 
M – عقرب الدقائق 

SF – إشارة للوظيفة المختارة
DD – واجهة العرض الرقمية

PC – إعداد التاج

مواضع التاج:
 0 –  ُمثبت ُمباشرة في اإلطار

 اضغط لتشغيل/إيقاف المنبه
اضغط لبدء/إيقاف/إعادة تعيين الكرونوغراف

 1 –  الوضع الُمحايد 
لف التاج لتحديد الوظيفة 

 2 –  موضع السحب إلى الخارج
لف التاج لتصحيح مؤشر العرض الرقمي السفلي وموضع عقارب 

الساعة الرقمية مًعا

بدء االستخدام
يتميز هذا الكرونوغراف التناظري/الرقمي بلوحة عرض علوية تُظهر 

الوظيفة الُمختارة )SF(، واجهة عرض LCD تتسع لعدد 6 أرقام 
)كريستال سائل(، واجهة العرض الرقمية )DD(، والبرمجة الفريدة للتاج 
)PC( التي تتيح لك التنقل بين، وتحديد وتشغيل الوظائف المختلفة. يمكن 
استخدام وظيفة الكرونوغراف لتوقيت حدث يصل إلى 47 ساعة، 59 

دقيقة و59.99 ثانية في المدة.

هام: ال تقم أبًدا بتشغيل آلية إعداد التاج عندما تكون الساعة أسفل سطح 
الماء. تأكد من عودة التاج إلى الموضع 1 )الموضع المحايد( بعد كل 

استعمال.

اختيار الوظائف:
لف التاج في أي من االتجاهين لتحديد وظيفة، مع إبقائه في الوضع 1 
)موضع المحايد(. عندما يتم لف التاج عكس اتجاه، ستظهر الوظائف 

المتاحة في واجهة العرض العلوية في هذا التسلسل: 
 H-M-S 1: ُمحايد )ال يوجد عرض(  2: التوقيت المحلي 
 TM 3: ثواني / تاريخ  4: يوم/تاريخ  5. مؤقت 

 6. المنطقة الزمنية الثانية        7. نمط إضافة كرونوغراف 
 CHR 

ستظهر الوظائف بالترتيب العكسي، إذا تم لف التاج في اتجاه عقارب 
الساعة.

مالحظة: تم تزويد البطارية بمؤشر خاص بنهاية عمر البطارية. ستبدأ 
واجهة العرض الرقمية في الوميض عندما يقترب العمر االفتراضي 
للبطارية من النهاية، مما يُشير إلى ضرورة الحاجة الستبدالها فوًرا.

مزامنة العقارب التناظرية مع واجهة العرض الرقمية: 
قد تحتاج لمزامنة الوقت الذي يُشار إليه بواسطة عقارب الساعة التناظرية مع 

الوقت المعروض في واجهة العرض الرقمية، وذلك بعد تغيير البطارية، أو 
في حالة وقوع خطأ ما:

1.  حدد وظيفة ُمحايد )لن يتم عرض أي معلومات رقمية( مع إبقاء التاج 
على الموضع 1.

2.  اسحب التاج للخارج إلى الموضع 2: سيظهر رمز R في واجهة 
العرض العلوية.

3.  لف التاج في أي اتجاه حتى تُشير العقارب إلى نفس األرقام المعروضة 
على واجهة العرض الرقمية: كما سيقوم التدوير السريع للتاج بتقديم 

أو تأخير عقرب الساعة بساعة كاملة، كما يُتيح التدوير البطيء عملية 
ضبط الدقائق.

4.  اضغط التاج ُمجدًدا إلى الموضع 1 )الموضع الُمحايد( ، ثم قم بلفه 
لتحديد الوظيفة الخاصة بإعداد التوقيت المحلي.

5.  واصل عملية إعداد الوقت.

”A“ الشكل
             CHR
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فحص/تغيير وضع عرض الوقت:
يمكن عرض الساعة الرقمية إما في وضع -12ساعة الصباحي/المسائي 

)AM/PM( أو وضع 24-ساعة:
1. حدد وظيفة T2، مع إبقاء التاج على الموضع 1.

2.  اضغط التاج مرة واحدة: إذا ظهر حرف A أوP، فإنه سيتم عرض 
الوقت في وضع -12ساعة.

مالحظة: عندما يكون وضع العرض -12ساعة، سيظهر حرف P صغير 
بجانب األرقام وذلك إشارة للوقت عندما يكون بين الظهر وُمنتصف الليل.

3. اضغط التاج مرتين للعودة إلى/اختيار وضع -24ساعة.

إعداد الوقت والتاريخ الرقمي

إعداد الساعات والدقائق:
1. اختيار وعرض التوقيت المحلي.

2. اسحب التاج للخارج إلى الموضع 2: سيظهر الرمز T في واجهة 
العرض العلوية، تشير أرقام إلى الساعات والدقائق التي تومض في واجهة 

العرض السفلية.
3.  لف التاج في أي اتجاه لتغيير واجهة العرض الرقمي السفلية: التغيير 

السريع يغير واجهة عرض الساعة، بينما يُعدل التغيير البطيء الدقائق.
مالحظة: ستتحرك عقارب الساعة التناظرية بالتزامن مع واجهة العرض 

الرقمية. 
4.  اضغط التاج ُمجدًدا إلى الموضع 1، عندما تظهر الساعات والدقائق 

الصحيحة على واجهة العرض الرقمية السفلية.

إعداد الثانية بالضبط:
1. اختيار وعرض التوقيت المحلي.

2.  اسحب التاج للخارج إلى الموضع 2: سيظهر الرمز T في واجهة 
العرض العلوية، ستومض أرقام إلى الساعات والدقائق في واجهة 

العرض السفلية.
3.  اضغط التاج في الموضع 1. ستومض األرقام التي تظهر الثواني لمدة 

1 دقيقة.
4.  أثناء وميض الثواني، خذ إشارة الوقت الدقيقة )من محطة أخبار 

الراديو اإلذاعية، على سبيل المثال(. عندما تومئ النغمة المسموعة إلى 
الوقت الُمحدد، اضغط التاج إلى الموضع 0. سيتم إعادة تعيين األرقام 

المعروضة الخاصة بالثواني إلى الصفر )00(.

مالحظة: إذا كانت األرقام تومض بين 0 و30 ثانية عندما تقوم بدفع التاج 
إلعادة تعيين الثواني، فإنه سيتم ضبط الوقت حتى الدقيقة الراهنة. إذا كانت 

الثواني تومض بين 31 و60 ثانية قبل قيامك بالضغط على التاج، فإنه 
سيتم تعديل الوقت في الدقيقة التالية. بمجرد أن يتم تعيين الثانية، تحقق من 

واجهة العرض، وإذا لزم األمر، صحح الوقت عن طريق زيادة/إنقاص 
دقيقة واحدة.

تعيين التاريخ والشهر:
1. حدد وظيفة الثواني/التاريخ.

2.  اسحب التاج للخارج إلى الموضع 2: ستختفي الثواني، سيظهر رقم 
الشهر بالقرب من التاريخ، وسيومض كال الرقمين.

3.  لف التاج في أي اتجاه: التدوير السريع سيغير الشهر، بينما التدوير 
البطيء سيغير التاريخ.

4.  اضغط التاج مرة أخرى في الموضع 1 )الموضع المحايد(: ستختفي 
واجهة عرض الشهر وسيعاد واجهة عرض الثواني. 

مالحظة: يجب تعيين وظيفة التقويم الدائمة )حتى 2099( للعمل بشكل 
صحيح، حتى لو لم يتم عرض الشهر أثناء استخدام الساعة في الوضع العادي.

تصحيح اليوم:
1. حدد وظيفة اليوم-التاريخ

2.  اسحب التاج للخارج إلى الموضع 2: سيظهر حرف مكان التاريخ 
 = F ،اإلنجليزية = E( إشارة إلى اللغة التى يتم بها عرض اليوم

الفرنسية، S = اإلسبانية، D = األلمانية(، وستومض اللغة والسنة.
3.  لف التاج في أي من االتجاهين للوصول إلى اللغة والسنة المرغوبة: 

التدوير السريع سيغير اللغة، بينما التدوير البطيء سيغير السنة.
4.  اضغط التاج مرة أخرى في الموضع 1 )الموضع المحايد(: ستختفي 

اللغة والسنة، وسيظهر يوم األسبوع والتاريخ.
مالحظة: إذا تم تعيين التاريخ، الشهر والسنة، سيظهر اليوم الصحيح تلقائيًا 

كجزء من وظيفة التقويم الدائم.
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استخدام مؤقت العد التنازلي:
.TM 1. حدد وظيفة مؤقت

2.  اسحب التاج للخارج إلى الموضع 2: تبدأ األرقام التى تُشير إلى 
الساعات والدقائق في الوميض في واجهة العرض السفلية.

3.  لف التاج في أي من االتجاهين لتحديد الوقت الذى تريد احتسابه 
تنازليًا. التدوير السريع سيغير الساعات، بينما التدوير البطيء سيغير 

الدقائق.
4.  اضغط التاج مرة أخرى في الموضع 1 )الموضع المحايد(: تبدأ وظيفة 

العد التنازلى تلقائيًا، وسيصدر منبه الساعة صوتًا عند انقضاء الفترة 
الزمنية الُمحددة ُمسبقًا.

5.  اضغط التاج في الموضع 0 إليقاف المنبه.
مالحظة: يمكن إلغاء وظيفة العد التنازلي في أي وقت عن طريق دفع 

التاج في الموضع 0 وتثبيته ألكثر من 2 ثانية. يمكن إعادة استئناف العد 
التنازلي عن طريق الضغط على التاج مرة واحدة.

عرض الوقت في منطقة زمنية أخرى:
باإلضافة إلى التوقيت المحلي، يمكنك عرض الوقت في منطقة زمنية 

أخرى في هذه الساعة:
.T2 1.  حدد وظيفة المنطقة الزمنية الثانية

2.  اسحب التاج للخارج إلى الموضع 2: تبدأ األرقام التى تُشير إلى 
الساعات والدقائق الخاصة بالمنطقة الزمنية الثانية في الوميض في 

واجهة العرض السفلية.
3.  لف التاج في أي من االتجاهين لتغيير إعدادات الوميض: التدوير 

السريع سيغير الساعات، بينما التدوير البطيء سيغير الدقائق.
4.  اضغط التاج مرة أخرى في الموضع 1 )الموضع المحايد(.

مالحظات: ال يمكن تعديل الثواني في المنطقة الزمنية الثانية: ستظهر 
واجهة العرض الثواني ذاتها مثل إعداد التوقيت المحلي.

يتم تصحيح واجهة عرض المنطقة الزمنية بزيادات ½ ساعة.
عند قيامك بقراءة الوقت المعروض في المنطقة الزمنية الثانية، ستحتاج 

األخذ بعين االعتبار ما إذا كانت الساعة تعمل في وضع 12-ساعة 
الصباحي/المسائي )AM/PM( أو وضع 24-ساعة.

تغيير المنطقة الزمنية: 
عند تغيير المنطقة الزمنية، أو عندما ال يتم حفظ تغيير التوقيت الصيفي 

تلقائيًا، فإنه يمكنك ضبط الساعة الُمشار إليها بواسطة واجهة العرض 
الرقمية السفلية وتقديم أو تأخير عقارب الساعة التناظرية لعدة ساعات دون 

التأثير على عرض الدقائق والثواني الرقمية. للقيام بذلك:
1.  اختيار وعرض التوقيت المحلي.

2.  اسحب التاج للخارج إلى الموضع 2: سيظهر الرمز T في واجهة 
العرض العلوية، تشير أرقام إلى الساعات والدقائق التي تومض في 

واجهة العرض السفلية.
3.  لف التاج بسرعة في أي اتجاه لتغيير واجهة عرض الساعة الرقمية 

السفلية، وستتحرك عقارب الساعة التناظرية في وقت واحد للتزامن مع 
واجهة العرض الرقمية.

4.  اضغط التاج ُمجدًدا إلى الموضع 1، عندما تظهر الساعة الصحيحة في 
واجهة العرض الرقمية السفلية.

مالحظة: في حالة إن لم يتم ضبط الحركة تلقائيًا لتغيير التوقيت الصيفي، 
فإنك ستحتاج أيًضا إلى ضبط المنطقة الزمنية الثانية وفقًا لذلك.

استخدام الكرونوغراف

نظرة عامة:
يمكن استخدام الكرونوغراف لتوقيت حدث يصل إلى 47 ساعة، 59 

دقيقة و59.99 ثانية في المدة وذلك في نمطين.

لتشغيل الكرونوغراف، حدد وظيفة الكرونوغراف CHR إما في وضع 
 )SP( أو وضع التقسيم )ألخذ قراءة الوقت المتراكم( ADD )Ad( إضافة

)لقياس األوقات الزمنية الُمستقطعة في حدث ُمستمر.(
يتم تشغيل/إيقاف/إعادة تشغيل عداد الكرونوغراف عن طريق الضغطات 

المتتالية على التاج. 

اضغط على التاج واستمر في الضغط ألكثر من 2 ثانية، إلعادة تعيين 
عداد واجهة العرض الرقمية إلى الصفر.

مالحظات: يمكنك استخدام واحده من وظيفتي الكرونوغراف - اضف 
“ADD” أو قسم “SPLIT” - في كل مرة، وال يمكن استخدامهما في وقت 

واحد. للتبديل ألي وضع أخر، فإنه يتوجب عليك أوالً إيقاف الكرونوغراف 
وإعادة تعيين واجهة عرض العداد إلى الصفر. ومع ذلك يمكنك اختيار 

واستخدام وظائف الساعة األخرى عندما يكون الكرونوغراف قيد التشغيل.
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اختيار الوضع:
في وضع أضف “ADD”، يمكنك بدء وإيقاف العداد لقياس الوقت الُمشترك 

لسلسلة مم األحداث األقصر، على سبيل المثال زمن اللعب الفعلي لمباراة 
كرة القدم، حيث يتوقف اللعب مراًرا وتكراًرا. في كل مرة تقوم فيها بإيقاف 
العداد، يتم فيها إيقاف التوقيت: ولن يستأنف العمل لتعقب الوقت المنقضي.

في وضع التقسيم “SPLIT”، يمكنك أخذ الوقت الوسيط كحدث ُمستمر، مثل 
سباق ما قيد االستمرار. سيستمر الكرونوغراف لتعقب الوقت المنقضي 

في الخلفية، بينما يتم عرض قراءة الوقت الوسيط. عندما يتم الضغط على 
التاج مرة أخرى، ستتغير واجهة عرض العداد لعكس الوقت المنقضي 

المستمر.

قراءة واجهة العرض:
عندما يتم تشغيل الكرونوغراف في أي وضع - ADD أو SPLIT - فإن 

واجهة عرض العداد ستظهر المعلومات التالية:
فترة التوقيت > 1 دقيقة:

وضع SP أو Ad – ثواني + جزء من المئة.  
)”Ad 05 58“ :مثال(  

فترة التوقيت < 1 دقيقة و > 1 ساعة:
  وضع SP أو Ad – Ad و دقائق + ثواني + جزء من المئة 

ستظهر بالتناوب. 
)مثال: “Ad” و “05 50 36” بالتناوب(  

فترة التوقيت < 1 ساعة و > 48 ساعة:
  وضع SP و Ad – دقائق – ثواني – جزء من الثانية سيظهر 

بالتناوب. 
)مثال: “01 35 28” و“Ad 55” بالتناوب(  

استخدام المنبه

إعداد المنبه:
.AL 1. حدد وظيفة إنذار

2.  اسحب التاج للخارج إلى الموضع 2: تبدأ األرقام التى تُشير إلى 
الساعات والدقائق في الوميض في واجهة العرض السفلية.

3.  لف التاج في أي من االتجاهين لضبط المنبه إلى الوقت المرغوب: 
التدوير السريع سيغير الساعات، بينما التدوير البطيء سيغير الدقائق.
4.  اضغط التاج مرة أخرى في الموضع 1 )الموضع المحايد(: يتم اآلن 

تعيين المنبه، ويظهر AL على واجهة العرض السفلية.
5.  اضغط التاج في الموضع 0 إليقاف المنبه.

مالحظة: يمكن إلغاء وظيفة العد التنازلي في أي وقت عن طريق دفع 
التاج في الموضع 0 وتثبيته ألكثر من 2 ثانية. يمكن إعادة استئناف العد 

التنازلي عن طريق الضغط على التاج مرة واحدة.

تشغيل أو إيقاف تشغيل المنبه:
حدد وظيفة المنبه AL، ثم اضغط على التاج، لتفعيل أو إيقاف المنبه. 

ستصير واجهة العرض سواء ما إذا تم تشغيل أو إيقاف تشغيل المنبه بعد 
كل ضغط:

  تظهر AL على واجهة العرض – ويتم تنشيط المنبه لإلشارة إلى 
الوقت الُمحدد.

   تظهر OF على واجهة العرض – ويتم إيقاف تشغيل المنبه.
إلسكات المنبه عندما ينطفئ، ادفع زر التاج. 

مالحظة: يُرجى األخذ بعين االعتبار ما إذا كانت الساعة تعمل بنمط 
-12ساعة الصباحي/المسائي )AM/PM( أو -24ساعة عند أعداد المنبه 

وعند قراءة الوقت الذي تم تعيينه.

اختبار المنبه:
حدد وظيفة إنذار AL، ثم ادفع مع االستمرار التاج ألكثر من 2 ثانية: وسيبدأ 

المنبه في إصدار الصوت التنبيهي. حرر التاج إليقاف اختبار المنبه.
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مفتاح المصطلحات:
H – عقرب الساعة 
M – عقرب الدقائق 

S – عقرب الثواني الصغير 
C – كرونوغراف عداد الثواني 

D – كرونوغراف عداد 12 ساعة 
E – كرونوغراف عداد -30دقيقة 

J – واجهة عرض التاريخ
30P – P تدرج نبضي

مواضع التاج 1، 2، 3 
A – زر الكرونوغراف االنضغاطي )بدء/إيقاف(

B – زر الكرونوغراف االنضغاطي )تقسيم الوقت/إعادة التعيين(
R -– التصحيح السريع للتاريخ

 27-jewel سويسرية  بحركة  الكرونوغراف  من  النماذج  هذه  تتميز 
30(، عداد ساعة،  )حتى  الدقيقة  48-ساعة، عداد  مع خزان طاقة 

الخاص  الثواني  عقرب  بالثواني،  خاص  ثانوية صغيرة  وأقراص 
بعض  التاريخ.  وواجهة عرض  الوسط،  في  الُمثبت  بالكرونوغراف 

بعض  أن  في حين  للتاريخ،  بزر تصحيح سريع  النماذج مزودة 
معدل  لحساب  القلب  نبضات  معدل  مقياس  لديها  األخرى  النماذج 

زمنية  مدة  لقياس  النماذج  هذه  تُستخدم  أن  يمكن  كما  قلبك.  نبضات 
30 دقيقة و29 ثانية في مدة ألقرب  12 ساعة،  لحدث ما حتى 

ثانية.

العادية  اليومية  األنشطة  ذراعك خالل  تكون حركة  أن  ينبغي  مالحظة: 
إذ  ذلك،  ومع  األوتوماتيكية.  ساعة  ملفاف  حركة  على  للحفاظ  كافية 
فإنك ستحتاج  وتوقفت،  48 ساعة  بارتداء ساعتك ألكثر من  تقم  لم 

وظائف  تشغيل  أو  الوقت  إعداد  قبل  اليد  بواسطة  الكرونوغراف  لملء 
الكرونوغراف:

1، ويكون مضغوطًا في اإلطار، لف  التاج في الوضع  إبقاء  1. مع 
تقريبًا. 20 دورة  الساعة  اتجاه عقارب  في  التاج 

أدناه.  المذكورة  التعليمات  بأتباع  الوقت  اعد ضبط   .2

P

16 أوتوماتيك كرونوغراف

”A“ 1/1 من الثانية – النوع
تشمل موفادو سيركا “Movado Circa” األصلية، وموفادو ماستر “Movado Master” وفيزيو “Vizio” أوتوماتيك كرونوغراف

”A“ الشكل

”B“ الشكل

”C“ الشكل
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إعداد الوقت والتاريخ 

لتعيين الوقت:
1. اسحب التاج للخارج إلى الموضع 2، وستتوقف الساعة.

2. لف التاج في أي اتجاه لتحريك العقارب إلى زمن المرغوب، تحقق من 
أن يكون تغيير التاريخ في منتصف الليل، وليس عند الظهيرة. 

3. اضغط التاج مرة أخرى إلى الموضع 1، وسيتم إعادة تشغيل الساعة،.

لضبط التاريخ بسرعة باستخدام التاج:
)Bو A أنظر الشكلين(

1. اسحب التاج للخارج إلى الموضع 2، وستتوقف الساعة.
2.  لف التاج لتحريك العقارب ذهابًا وإيابًا بين الساعة 9:00 مساًءا 

)الساعة 21( وبعد ُمنتصف الليل بقليل )الساعة 24(، سيتقدم التاريخ 
بمقدار يوم واحد في كل مره تصل فيها العقارب منتصف الليل.

3.  اضغط التاج ُمجدًدا إلى الموضع 1، وسيتم إعادة تشغيل الساعة، عندما 
.J يتم عرض التاريخ الصحيح على النافذة

لضبط التاريخ بسرعة باستخدام الُمصحح )النماذج المحددة فقط(: )انظر 
)C الشكل

هام: ال تقم باستخدام زر ُمصحح التاريخ بين 8:30 مساًءا )الساعة 
20:30( و 11:00 مساًءا )الساعة 23( عندما تكون تغييرات التقويم 

األوتوماتيكية قيد التنفيذ. القيام بذلك من شأنه أن يُتلف آلية التقويم.
1. اضغط زر ُمصحح التاريخ R، الواقع على طول جانب اإلطار عند 

موضع الساعة 10، سيتقدم التاريخ في النافذة J بمقدار واحد في كل مرة 
.R يتم فيها الضغط وتحرير الزر

وظائف الكرونوغراف

نظرة عامة
استخدم الزر A و B لتشغيل الكرونوغراف. سيبدأ تشغيل الكرونوغراف 
عند الضغط على زر A ألول مرة. أثناء تشغيل الكرونوغراف، ستتغير 

عقارب عداد الكرونوغراف الثالثة بشكل مستمر، إشارة لعدد الثواني 
الحالية المنقضية )عقرب C(، الدقائق حتى 30 )عقرب E(، والساعات 
حتى 12 )عقرب D(. سيتوقف الكرونوغراف عند الضغط لمرة ثانية 

على الزر A. سيتم إعادة تعيين العقارب C وE وD إلى الصفر عن طريق 
.B الضغط على الزر

هام: يجب أن يكون التاج عند الموضع 1، وتكون العقارب عند الصفر قبل 
بدء تشغيل الكرونوغراف. إذا لزم األمر، اضغط الزر B إلعادة التعيين 

إلى الصفر. ال تقم باستخدام الكرونوغراف عندنا يكون التاج مسحوبًا 
للخارج إلى الموضع 1. 

ال تقم بتشغيل زرار الكرونوغراف A وB عندما تكون الساعة تحت 
سطح الماء.

مالحظة: العقرب S هو الثواني بحفظ الوقت القياسي. أنها ليست جزًءا من 
وظيفة الكرونوغراف، وبالتالي ستعمل بشكل ُمستمر عندما يكون التاج في 

الموضع 1.

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 الوقت المتراكم:
لقياس الوقت الُمشترك لسلسلة من األحداث األقصر، على سبيل المثال، 
زمن اللعب الفعلي لمباراة كرة القدم، والتى يتم فيها توقف اللعب مراًرا 

وتكراًرا:
1. اضغط الزر A لبدء تشغيل الكرونوغراف.

2. اضغط الزر A لمرة ثانية إليقاف الكرونوغراف.
3. اضغط الزر A مرة أخرى الستئناف القياس.

4. اضغط الزر A لمرة رابعة إليقاف الكرونوغراف مرة ثانية.
مالحظة: ستشير عقارب الكرونوغراف إلجمالي الزمن الُمتراكم، في كل 

مرة تقوم فيها بإيقاف الكرونوغراف.
5. كرر الخطوتين 1 و 2 إلضافة كل فترة زمنية إضافية. 

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

16 أوتوماتيك كرونوغراف

”A“ 1/1 من الثانية – النوع
تشمل موفادو سيركا “Movado Circa” األصلية، وموفادو ماستر “Movado Master” وفيزيو “Vizio” أوتوماتيك كرونوغراف
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النماذج فقط(:  القلب )حدد  لقياس ُمعدل نبضات 
 )D انظر الشكل(

ُمدرجة  داخلية  بحلقة  األوتوماتيكي  موفادو  كرونوغراف  أيًضا  يتميز  قد 
الخاص   C الثواني  عقرب  باستخدام  وذلك  قلبك،  نبضات  معدل  لقياس 

بالكرونوغراف: 
1.  إذا لزم األمر، اضغط الزر B إلعادة تعيين الكرونوغراف إلى الصفر.

2.  اكتشف نبضك.
 A عد 30 دقة قلب، ثم قم فوًرا بالضغط على الزر ،A 3.  اضغط الزر

لمرة ثانية.
4.  معدل نبضات قلبك )نبضات لكل دقيقة( هو الرقم الُمشار إليه بواسطة 
عقرب الثواني الخاص بالكرونوجراف C الموجود في الحافة الداخلية 
الُمدرجة. على سبيل المثال، 9 ثانية = 200 نبضة / دقيقة، و 45 

ثانية = 40 نبضة / دقيقة.
5.  اضغط الزر B إلعادة تعيين كل عقارب الكرونوغراف إلي الصفر.

”D“ الشكل

16 أوتوماتيك كرونوغراف

”A“ 1/1 من الثانية – النوع
تشمل موفادو سيركا “Movado Circa” األصلية، وموفادو ماستر “Movado Master” وفيزيو “Vizio” أوتوماتيك كرونوغراف
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17 أوتوماتيك كرونوغراف

”B“ 1/1 من الثانية – النوع
تشمل مجموعة أس أي أوتوماتيك “SE automatic” كرونوغراف الجديدة

مفتاح المصطلحات: 
H – عقرب الساعة
M – عقرب الدقائق

S – عقرب الثواني الصغير
C – كرونوغراف عداد الثواني 

G – عقرب -24ساعة
D – كرونوغراف عداد 12 ساعة 
E -– كرونوغراف عداد -30دقيقة

J – واجهة عرض التاريخ
مواضع التاج 1، 2، 3

A – زر الكرونوغراف االنضغاطي )بدء/إيقاف(
B – زر الكرونوغراف االنضغاطي )تقسيم الوقت/إعادة التعيين(

 25-jewel سويسرية  بحركة  الكرونوغراف  من  النماذج  هذه  تتميز 
30(، عداد ساعة،  )حتى  الدقيقة  -48ساعة، عداد  مع خزان طاقة 

الخاص  الثواني  عقرب  بالثواني،  خاص  ثانوية صغيرة  وأقراص 
كما  التاريخ.  وواجهة عرض  الوسط،  في  الُمثبت  بالكرونوغراف 

 30 أو  12 ساعة  لقياس مدة زمنية لحدث ما حتى  تُستخدم  أن  يمكن 
ثانية.  ثانية في مدة ألقرب  دقائق و59 

العادية  اليومية  األنشطة  ذراعك خالل  تكون حركة  أن  ينبغي  مالحظة: 
إذ  ذلك،  ومع  األوتوماتيكية.  ساعة  ملفاف  حركة  على  للحفاظ  كافية 
فإنك ستحتاج  وتوقفت،  48 ساعة  بارتداء ساعتك ألكثر من  تقم  لم 

وظائف  تشغيل  أو  الوقت  إعداد  قبل  اليد  بواسطة  الكرونوغراف  لملء 
الكرونوغراف:

1، ويكون مضغوطًا في اإلطار، لف  الوضع  التاج في  إبقاء  1.  مع 
تقريبًا. 20 دورة  الساعة  اتجاه عقارب  في  التاج 

أدناه.  المذكورة  التعليمات  بأتباع  الوقت  2.  اعد ضبط 

إعداد الوقت والتاريخ 

لتعيين الوقت:
1.  اسحب التاج للخارج إلى الموضع 3، وستتوقف الساعة.

2.  لف التاج في أي اتجاه لتحريك العقارب إلى زمن المرغوب، تحقق من 
أن يكون تغيير التاريخ في منتصف الليل، وليس عند الظهيرة. 

3.  اضغط التاج مرة أخرى إلى الموضع 1، وسيتم إعادة تشغيل الساعة.

لضبط التاريخ بسرعة:
هام: ال تقم بتغيير التاريخ بسرعة بين 8:00 مساًءا )الساعة 20( و 

2:00 صباًحا )الساعه 2( عندما تكون تغييرات التقويم قيد التنفيذ. القيام 
بذلك من شأنه أن يُتلف آلية التقويم.

1. اسحب التاج للخارج إلى الوضع 2.
 .J 2.  لف التاج في اتجاه عقارب الساعة لتغيير التاريخ

مالحظة: لف التاج في االتجاه المعاكس )عكس اتجاه عقارب الساعة( 
 .G لتغيير عقرب 24-ساعة

3.  عندما يتم عرض التاريخ الصحيح في النافذة J، اضغط التاج ُمجدًدا إلى 
الموضع 1.

وظائف الكرونوغراف

نظرة عامة
استخدم الزر A وB لتشغيل الكرونوغراف. سيبدأ تشغيل الكرونوغراف 

عند الضغط على الزر A ألول مرة. أثناء تشغيل الكرونوغراف، ستتغير 
عقارب عداد الكرونوغراف الثالثة بشكل مستمر، إشارة لعدد الثواني 

الحالية المنقضية )عقرب C(، الدقائق حتى 30 )عقرب E(، والساعات 
حتى 12 )عقرب D(. سيتوقف الكرونوغراف عند الضغط لمرة ثانية 

على الزر A. سيتم إعادة تعيين العقارب C وE وD إلى الصفر عن طريق 
.B الضغط على زر

”A“ الشكل
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هام: يجب أن يكون التاج عند الموضع 1، وتكون العقارب عند الصفر قبل 
بدء تشغيل الكرونوغراف. إذا لزم األمر، اضغط الزر B إلعادة التعيين 

إلى الصفر. ال تستخدم الكرونوغراف عندما يكون التاج مسحوبًا للخارج 
إلى الموضع 2 أو3. ال تقم بتشغيل زرار الكرونوغراف A وB عندما 

تكون الساعة تحت سطح الماء.
مالحظة: العقرب S هو الثواني بحفظ الوقت القياسي. أنها ليست جزًءا من 
وظيفة الكرونوغراف، وبالتالي ستعمل بشكل ُمستمر عندما يكون التاج في 

الموضع 1.

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 الوقت المتراكم:
لقياس الوقت الُمشترك لسلسلة من األحداث األقصر، على سبيل المثال، 
زمن اللعب الفعلي لمباراة كرة القدم، والتى يتم فيها توقف اللعب مراًرا 

وتكراًرا:
1. اضغط الزر A لبدء تشغيل الكرونوغراف.

2. اضغط الزر A لمرة ثانية إليقاف الكرونوغراف.
3. اضغط الزر A مرة أخرى الستئناف القياس.

4. اضغط الزر A لمرة رابعة إليقاف الكرونوغراف مرة ثانية.
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.  اضغط الزر B، إلعادة تعيين عقارب الكرونوغراف إلي الصفر، بعد 
قيامك بأخذ قراءة الزمن المتراكم.

17 أوتوماتيك كرونوغراف

”B“ 1/1 من الثانية – النوع
تشمل مجموعة أس أي أوتوماتيك “SE automatic” كرونوغراف الجديدة
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18 أوتوماتيك كرونوغراف

C 1/1 من الثانية - النوع
تشمل مجموعة كرونوغراف داترون أوتوماتيك “Datron automatic” الجديدة

H

M

S
C

D

E

J

A

B

1  2  3

مفتاح المصطلحات: 
H – عقرب الساعة
M – عقرب الدقائق

S – عقرب الثواني الصغير
C – كرونوغراف عداد الثواني 

D – كرونوغراف عداد 12 ساعة
E – كرونوغراف عداد -30دقيقة

J – واجهة عرض التاريخ
مواضع التاج 1، 2، 3

A – زر الكرونوغراف االنضغاطي )بدء/إيقاف( 
B – زر الكرونوغراف االنضغاطي )تقسيم الوقت/إعادة التعيين( 

 37-jewel تتميز هذه النماذج من الكرونوغراف بحركة سويسرية
مع خزان طاقة 42-ساعة، عداد الدقيقة )حتى 30(، عداد ساعة )حتى 
12(، وأقراص ثانوية صغيرة خاصة بالثواني، عقرب الثواني الخاص 

بالكرونوغراف الُمثبت في الوسط، وواجهة عرض التاريخ. كما يمكن أن 
تُستخدم لقياس مدة زمنية لحدث ما حتى 12 ساعة أو 30 دقائق و59 

ثانية في مدة ألقرب ثانية. 

مالحظة: ينبغي أن تكون حركة ذراعك خالل األنشطة اليومية العادية 
كافية للحفاظ على حركة ملفاف ساعة األوتوماتيكية. ومع ذلك، إذ 
لم تقم بارتداء ساعتك ألكثر من 48 ساعة وتوقفت، فإنك ستحتاج 

لملء الكرونوغراف بواسطة اليد قبل إعداد الوقت أو تشغيل وظائف 
الكرونوغراف:

1.  مع إبقاء التاج في الوضع 1، ويكون مضغوطًا في اإلطار، لف التاج 
في اتجاه عقارب الساعة 20 دورة تقريبًا.

2.  اعد ضبط الوقت بأتباع التعليمات المذكورة أدناه. 

إعداد الوقت والتاريخ

لتعيين الوقت:
1. اسحب التاج للخارج إلى الموضع 3، وستتوقف الساعة.

2.  لف التاج في أي اتجاه لتحريك العقارب إلى الزمن المرغوب، تحقق 
من أن يكون تغيير التاريخ في منتصف الليل، وليس عند الظهيرة. 

3. اضغط التاج مرة أخرى إلى الموضع 1، وسيتم إعادة تشغيل الساعة،.

لضبط التاريخ بسرعة:
1. اسحب التاج للخارج إلى الموضع 2.

2. لف التاج في أي من االتجاهين لتغيير التاريخ.
3.  عندما يتم عرض التاريخ الصحيح في النافذة J، اضغط التاج ُمجدًدا إلى 

الموضع 1.

وظائف الكرونوغراف

نظرة عامة
استخدم الزر A وB لتشغيل الكرونوغراف. سيبدأ تشغيل الكرونوغراف 

عند الضغط على الزر A ألول مرة. أثناء تشغيل الكرونوغراف، ستتغير 
عقارب عداد الكرونوغراف الثالثة بشكل مستمر، إشارة لعدد الثواني 

الحالية المنقضية )عقرب C(، الدقائق حتى 30 )عقرب E(، والساعات 
حتى 12 )عقرب D(. سيتوقف الكرونوغراف عند الضغط لمرة ثانية على 

زر A. سيتم إعادة تعيين العقارب C و E و D إلى الصفر عن طريق 
.B الضغط على زر

هام: يجب أن يكون التاج عند الموضع 1، وتكون العقارب عند الصفر قبل 
بدء تشغيل الكرونوغراف. إذا لزم األمر، اضغط الزر B إلعادة التعيين 

إلى الصفر. ال تستخدم الكرونوغراف عندما يكون التاج مسحوبًا للخارج 
إلى الموضع 2 أو3. ال تقم بتشغيل زرار الكرونوغراف A وB عندما 

تكون الساعة تحت سطح الماء.
مالحظة: العقرب S هو الثواني بحفظ الوقت القياسي. أنها ليست جزًءا من 
وظيفة الكرونوغراف، وبالتالي ستعمل بشكل ُمستمر عندما يكون التاج في 

الموضع 1.

”A“ الشكل
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وظائف الكرونوغراف البسيطة: 
1.  اضغط الزر A لبدء تشغيل الكرونوغراف.

2.  اضغط الزر A لمرة ثانية إليقاف الكرونوغراف وقراءة الوقت 
المنقضي.

3.  اضغط الزر B إلعادة تعيين الكرونوغراف إلى الصفر.

وظائف الوقت المتراكم: 
لقياس الوقت الُمشترك لسلسلة من األحداث األقصر، على سبيل المثال، 
زمن اللعب الفعلي لمباراة كرة القدم، والتى يتم فيها توقف اللعب مراًرا 

وتكراًرا:
1.  اضغط الزر A لبدء تشغيل الكرونوغراف.

2.  اضغط الزر A لمرة ثانية إليقاف الكرونوغراف.
3.  اضغط الزر A مرة أخرى الستئناف القياس.

4.  اضغط الزر A لمرة رابعة إليقاف الكرونوغراف مرة ثانية.
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.  اضغط الزر B، إلعادة تعيين عقارب الكرونوغراف إلي الصفر، بعد 
قيامك بأخذ قراءة الزمن المتراكم.

18 أوتوماتيك كرونوغراف

C 1/1 من الثانية - النوع
تشمل مجموعة كرونوغراف داترون أوتوماتيك “Datron automatic” الجديدة
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مفتاح المصطلحات:
H – عقرب الساعة
M – عقرب الدقائق

S – عقرب الثواني الصغير
C – كرونوغراف عداد الثواني

D – كرونوغراف عداد 12 ساعة 
E – كرونوغراف عداد -30دقيقة

J – واجهة عرض التاريخ 
مواضع التاج 1، 2، 3

A – زر الكرونوغراف االنضغاطي )بدء/إيقاف( 
B – زر الكرونوغراف االنضغاطي )تقسيم الوقت/إعادة التعيين(

تتميز هذه النماذج من الكرونوغراف بآلية حركة كرونوغراف سويسرية 
ذاتية اللف jewel ETA-25 بقطر A07.211، ع خزان طاقة -48

ساعة، عداد الدقيقة )حتى 30(، عداد ساعة )حتى 12(، وأقراص ثانوية 
صغيرة خاص بالثواني، عقرب الثواني الخاص بالكرونوغراف الُمثبت في 

الوسط، وواجهة عرض التاريخ. كما يمكن أن تُستخدم لقياس مدة زمنية 
لحدث ما حتى 12 ساعة أو30 دقائق و59 ثانية في مدة ألقرب ثانية.

لف/تثبيت التاج يدويًا
ينبغي أن تكون حركة ذراعك خالل األنشطة اليومية العادية كافية للحفاظ 
على حركة ملفاف تاج ساعتك األوتوماتيكي. ومع ذلك، إذ لم تقم بارتداء 

ساعتك ألكثر من 48 ساعة وتوقفت، فإنك ستحتاج لفتح التاج الُمثبت )حدد 
النماذج(، ولف الساعة باليد قبل إعداد/الوقت/التاريخ أو تشغيل وظائف 

الكرونوغراف:

 لملء الساعة يدويًا: 
1.  في نماذج مجهزة بتاج لولب، إلغاء تأمينه بتحويله عكس اتجاه عقارب 

الساعة تناوب ستة تقريبا.

2.  مع إبقاء التاج في الموضع 1، لف التاج في اتجاه عقارب الساعة بواقع 
20 لفه لملء آلية الحركة. 

3.  إعادة تعيين الوقت/التاريخ بأتباع التعليمات المذكورة أعاله.

مالحظة: بعد إعداد الوقت/التاريخ، يجب تثبيت التاج الجانبي الموجود في 
بعض النماذج في اإلطار للتأكد من مقاومة الماء. اضغط التاج برفق مع لفه 
في اتجاه عقارب الساعة بالتناوب بواقع ستة لفات حتى تشعر بالمقاومة. ال 

تقم بإحكام الربط.

إعداد الوقت والتاريخ

 لتعيين الوقت:
1. اسحب التاج للخارج إلى الموضع 3، وستتوقف الساعة.

2.  لف التاج في أي اتجاه لتحريك العقارب إلى زمن المرغوب، تحقق من 
أن يكون تغيير التاريخ في منتصف الليل، وليس عند الظهيرة. 

مالحظة: سيتقدم التاريخ بواقع يوم واحد في كل مرة يتم فيها تجاوز 
منتصف الليل عند ضبط الوقت.

3. اضغط التاج مرة أخرى إلى الموضع 1، وسيتم إعادة تشغيل الساعة،.

 لضبط التاريخ بسرعة:
 Movado تنبيه: ال تقم أبًدا بضبط التاريخ بسرعة في ساعة موفادو بارلي

Parlee الخاصة بك )مع إبقاء التاج على الموضع 2( عندما يكون 
الوقت الُمشار إليه في قرص الساعة بين 9 مساًءا )21:00( و3 صباًحا 

)03:00(، حيث أن القيام بذلك يمكن أن يُتلف اآللية.
1. اسحب التاج للخارج إلى الموضع 2.

2. لف التاج في اتجاه عقارب الساعة لتغيير التاريخ.
3.  اضغط التاج ُمجدًدا في الموضع 1، وثبت التاج، عندما يتم عرض 

.J التاريخ في نافذة

وظائف الكرونوغراف

 نظرة عامة: 
استخدم الزر A وB لتشغيل الكرونوغراف. سيبدأ تشغيل الكرونوغراف 

عند الضغط على الزر A ألول مرة. أثناء تشغيل الكرونوغراف، ستتغير 
عقارب عداد الكرونوغراف الثالثة بشكل مستمر، إشارة لعدد الثواني 

الحالية المنقضية )عقرب C(، الدقائق حتى 30 )عقرب E(، والساعات 
حتى 12 )عقرب D(. سيتوقف الكرونوغراف عند الضغط لمرة ثانية 

على الزر A. سيتم إعادة تعيين العقارب C وE وD إلى الصفر عن طريق 
.B الضغط على الزر

19 أوتوماتيك كرونوغراف

”D“ 1/1 من الثانية – النوع
تشمل مجموعة أس أي إكستريم “SE Extreme” واإلصدار المحدود موفادو بارلي “Movado Parlee” أوتوماتيك كرونوغراف

”A“ الشكل
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هام: يجب أن يكون التاج عند الموضع 1، وتكون العقارب عند الصفر قبل 
بدء تشغيل الكرونوغراف. إذا لزم األمر، اضغط الزر B إلعادة التعيين إلى 

الصفر. ال تستخدم الكرونوغراف عندما يكون التاج مسحوبًا للخارج إلى 
الموضع 2 أو3. ال تقم بتشغيل زرار الكرونوغراف A وB عندما تكون 

الساعة تحت سطح الماء.
مالحظة: العقرب S هو الثواني بحفظ الوقت القياسي. أنها ليست جزًءا من 
وظيفة الكرونوغراف، وبالتالي ستعمل بشكل ُمستمر عندما يكون التاج في 

الموضع 1.

وظائف الكرونوغراف البسيطة: 
1.  اضغط الزر A لبدء تشغيل الكرونوغراف.

2.  اضغط الزر A لمرة ثانية إليقاف الكرونوغراف وقراءة الوقت 
المنقضي.

3.  اضغط الزر B إلعادة تعيين الكرونوغراف إلى الصفر.

وظائف الوقت المتراكم: 
لقياس الوقت الُمشترك لسلسلة من األحداث األقصر، على سبيل المثال، 
زمن اللعب الفعلي لمباراة كرة القدم، والتى يتم فيها توقف اللعب مراًرا 

وتكراًرا:
1.  اضغط الزر A لبدء تشغيل الكرونوغراف.

2.  اضغط الزر A لمرة ثانية إليقاف الكرونوغراف وقراءة الوقت 
المنقضي.

3.  اضغط الزر A مرة أخرى الستئناف القياس.
4.  اضغط الزر A لمرة رابعة إليقاف الكرونوغراف مرة أخري، وقراءة 

الوقت المنقضي الموحد.
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.  اضغط الزر B، إلعادة تعيين عقارب الكرونوغراف إلي الصفر، بعد 
قيامك بأخذ قراءة الزمن المتراكم.

19 أوتوماتيك كرونوغراف

”D“ 1/1 من الثانية – النوع
تشمل مجموعة أس أي إكستريم “SE Extreme” واإلصدار المحدود موفادو بارلي “Movado Parlee” أوتوماتيك كرونوغراف
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20 نموذج أوتوماتيك -3عقارب 

مع اإلشارة إلى التوقيت العالمي -24ساعة
تشتمل على نماذج موفادو ريد اليبل كالندوماتيك “Red Label Calendomatic” الخاصة بتحديد التوقيت العالمي

H

S

M
R

T

1  2  3

مفتاح المصطلحات: 
H – عقرب الساعة 
M – عقرب الدقائق
S – عقرب الثواني

R – تدوير قرص التوقيت العالمي ألشهر مدن في العالم
T – مقياس مؤشر التوقيت العالمي الثابت -24ساعة 

مواضع التاج:
 الموضع 1 –  موضع التشغيل العادي/َمأل السَّاعة يدويًا

يكون التاج مضغوطًا ناحية اإلطار.
الموضع 2 – التصحيح السريع لقرص التوقيت العالمي.

الموضع 3 – موضع ضبط الوقت.

تتميز هذه النماذج األوتوماتيكية بحركة سويسرية رائعة مع واجهة عرض 
عرض دوارة لعرض التوقيت العالمي. يتم تحديد الوقت المحلي بواسطة 

عقرب الساعة H وعقرب الدقائق M، بينما يوفر القرص الدوار لُمدن 
العالم R والمقياس الزمني الثابت -24ساعة T واجهة عرض دائمة أنيقة 

لعرض الوقت الحالي في 24 منطقة زمنية حول العالم.

مالحظة: ينبغي أن تكون حركة ذراعك خالل األنشطة اليومية 
 ”Movado“ العادية كافية للحفاظ على حركة ملفاف ساعة موفادو

األوتوماتيكي. ومع ذلك، إذا لم تقم بارتداء ساعتك لمدة 38 ساعة أو أكثر، 
وتوقفت ساعتك، فإنك ستكون في حاجة لملء الساعة يدويًا قبل ضبط 

مؤشر الوقت المحلي أو الوقت العالمي:
1.  مع إبقاء التاج في الوضع 1، ويكون مضغوطًا في اإلطار، لف التاج 

في اتجاه عقارب الساعة 20 دورة تقريبًا. 
2. اعد تعيين التوقيت والتوقيت العالمي بأتباع اإلرشادات أدناه. 

لتعيين الوقت:
1. اسحب التاج للخارج إلى الموضع 3، وستتوقف الساعة.

2. لف التاج في أي اتجاه لتحريك العقارب إلى الوقت المطلوب. 
3.  اضغط التاج ُمجدًدا إلى الموضع 1، وسيتم إعادة تشغيل الساعة، ثم قم 

اآلن بتعيين الوقت الصحيح.

لتصحيح مؤشر التوقيت العالمي:
1. اسحب التاج للخارج إلى الموضع 2، سيستمر تشغيل الساعة.

2.  لف التاج في أي اتجاه لتدوير القرص R حتى تتم محاذاة أقرب مدينة 
رئيسية مع الساعة الحالية في المنطقة الزمنية الخاصة بها في المقياس 

T. سيتم اإلشارة للتوقيت الحالي في كل من المدن الرئيسية التي يبلغ 
 .T عددها 24 في المقياس

3.  اضغط التاج ُمجدًدا في الموضع 1، بمجرد أن يتم تعديل التوقيت 
العالمي بشكل صحيح.

”A“ الشكل
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مفتاح المصطلحات:
H – عقرب الساعة 
M – عقرب الدقائق 

L – مؤشر أطوار القمر على مدار شهرين
D – مؤشر التاريخ

 
A – زر ُمصحح أطوار القمر

B – زر ُمصحح التاريخ

مواضع التاج:
 الموضع 1 –  موضع التشغيل العادي/َمأل السَّاعة يدويًا

يكون التاج مضغوطًا ناحية اإلطار.
الموضع 2 – موضع إعداد التوقيت. 

مالحظة: ينبغي أن تكون حركة ذراعك خالل األنشطة اليومية 
 ”Movado“ العادية كافية للحفاظ على حركة ملفاف ساعة موفادو

األوتوماتيكي. ومع ذلك، إذا لم تقم بارتداء ساعتك لمدة 38 ساعة أو 
أكثر، وتوقفت ساعتك، فإنك ستكون في حاجة لملء الساعة يدويًا قبل 

ضبط الوقت أو المؤشرات:

لملء آلية الحركة األوتوماتيكية يدويًا:
1.  مع إبقاء التاج في الوضع 1، لف التاج في اتجاه عقارب الساعة 20 

دورة تقريبًا. 
2. اعد تعيين الوقت بأتباع التعليمات أدناه.

لتعيين الوقت:
1. اسحب التاج للخارج إلى الموضع 2، وستتوقف الساعة.

2.  لف التاج في أي اتجاه لتحريك العقارب إلى زمن المرغوب، وتأكد من 
 أن تكون تغييرات التاريخ الموضحه في منتصف الليل، وليس 

في الظهيرة.
3.  اضغط التاج ُمجدًدا إلى الموضع 1، وسيتم إعادة تشغيل الساعة، ثم قم 

اآلن بتعيين الوقت الصحيح.
هام: ال تقم باستخدام أزرار ُمصحح التاريخ وطور القمر بين 4:30 

مساًءا )الساعة 16:30( والساعة 01:00 صباًحا )الساعة 1( عندما 
تكون تغييرات التقويم األوتوماتيكية قيد التنفيذ. القيام بذلك من شأنه أن 

يُتلف آلية التقويم.
 

21 نموذج أوتوماتيك 2-عقارب 

مع قرص طور القمر ومؤشر تاريخ
تشتمل على نماذج موفادو ريد اليبل “Movado Red Label” بخريطة لنصف الكرة األرضية

”A“ الشكل

”B“ الشكل

”C“ الشكل
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لتصحيح مؤشر أطوار القمر:
مالحظة: تتميز هذه النماذج بمؤشر أطوار القمر على مدار شهرين: 

تستغرق أطوار القمر دوره تستمر 59-يوًما - خالل قمرين كاملين جديدين 
.L إلكمال دورة واحدة كاملة في القرص الفرعي -

استخدم النهاية الضيقة من أداة الُمصحح الموفرة لتشغيل زر ُمصحح طور 
القمر A الواقع على طول الجزء العلوي من اإلطار عند موضع الساعة 
12:30. في كل مرة تقوم فيها بالضغط وتحرير الزر A سيتقدم قرص 
طور القمر الفرعي L ويطوق صورة القمر بالكامل بنقطة مؤشر صغيرة 

عند الساعة 12:00 بمقدار يوم واحد/، وستتم الدورة خالل الشهرين 
القمريين الممثلة في القرص عند طريق القيام بالضغط وتحرير الزر 59 

مرة.
1.  اضغط وحرر الزر الُمصحح A حتى يتحاذي مؤشر النقطة الصغيرة 
ُمباشرة أعلى صورة القمر الكامل في القرص الفرعي L مع واحد من 

القمرين الكاملين الصغيرين على القرص الدوار الخارجي.
2.  راجع التقويم لتحديد موعد أخر قمر، ثم عد عدد األيام التي مرت 

منذ ذلك التاريخ. على سبيل المثال، إذا كان آخر قمر مضى في اليوم 
السادس، وكان اليوم 17، إذا لقد مر 11 يوًما.

3.  اعد الضغط وتحرير الزر الُمصحح A مرة واحدة لكل يوم أنقضى منذ 
آخر قمر، سيتقدم القرص الدوار الخارجي بحيث تتحاذي نقطة المؤشر 

.L البيضاء مع الطور الحالي للقمر في القرص الفرعي

لتصحيح التاريخ )الوضع السريع(:
استخدم النهاية الضيقة من أداة الُمصحح الموفرة للضغط على زر ُمصحح 

التاريخ B الواقع على طول الجزء السفلي من إطار الساعة عند موضع 
الساعة 6:30، في كل مرة تقوم فيها بالضغط وتحرير الزر B سيتقدم 

عقرب مؤشر التاريخ D بمقدار واحد.

21 نموذج أوتوماتيك 2-عقارب 

مع قرص طور القمر ومؤشر تاريخ
تشتمل على نماذج موفادو ريد اليبل “Movado Red Label” بخريطة لنصف الكرة األرضية
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22 نماذج أوتوماتيكية 2-عقرب

مع فتحة طور القمر ومؤشر التاريخ
”Red Label Skymap“ تشتمل على نماذج موفادو ريد اليبل سكاى ماب

مفتاح المصطلحات: 
H – عقرب الساعة 
M – عقرب الدقائق 
L – فتحة طور القمر 
D – مؤشر التاريخ 

 
A – زر ُمصحح أطوار القمر 

B – زر ُمصحح التاريخ

مواضع التاج:
 الموضع 1 –  موضع التشغيل العادي/َمأل السَّاعة يدويًا

يكون التاج مضغوطًا ناحية اإلطار.
الموضع 2 – موضع إعداد التوقيت 

مالحظة: ينبغي أن تكون حركة ذراعك خالل األنشطة اليومية 
 ”Movado“ العادية كافية للحفاظ على حركة ملفاف ساعة موفادو

األوتوماتيكي. ومع ذلك، إذا لم تقم بارتداء ساعتك لمدة 38 ساعة أو 
أكثر، وتوقفت ساعتك، فإنك ستكون في حاجة لملء الساعة يدويًا قبل 

ضبط الوقت أو المؤشرات.

لملء آلية الحركة األوتوماتيكية يدويًا: 
1.  مع إبقاء التاج في الوضع 1، لف التاج في اتجاه عقارب الساعة 20 

دورة تقريبًا. 
2. أعد ضبط الوقت بأتباع التعليمات المذكورة أدناه.

لتعيين الوقت:
1. اسحب التاج للخارج إلى الموضع 2، وستتوقف الساعة.

2. لف التاج في أي اتجاه لتحريك العقارب إلى زمن المرغوب، وتأكد من 
أن تكون تغييرات التاريخ الموضحه في منتصف الليل، وليس في الظهيرة.
3. اضغط التاج ُمجدًدا إلى الموضع 1، وسيتم إعادة تشغيل الساعة، ثم قم 

اآلن بتعيين الوقت الصحيح.
هام: ال تقم باستخدام أزرار ُمصحح التاريخ وطور القمر بين 4:30 

مساًءا )الساعة 16:30( والساعة 01:00 صباًحا )الساعة 1( عندما 
تكون تغييرات التقويم األوتوماتيكية قيد التنفيذ. القيام بذلك من شأنه أن 

يُتلف آلية التقويم.

لتصحيح مؤشر أطوار القمر: 
استخدم النهاية الضيقة من أداة الُمصحح الموفرة لتشغيل زر ُمصحح طور 
القمر A الواقع على طول الجزء العلوي من اإلطار عند موضع الساعة 
12:30. في كل مرة تقوم فيها بالضغط وتحرير الزر A سيتقدم مؤشر 

الهال في فتحة مؤشر القمر L بمقدار يوم واحد، الضغط واإلفراج على 
الزر بعدد 28 مرة سيدور خالل شهر قمري واحد.

1.  قم بالضغط وتحرير الزر الُمصحح A حتى تظهر صورة القمر الكامل 
.L بيضاء( في الفتحة(

2.  راجع التقويم لتحديد موعد أخر قمر، ثم عد عدد األيام التي مرت 
منذ ذلك التاريخ. على سبيل المثال، إذا كان آخر قمر مضى في اليوم 

السادس، وكان اليوم 17، إذا لقد مر 11 يوًما. 
3.  اضغط وحرر الزر الُمصحح A مرة واحدة لكل يوم ُمنقضي منذ آخر 

.L قمر ُمكتمل، سيتم عرض المرحلة الحالية للقمر في الفتحة

لتصحيح التاريخ )الوضع السريع(: 
استخدم النهاية الضيقة من أداة الُمصحح الموفرة للضغط على زر ُمصحح 

التاريخ B الواقع على طول الجزء السفلي من إطار الساعة عند موضع 
الساعة 6:30، في كل مرة تقوم فيها بالضغط وتحرير الزر B سيتقدم 

عقرب مؤشر التاريخ D بمقدار واحد.

”A“ الشكل
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23 نماذج رقمية L.E.D نماذج ذات شاشات تعمل باللمس 

بشاشات تعرض منطقتين-مزدوجتين والشهر/اليوم
تشتمل على نماذج موفادو بولد “Movado BOLD” تعمل باللمس

مفتاح المصطلحات:
LED – واجهة عرض رقمية رئيسية

T1 – مؤشر وضع المنطقة الزمنية 1
T2 – مؤشر وضع المنطقة الزمنية 2

DA – مؤشر وضع التاريخ
PM – P مؤشر )يظهر في وضع اإلعداد فقط(

 LEDعرض بواجهة  مزدوجة-الوقت  الرقمية  النماذج  هذه  تتميز 
TIME1، TIME2 و الوضع3-:  باللمس مع وظيفة  تعمل  رقمية4- 

العرض  في واجهة  -12ساعة  بنسق  الوقت  نماذج  تظهر   .DATE
الثالث  من  واحدة  شهر/يوم.  بنسق  التاريخ  يظهر  بينما   ،LED الرئيسية 

إلى  وتُشير  الرئيسية  العرض  واجهة  أسفل  تقع  الصغيرة   LED شاشات 
خصيًصا  باللمس  تعمل  التي  الكرستالة  ُمعالجة  تمت  نشط.  وضع  أي 

األصابع/والتلطخ.  بصمات  لمقاومة 

المناطق التي تعمل باللمس:
A – تشغيل/إيقاف تشغيل

B – ضبط
C – مرر
D – مرر

 لواجهة عرض الكريستال التى توجد أعلى القرص أربعة مناطق لمس 
أو أرباع:

إيقاف  أو  لتشغيل   12 الساعة  من  بالقرب  لمس  A –  موضع   
الساعة. تشغيل 

العرض  واجهة  لتعيين   6 الساعة  من  بالقرب  لمس  B –  موضع   
لنشطة. ا

لالنتقال من وضع واجهة  اتجاه  أي  في  افقيًا  بأصبعك  C/D –  مرر 
عرض آلخر:

تسلسل الوضع:
TIME1 )التوقيت 1( )ساعة / دقيقة(  TIME2 )التوقيت 2( )ساعة / 

دقيقة(  DATE )تاريخ( )شهر / تاريخ( 

تشغيل الساعة/واجهة العرض التى تعمل باللمس:
1.  لتشغيل ساعتك، المس النقطة الموجودة في المنطقة A، وواصل اللمس 

 TIME1 سيتم عرض .LED لمدة ثانيتين حتى تضئ واجهة عرض
عبد بدء التشغيل.

مالحظة: بمجرد أن تضيء، كلما كانت واجهة العرض التى تعمل باللمس 
خاملة )لم يتم لمسها( لمدة 5 ثواني، ستنتقل الساعة إلى وضع السكون، 
وستظلم واجهة عرض LED، للمحافظة على البطارية: المس أي منطقة 

.LED لتشغيل واجهة عرض
2.  للتنقل بين أوضاع العرض 3، مرر بإصبعك عبر المنطقة C وD في 

أي اتجاه.
3.  إليقاف تشغيل واجهة العرض OFF، المس النقطة الموجودة في 

المنطقة A لمدة ثانيتين حتى تعرض واجهة عرض LED كلمة وداًعا 
“Bye”، ثم تُظلم.

مالحظة: إذا تم تفعيل واجهة عرض LED لمدة -5ثواني يوميًا، فإنه من 
المتوقع أن يستمر العمر االفتراضي للساعة 24 شهًرا. ستخفض العمليات 

األكثر تواتًرا من عمر البطارية.

”A“ الشكل

A

B

C D

”B“ الشكل
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إعداد الوقت / التاريخ:
يمكنك الدخول إلى وضع اإلعداد من أي واحد من شاشات العرض 3 - 

TIME1، TIME2 أو التاريخ:
1.  للدخول إلى وضع إعداد، ألمس المنطقة B، وواصل اللمس لمدة ثانيتين 
حتى يبدأ أول رقمين في وضع واجهة العرض LED النشطة بالوميض. 
مالحظة: إذا كانت واجهة العرض خاملة )غير ملموسة( لمدة 10 ثواني، 

ستخرج واجهة العرض من وضع اإلعداد وتعود إلى وضع العرض 
الطبيعي، عندما تومض واجهة العرض: كرر الخطوة واحد إلعادة دخول 

وضع اإلعداد.
2.  مرر بإصبعك عبر واجهة العرض من المنطقة C إلى D لزيادة العدد 

الوامض أو المنطقة D إلى C لخفضه. 
3.  لتأكيد إعداد الوميض الجديد لساعة أو شهر، ألمس المنطقة B لمدة 
1.5 ثانية حتى يبدأ أول رقمين بالتوقف عن الوميض، ويبدأ الرقم 

الثاني في الوميض.
4.  مرر بإصبعك عبر واجهة العرض من المنطقة C إلى D لزيادة العدد 

الوامض أو المنطقة D إلى C لخفضه.
5.  لتأكيد إعداد الوميض الجديد للدقائق أو التاريخ، ألمس المنطقة B لمدة 
1.5 ثانية حتى يتوقف الرقم الثاني عن الوميض وتخرج الساعة من 

وضع اإلعداد.
مالحظة: يشير “P” إلى وقت المساء/ وسيتم فقط عرض “السنة” عندما 

تكون الساعة في وضع اإلعداد )للوقت أو التاريخ على التوالي(، ولن 
تظهر في TIME1، TIME2 أو وضع عرض التاريخ.

23 نماذج رقمية L.E.D نماذج ذات شاشات تعمل باللمس 

بشاشات تعرض منطقتين-مزدوجتين والشهر/اليوم
تشتمل على نماذج موفادو بولد “Movado BOLD” تعمل باللمس
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سجلت موفادو “Movado” براءة اختراع لتصميم الساعة الُمشغله 
بواسطة تكنولوجيا الكوارتز الرقمية الدقيقة. تتميز هذه النماذج بشاشات 

“full dot matrix” تقوم هذه النماذج الُمبتكرة لألقراص التى تعمل 
باللمس باإلضاءة لعرض الوظائف المتعددة بسحبه إصبع واحدة: الوقت 
في نسقين، التوقيت العالمي، ساعة التوقف، مؤقت العد التنازلي، عداد 

 الخطوات والتقويم التلقائي. براعة اختراع رقم: 
US PAT. NO. D735,589

مفتاح المصطلحات: 
”Full dot matrix“ واجهة العرض الرقمية – D

L – مفتاح فتح

رموز/اختصارات االتصال:
 – بدء التشغيل

 – إيقاف
 – إعادة تعيين

 – تشغيل ساعة التوقف/مؤقت العد التنازلي
 – إيقاف ساعة التوقف/مؤقت العد التنازلي

التوقيت الصيفي
النظام المتري: كيلومتر

نظام الواليات المتحدة )الكومنولث البريطانى(: أميال

تعليمات التشغيل 

نظرة عامة
• ستظل واجهة عرض LCD ُمضاءة عندما تكون الساعة قيد التشغيل 

• يوجد مفتاح “الفتح” في ساعات موفادو عند موضع النقطة الموجودة عند 

الساعة 12
• ألمس برفق مع االستمرار على نقطة موفادو Movado لمدة 2 ثانية 

لفتح واجهة العرض بحيث يمكنك ضبط اإلعدادات أو التبديل بين األوضاع
• عند تشغيل اإلعدادات، سيضيء ضوء الخلفية لمدة ثانيتين في كل مرة 

يتم فيها فتح واجهة العرض 

بعد قيامك بفتح واجهة العرض:
•  ألمس مع االستمرار مركز واجهة العرض لمدة ثانيتين للوصول/تغيير 

اإلعدادات أو تعيين الخطوات المطلوبة
• مرر بإصبعك ألعلى وأسفل للتبديل بين أوضاع التشغيل
• مرر بإصبعك لليسار واليمين لتبديل الشاشات داخل نمط

• انقر الجزء العلوي األيمن من القرص لتشغيل اإلضاءة الخلفية لمدة 
ثانيتين )إذا تم تشغيلها في اإلعدادات(

وضع اإلعداد
1.  ألمس مع االستمرار مركز واجهة العرض للوصول إلى وضع اإلعداد.
2. ألمس اإلعدادات “SETTINGS”، مرر ألعلى أو ألسفل، ثم انقر كلمة 
لتحديد العنصر المراد تعيينة: الوقت “TIME”، التاريخ “DATE”، المدينة 
 ”DISPLAY“ واجهة العرض ،)BS أو MS( ”UNIT“ الوحدة ،”CITY“

.”BACKLIGHT“ أو ضوء الخلفية ”SOUND” أو الصوت

إعداد الوقت
1. ألمس “الوقت” للدخول إلى وضع إعداد-الوقت.

 2.  ألمس “HOUR 12/24” للوصول إلى خيار وقت
“HOUR 12/24”، انقر خيارك لتحديدة.

3. مرر إلى اليسار للعودة إلى واجهة عرض الوقت الرئيسي.
4.  ألمس الوقت الحالي “CURRENT TIME” لضبط إعداد الوقت، 
ألمس األرقام التى تمثل الساعة ”HOUR” مرر ألعلى أو ألسفل 

لضبط اإلعدادات، انقر القيمة الُمحددة لتعيينها، كرر التسلسل للدقائق 
والثواني.

5.  مرر إلى اليسار للعودة إلى واجهة عرض التوقيت الرئيسية، مرر إلى 
اليسار مرة أخرى للعودة إلى قائمة اإلعدادات.

L

D

24 واجهة عرض “FULL DOT MATRIX” الرقمية 

نماذج متعددة الوظائف تعمل باللمس
تشمل عدد 2 نموذج من ساعة موفادو بولد “Movado BOLD” تعمل باللمس

”A“ الشكل
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24 واجهة عرض “FULL DOT MATRIX” الرقمية 

نماذج متعددة الوظائف تعمل باللمس
تشمل عدد 2 نموذج من ساعة موفادو بولد “Movado BOLD” تعمل باللمس

إعداد التاريخ
1.  ألمس التاريخ “DATE” للدخول إلى وضع إعداد-التاريخ.

.”MONTH“ 2.  مرر ألعلى أو ألسفل ثم انقر لتحديد الشهر
.”DATE“ 3.  مرر لليمين، مرر ألعلى أو ألسفل وانقر لتحديد التاريخ

4.  مرر لليمين مرة أخرى، مرر ألعلى أو ألسفل وانقر لتحديد سنة 
.”YEAR“

5.  مرر لليسار مرتين للعودة إلى قائمة اإلعدادات.

إعداد المدينة
1.  ألمس مدينة “CITY” للوصول إلى نمط إعداد المنطقة-الزمنية.

2.  انقر لتحديد مدينة “CITY”، ثم مرر القائمة ألعلى أو ألسفل وانقر 
لتحديد أسم المدينة في المنطقة الزمنية الخاصة بك، مرر إلى اليسار 

للعودة إلى واجهة العرض السابقة.
 ”OFF“ أو إيقاف ”ON“ ثم انقر لتشغيل ،”DST“ 3.  انقر لتحديد

التوقيت الصيفي.
4.  مرر لليسار مرة أخرى للعودة إلى قائمة اإلعدادات.

الوحدة
1.  ألمس وحدة “UNIT” للوصول إلى واجهة عرض قياس المسافة.

2.  انقر “MS” لتحديد الكيلومترات، أو “BS” لتحديد األميال.
3.  مرر لليسار للعودة إلى قائمة اإلعدادات.

العرض
1.  ألمس عرض “DISPLAY” لتعيين وقت العرض النشط.

2.  انقر “5 ثواني”، “10 ثواني” أو “15 ثانية” لتعيين الفترة الزمنية 
التي تبقي فيها واجهة العرض مفتوحة عندما ال تكون ملموسة.

3.  مرر لليسار للعودة إلى قائمة اإلعدادات.

تنشيط الصوت 
1.  ألمس أصوات “SOUNDS” للوصول إلى واجهة عرض تنشيط 

الصوت.
2.  انقر فوق تشغيل “ON” أو إيقاف “OFF”؛ سيتم تفعيل الصوت عندما 

.”ON“ يتم اختيار تشغيل
3.  مرر لليسار للعودة إلى قائمة اإلعدادات.

مالحظة: يجب أن يكون الصوت قيد التشغيل “ON” )ُمفعال في 
اإلعدادات( لسماع صوت منبه المؤقت.

تفعيل اإلضاءة الخلفية 
1.  ألمس إضاءة الخلفية “BACKLIGHT” للوصول إلى واجهة عرض 

تفعيل اإلضاءة الخلفية.
 ،”ON“ عندما يتم اختيار ،”OFF“ أو إيقاف ”ON“ 2.  انقر تشغيل

سيضيء ضوء الخلفية في كل مرة يتم فيها يتم فيها فتح واجهة 
العرض.

3.  مرر لليسار للعودة إلى قائمة اإلعدادات.

الوظائف
مرر ألعلى/ألسفل للتنقل خالل الوظائف بالترتيب الظاهر.

مرر لليمين وانقر كما هو ُمبين الستخدام الوظائف.

خيارات عرض واجهة العرض الرئيسية

 
النسق الزمني 1

النسق الزمني 2
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عرض الوقت
1.  ألمس مع االستمرار النقطة “Dot” لمدة ثانيتين لفتح واجهة عرض.

2.  انقر لليسار أو اليمين لتحديد نسق العرض.

عداد الخطى
تتراوح بين 0 إلى 4 ساعات، 0 إلى 99.999 خطوة.

1. انقر  – لبدء عد الخطوة.

2. انقر  – إليقاف عد الخطوة.

3. انقر  أسفل واجهة العرض للتبديل بين األنشطة اليومية واألسبوعية. 
4. مرر لليسار أو اليمين الستعراض النشاط من تواريخ أخرى.

Calendar

عرض شهر-في-لمحة للسنوات 2000 إلى 2099.
1. مرر لليسار أو اليمين لتغيير الشهر المعروض.

24 واجهة عرض “FULL DOT MATRIX” الرقمية 

نماذج متعددة الوظائف تعمل باللمس
تشمل عدد 2 نموذج من ساعة موفادو بولد “Movado BOLD” تعمل باللمس
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المؤقت
سيصدر المنبه صوتًا في نهاية فترة العد-التنازلى، حتى 23 ساعة / 59 

دقيقة / 59.9 ثانية.
مالحظة: يجب أن يكون الصوت ُمشغالً “ON” )ُمفعالً في اإلعدادات( 

ليتم سماع المنبه.

1. انقر  لبدء التشغيل.
2. انقر  إليقاف التشغيل.

3. انقر  الستئناف العد إلى أسفل أو  إلعادة تعيين المؤقت إلى 
الصفر.

ساعة التوقيت
توقيت حدث حتى 23 ساعة / 59 دقيقة / 59.9 ثانية، ذاكرة: 99 دورة

) 1.  اضغط  لبدء التشغيل. )تغيير نظام  في الجزء العلوي إلى نظام 
(، وقت القراءة. 2.  اضغط  إيقاف )تغييرات  إلى 

(، أو  3.  اضغط  الستئناف التوقيت )تغيير نظام  ُمجدًدا إلى نظام 

 إلعادة تعيين ساعة التوقف إلى الصفر.
مالحظة: ستواصل ساعة التوقف التشغيل في الخلفية بعد إقفال واجهة 

العرض.

التوقيت العالمي

يرد اسم المدينة أعلى واجهة عرض.
1. مرر لليمين للحصول على قائمة المدن.

2. مرر ألعلى أو ألسفل واضغط الختيار المدينة.
3. مرر لليسار لمعرفة الوقت والتاريخ في المدينة الُمختارة.

24 واجهة عرض “FULL DOT MATRIX” الرقمية 

نماذج متعددة الوظائف تعمل باللمس
تشمل عدد 2 نموذج من ساعة موفادو بولد “Movado BOLD” تعمل باللمس
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مفتاح المصطلحات: 
H – عقرب الساعة 
M – عقرب الدقائق 

S – عقرب الثواني الصغير
C – كرونوغراف عداد الثواني

E – كرونوغراف عداد 30-دقيقة 
F – مؤشر يوم في األسبوع

D – نافذة التاريخ 
مواضع التاج 1، 2، 3 

A – زر الكرونوغراف االنضغاطي )بدء/إيقاف( 
B – زر الكرونوغراف االنضغاطي )تقسيم الوقت/إعادة التعيين(

تتميز هذه النماذج من الكرونوغراف بعقرب ثواني ُمثبت في الوسط، 
وقرص فرعي خاص بعداد الدقائق )حتى 30(، وقرص فرعي صغير 
خاص بالثواني، وقرص صغير خاص بمؤشر يوم من األسبوع ونافذة 

التاريخ. يمكن استخدام هذه النماذج لتوقيت حدث حتى 30 دقيقة في مدة 
تصل ألقرب ثانية.

إعداد الوقت والتاريخ

لتعيين الوقت:
1. اسحب التاج للخارج إلى الموضع 3، وستتوقف الساعة.

2. لف التاج في اى اتجاه حتى تُشير العقارب إلى الوقت المرغوب.
3. اضغط التاج مرة أخرى إلى الموضع 1، وسيتم إعادة تشغيل الساعة.

لتعيين الوقت حتى الثانية الصحيحة:
1.  عندما يصل عقرب الثواني الصغير S لموضع >>60<<، اسحب 

التاج للخارج إلى الموضع 3، وستتوقف الساعة. 
2.  لف التاج في أي اتجاه لتحريك العقارب وتعيين الوقت، وتأكد من 
أن تكون تغييرات التاريخ الموضحه في منتصف الليل، وليس في 

الظهيرة.
3.  حرك العقارب إلى األمام قليالً من الوقت المضبوط، ثم قم ببطء بلف 

التاج عكس اتجاه عقارب الساعة لمحاذاة عقرب الدقائق مع عالمة 
الدقيقة الصحيحة. 

4.  تعرف على الوقت المضبوط )من محطة أخبار إذاعية على سبيل 
المثال(. عندما تومئ النغمة المسموعة إلى الوقت الُمحدد، قم فوًرا 

بالضغط ُمجدًدا على التاج إلى الموضع 1، وسيتم إعادة تشغيل الساعة، 
حينها قم بضبط الوقت الُمحدد.

لتصحيح التاريخ )الوضع السريع(:
1.  اسحب التاج المفتوح للخارج إلى الموضع 2، سيستمر تشغيل الساعة. 
2.  لف التاج عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يظهر التاريخ الصحيح في 

 .D نافذة
3. اضغط التاج مرة أخرى في الموضع 1.

مالحظة: إذا تم تعديل التاريخ بين 9:45 مساًءا و 12:00 صباًحا عندما 
تكون تغييرات التاريخ األوتوماتيكية قيد التنفيذ، فإنه ينبغي تعيين التاريخ 
في اليوم التالي: لن يتقدم الوقت تلقائيًا عند ُمنتصف الليل إذا تم تصحيحه 

بواسطة النمط السريع خالل هذه الساعات.

لتعيين التاريخ، يوم في األسبوع والوقت:

 MON / ]17[ 01:25 :مثال: التاريخ / الوقت على قراءات الساعة
)اإلثنين( والتاريخ /الوقت الحالي: THU / ]23[ 20:35 )الخميس(

1.  اسحب التاج للخارج إلى الموضع 3، وستتوقف الساعة.
2.  لف التاج عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يتم اإلشارة إلى يوم أمس 

.F من األسبوع “األربعاء” بواسطة عقرب القرص الفرعي
3.  اضغط التاج في الموضع 2.

4.  استمر في ملف التاج غكس اتجاه عقارب الساعة حتى يظهر تاريخ 
.D األمس )22( في النافذة

5. اسحب التاج للخارج إلى الموضع 3، وستتوقف الساعة.
6.  لف التاج عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يظهر التاريخ الصحيح 

)23( في النافذة D ويتم اإلشارة إلى اليوم الصحيح من األسبوع 
.F الخميس( بواسطة عقرب القرص الفرعي(

7.  استمر في لف التاج عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يشير عقرب 
الساعة وعقرب الدقائق إلى الوقت الصحيح )8:35 مساًءا( ، والتأكد 
.)AM/PM( من أن تضع بعين االعتبار التوقيت الصباحي/المسائي

8. اضغط التاج مرة أخرى إلى الموضع 1 ولفه ألسفل ُمجدًدا ناحية اإلطار.

”A“ الشكل

25 كرونوغراف كوارتز 

C 1/1 من الثانية - النوع
تشمل سلسلة نماذج موفادو كرونوغراف القديمة
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وظائف الكرونوغراف 

نظرة عامة
استخدم الزر A وB لتشغيل الكرونوغراف. سيبدأ تشغيل الكرونوغراف 

عند الضغط على الزر A ألول مرة. سيتوقف الكرونوغراف عند الضغط 
على الزر A للمرة الثانية، مما يسمح بقراءة الوقت المنقضي. سيتم إعادة 
تشغيل الكرونوغراف عن طريق الضغط على الزر A للمرة الثالثة. سيتم 
إعادة تعيين عقربي الكرونوغراف الخاص C وE إلى الصفر، عندما يتم 
الضغط على الزر B. ضبط الوقت ال يوقف الكرونوغراف، ولكنه يقفل 

الزر A وB ما دام التاج مسحوبًا إلى الخارج. 
مالحظة: يجب أن يكون التاج في الموضع 1 وتكون العقارب عند “صفر” 
قبل أن يتم بدء تشغيل الكرونوغراف. اضغط الزر B إلعادة تعيين العقارب 

إلى “صفر”.
هام: ال تقم بالضغط على الزر A أو B عندما يكون التاج مسحوبًا للخارج 
إلى الموضع 2 أو 3. إذا تم تنشيط الزر A أو B عن طريق الخطأ بينما 

ال يكون التاج مضغوطًا ناحية اإلطار، فإنه قد يصبح واحد أو أكثر من 
عقارب الكرونوغراف غير متزامن. في حالة حدوث ذلك، اتبع اإلرشادات 

الموجودة في النهاية لُمزامنة عقارب الكرونوغراف.

وظائف الكرونوغراف البسيطة:
لقياس مدة حدث واحد دون توقف:

1. اضغط الزر A لبدء تشغيل الكرونوغراف. 
2.  اضغط الزر A مرة ثانية إليقاف الكرونوغراف، واقرأ عقارب 

الكرونوغراف 2 لتحديد الوقت المنقضي، على سبيل المثال: 20 
دقيقة، 38 ثانية. 

3. اضغط الزر B إلعادة تعيين عقارب الكرونوغراف إلي الصفر.

وظائف الوقت المتراكم:
لقياس الوقت الُمشترك لسلسلة من األحداث األقصر، على سبيل المثال، 
زمن اللعب الفعلي لمباراة كرة القدم، والتى يتم فيها توقف اللعب مراًرا 

وتكراًرا: 
1. اضغط الزر A لبدء تشغيل الكرونوغراف. 

2.  اضغط الزر A مرة ثانية إليقاف الكرونوغراف، واقرأ الوقت 
المنقضي، على سبيل المثال: 15 دقيقة، 5 ثانية.

3. اضغط الزر A مرة أخرى الستئناف القياس. 
4.  اضغط الزر A لمرة رابعة إليقاف الكرونوغراف مرة أخرى، واقرأ 

الوقت المنقضي، على سبيل المثال: 20 دقيقة، 17 ثانية.
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.  اضغط الزر B، إلعادة تعيين عقارب الكرونوغراف إلي الصفر، بعد 

قيامك بأخذ قراءة الزمن المتراكم.

وظيفة تقسيم الوقت أو الوقت الُمستقطع:
ألخذ قراءات الوقت المتوسط أثناء استمرار السباق: 

1. اضغط الزر A لبدء تشغيل الكرونوغراف. 
2. اضغط الزر B إليقاف الكرونوغراف للحظة. 

3. اقرأ متوسط الوقت، على سبيل المثال: 20 دقيقة، 17 ثانية.
4.  اضغط الزر B الستئناف وظيفة الكرونوغراف. ستلحق بسرعة عقارب 

الكرونوغراف 2 بالحدث الُمستمر.
5.  اضغط الزر B مرة أخرى، لقراءة الوقت المنقسم الثاني. كرر الخطوات 

من 2 إلى 4 ألخذ أي أوقات منقسمة إضافية.
6. اضغط الزر A إليقاف الكرونوغراف. 

7. خذ قراءة لحظة اإلنتهاء، على سبيل المثال: 29 دقيقة، 7 ثانية. 
8. اضغط الزر B إلعادة تعيين عقارب الكرونوغراف إلي الصفر.

ُمزامنة عقارب الكرونوغراف:
قد تحتاج لضبط واحد أو أكثر من عقارب الكرونوغراف يدويًا لمحاذاتهم 

بشكل صحيح في مواضع الصفر، وذلك بعد تغيير البطارية أو في حالة 
وقوع خطأ ما. 

25 كرونوغراف كوارتز 

C 1/1 من الثانية - النوع
تشمل سلسلة نماذج موفادو كرونوغراف القديمة
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مالحظات: بمجرد أن تكون على الوضع التصحيحي، فإن كل ضغط 
وتحرير للزر االنضغاطي A سيقدم عقرب الكرونوغراف النشط بمقدار 

زيادة واحدة. اضغط مع االستمرار على الزر االنضغاطي A، لتقديم 
العقرب بسرعة. يمكنك الخروج من وضع التصحيح في أي وقت بواسطة 

إعادة التاج إلى الموضع 1.

1. اسحب التاج للخارج إلى الموضع 3.
2.  اضغط مع االستمرار على الزر A وB في وقت واحد لمدة 2 ثانية 

للدخول في الوضع التصحيحي. حرر الزر A وB عندما يدور عقرب 
ثواني الكرونوغراف C بمقدار 360 درجة، ويتم تنشيط الوضع 

التصحيحي.
 C 3.  اضبط عقرب الثواني الخاص بالكرونوغراف الُمثبت في الوسط

.A باستخدام الزر االنضغاطي
4.  اضغط الزر االنضغاطي B، عندما يصل العقرب C إلى موضع الصفر. 

.E لضبط عقرب عداد الدقائق A 5.  اضغط اآلن الزر االنضغاطي
6.  اضغط الزر االنضغاطي B، عندما يصل العقرب E إلى موضع الصفر. 

7.  اضغط التاج مرة أخرى في الموضع 1. 
يتم اآلن ُمزامنة عقارب التوقيت في الموضع صفر، ويكون الكرونوجراف 

جاهًزا لالستخدام.

25 كرونوغراف كوارتز 

C 1/1 من الثانية - النوع
تشمل سلسلة نماذج موفادو كرونوغراف القديمة
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مفتاح المصطلحات: 
H – عقرب الساعة 
M – عقرب الدقائق 

S – عقرب الثواني
K – عقرب مؤشر التاريخ

D – مؤشر التاريخ
J – مؤشر يوم في األسبوع

L – القرص الفرعي الخاص بطور القمر
C 1, 2 – مواضع التاج
A – زر تصحيح التاريخ

E – زر مصحح مؤشر الشهر 

تتميز نماذج األقراص الموجودة في هذه الساعات بأنها تُشير أليام 
األسبوع، التاريخ والمرحلة الحالية من القمر، وعقرب مؤشر الشهر 

الُمثبت في الوسط. 

هام: ال تستخدم الزر A لضبط التاريبخ D عندما يكون الوقت بين 
11:30 مساًءا و 5:30 صباًحا )فترة الحجب( أو الزر E لضبط تقويم 

األسبوع من األحد-اإلثنين )فترة الحجب( عندما يكون التقويم األوتوماتيكي 
قيد التقدم بالفعل. القيام بذلك من شأنه أن يُتلف اآللية. 

تعليمات اإلعداد
تسلسل اإلعداد: طور القمر  التاريخ  يوم من األسبوع  الوقت.

1.  اسحب التاج C للخارج إلى الموضع 2، وستتوقف الساعة.

2.  لف التاج C فى اتجاه عقارب الساعة حتى تظهر صورة أطوار القمر 
في الجزء العلوي من القرص الفرعي الخاص بطور القمر.

3.  قم بتعيين يوم من أيام األسبوع J آلخر تاريخ كان فيه القمر ُمكتمالً 
عن طريق تدوير التاج C مراًرا وتكراًرا في اتجاه عقارب الساعة ثم 
عكس اتجاه عقارب الساعة بين 10:00 مساًءا و 01:00 صباًحا. 

في كل مرة يتقدم فيها عقرب الساعة وعقرب الدقائق ويتجاوز منتصف 
الليل، سيتقدم العقرب الموجود في القرص الفرعي J بمقدار واحد، 
استمر حتى يُشير العقرب الموجود في القرص الفرعي J إلى آخر 

يوم كان فيه القمر ُمكتمالً، استعن بجريدة أو اإلنترنت للحصول على 
المعلومات بحسب الحاجة. 

 H في اتجاه عقارب الساعة حتى تُشير العقارب C 4.  استمر في لف التاج
و M إلى الوقت 06:00 صباًحا.

5.  لتعيين التاريخ، اضغط الزر A حتى يُشير القرص الفرعي D إلى 
تاريخ آخر قمر ُمكتمل، انظر الرسم التوضيحي أدناه.

6.  ثم لف التاج C فى اتجاه عقارب الساعة، وسيتقدم عقرب الساعة 
وعقرب الدقائق حتى يُشير القرص الفرعي D إلى التاريخ الحالي.

 M فى اتجاه عقارب الساعة حتى تُشير العقارب C 7.  واصل لف التاج
و H إلى الوقت المطلوب، والتأكد من أن تضع بعين االعتبار التوقيت 

.)AM/PM( الصباحي/المسائي
8.  اضغط الزر E لتعيين عقرب مؤشر الشهر K، ونقله لكي يُشير لبداية، 
وسط أو نهاية الشهر الحالي في المقياس الموجود حول ُمحيط القرص. 

هام: ال تقم بالضبط خالل فترة الحظر من األحد إلى اإلثنين.
9.  اضغط التاج ُمجدًدا إلى الموضع 1، وسيتم إعادة تشغيل الساعة.

التغيير السريع للتاريخ: 
 .D حتى يتم اإلشارة إلى التاريخ الحالي في القرص الفرعي A اضغط الزر

هام: ال تقم بالضبط أثناء فترة الحجب من الساعة 11:30 مساًءا و 
5:30 صباًحا.

التغيير السريع للتاريخ:
اضغط الزر D حتى يُشير عقرب مؤشر الشهر K إلى الموضع المرغوب 

في المقياس الشهري حول حافة القرص. 

هام: ال تقم بالضبط خالل فترة الحظر من األحد إلى اإلثنين. 
 

”A“ الشكل

”A“ 26 نماذج -3عقارب - طور القمر/يوم/التاريخ – النوع

تشمل سلسلة ساعات موفادو هيرتاج سليستوجراف النماذج 42 ملم
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أيام أكتمال القمر:
2019  2018  2017  2016  
21  02/31  12  24 يناير 
19  ----  11  22 فبراير 
21  02/31  12  23 مارس 
19  30  11  22 أبريل 
18  29  10  21 مايو 
17  28  09  20 يونيو 
16  27  09  19 يوليو 
15  26  07  18 أغسطس 
14  25  06  16 سبتمبر 
13  24  05  16 أكتوبر 
12  23  04  14 نوفمبر 
12  22  03  14 ديسمبر 

”A“ 26 نماذج -3عقارب - طور القمر/يوم/التاريخ – النوع

تشمل سلسلة ساعات موفادو هيرتاج سليستوجراف النماذج 42 ملم
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مفتاح المصطلحات: 
H – عقرب الساعة 
M – عقرب الدقائق 

S – عقرب الثواني
D – مؤشر التاريخ

J – مؤشر يوم في األسبوع
L – القرص الفرعي الخاص بطور القمر

C 1, 2 – مواضع التاج
A – زر تصحيح التاريخ

B – زر ُمصحح اليوم 

تتميز نماذج األقراص الموجودة في هذه الساعات بأنها تُشير أليام 
األسبوع، التاريخ والمرحلة الحالية من القمر. 

 J لضبط اليوم B أو الزر D لضبط التاريخ A هام: ال تقم باستخدام الزر
عندما يكون الوقت بين 11:30 مساًءا و 5:30 صباًحا )فترة الحجب( 

وتكون تغييرات التقويم األوتوماتيكية قيد التقدم بالفعل. القيام بذلك من شأنه 
أن يُتلف اآللية. 

تعليمات اإلعداد
تسلسل اإلعداد: طور القمر  يوم األسبوع  التاريخ  الوقت.

1.  اسحب التاج C للخارج إلى الموضع 2، وستتوقف الساعة.
2.  لف التاج C فى اتجاه عقارب الساعة حتى تظهر صورة أطوار القمر 

في الجزء العلوي من القرص الفرعي الخاص بطور القمر.

3.  استمر في لف التاج C في اتجاه عقارب الساعة حتى تُشير العقارب 
H وM إلى الوقت 06:00 صباًحا.

4.  باستخدام ُمصحح التغيير السريع، اضغط الزر A لضبط العقرب 
الموجود في القرص الفرعي D على آخر تاريخ الكتمال القمر، انظر 

الرسم التوضيحي أدناه.
5.  باستخدام ُمصحح التغيير السريع، اضغط الزر B لضبط العقرب 

الموجود في القرص الفرعي J على اليوم الحالي من األسبوع. 
6.  واصل لف التاج C فى اتجاه عقارب الساعة، وسيتقدم عقرب الساعة 

 D وعقرب الدقائق حتى يُشير العقرب الموجود في القرص الفرعي
إلى التاريخ الحالي.

 M فى اتجاه عقارب الساعة حتى تُشير العقارب C 7.  واصل لف التاج
و H إلى الوقت المطلوب، والتأكد من أن تضع بعين االعتبار التوقيت 

.)AM/PM( الصباحي/المسائي
8.  اضغط التاج ُمجدًدا إلى الموضع 1، وسيتم إعادة تشغيل الساعة.

التغيير السريع للتاريخ:
 .D حتى يتم اإلشارة إلى التاريخ الحالي في القرص الفرعي A اضغط الزر

هام: ال تقم بالضبط أثناء فترة الحجب من الساعة 11:30 مساًءا و 
5:30 صباًحا.

ُمصحح التغيير السريع ليوم في األسبوع: 
اضغط الزر B حتى يتم اإلشارة إلى اليوم الحالي من األسبوع في القرص 

 .J الفرعي
هام: ال تقم بالضبط أثناء فترة الحجب من الساعة 11:30 مساًءا و 

5:30 صباًحا.

أيام أكتمال القمر:
2019  2018  2017  2016  
21  02/31  12  24 يناير 
19  ----  11  22 فبراير 
21  02/31  12  23 مارس 
19  30  11  22 أبريل 
18  29  10  21 مايو 
17  28  09  20 يونيو 
16  27  09  19 يوليو 
15  26  07  18 أغسطس 
14  25  06  16 سبتمبر 
13  24  05  16 أكتوبر 
12  23  04  14 نوفمبر 
12  22  03  14 ديسمبر 
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”A“ الشكل

”B“ 27 نماذج 3-عقارب ذات فتحات “طور القمر”/يوم/التاريخ – النوع

تشمل سلسلة ساعات موفادو هيرتاج سليستوجراف النماذج 36 ملم
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مفتاح المصطلحات:
H – عقرب الساعة

M – عقرب الدقائق 
S – عقرب الثواني

F – مؤشر الوضع/الوظيفة
D – مؤشر التاريخ

A – الزر-االنضغاطي 
B – الزر-االنضغاطي 

مواضع التاج:
0 –  المدفوع في اإلطار

1 –  الوضع الُمحايد
2 –  المسحوب للخارج

مالحظة: تستفيد حركات الميكانيكا اإللكترونية ثنائية االتجاه من 
المحركات-الصغيره لدفع كل عقارب القرص واالسطوانات، وتقديم 

وظيفة جديدة وُمبتكرة. تم تجهيز هذه النماذج المزودة بحركات الميكانيكا 
اإللكترونية بعقارب ساعات و دقائق وثواني ُمثبته في الوسط إلى جانب 

مؤشر الوضع وأقراص مؤشر التاريخ الفرعية التى تخص التوقيت المحلي 
مع التقويم الدائم، كرونوغراف فترة االرتداد ومؤقت العد التنازلي. في 

وضع الكرونوغراف، يمكن استخدام هذه النماذج من الكرونوغراف 
 لتوقيت حدث لمدة تصل إلى 

12 ساعة ألقرب ثانية.

نظرة عامة على األوضاع
هناك ثالث أوضاع متاحة: التوقيت المحلي، الكرونوغراف ومؤقت العد 

التنازلي.
افتراضيا، وبعد عملية إعادة التعيين التى تلي تغيير البطارية، التوقيت 

المحلي هو أول وضع معروض. 
يمكنك الوصول إلى إعداد الوظائف الفرعية للوقت والفهرسة، من وضع 

التوقيت المحلي.

للتبديل بين األوضاع:
اضغط وحرر بسرعة التاج C مرتين للتبديل بين األوضاع، وسيتم 

عرضها في هذا التسلسل: 
 الوقت المحلي    الكرونوغراف   
مؤقت العد التنازلي    الوقت المحلي.

وضع الوقت المحلي
يعرض هذا الوضع التوقيت المحلي بالساعات، الدقائق والثواني مع 

العقارب التناظرية الُمثبتة في الوسط:
 يعرض العقرب H الساعات، وهو يتحرك إلى األمام 3 درجات كل 

6 دقائق. 
يعرض العقرب M الدقائق، وهو يتحرك إلى األمام 2 درجة كل 20 ثانية. 

يعرض عقرب S الثواني.
.”TIME“ إلى الوقت F يُشير العقرب الصغير في القرص الفرعي

يُشير العقرب الصغير الموجود في القرص الفرعي D الخاص بالتاريخ 
إلى التاريخ الحالي. 

يمكن الوصول إلى فهرسة الوظائف الفرعية )إعادة ترتيب العقارب( 
وإعداد الوقت من وضع التوقيت المحلي:

للدخول في وضع الفهرسة:
إذا لزم األمر، يتم استخدام هذا الوضع إلعادة ترتيب واحد أو أكثر من 

العقارب بدقة للحصول على مؤشر دقيق: 
1.  اضغط الزر A وB في وقت واحد واستمر ألكثر من 2 ثانية، 

 وستتحرك كافة العقارب الخمسة إلى مواقعها األسمية:
 • عقرب الساعة H يُشير إلى الساعة “12”

 • يُشير عقرب الدقائق M إلى “12”

 • يُشير عقرب الثواني S إلى الساعة “12”

”SET“ إلى إعداد F يُشير العقرب الصغير في القرص الفرعي • 

• يُشير العقرب الصغير في القرص الفرعي D إلى “31”

”A“ الشكل

28 ميكاترونيكس كرونوغراف متعددة الوظائف

مع التوقيت المحلي/التقويم الدائم، كرونوغراف فترة االرتداد ووظائف مؤقت العد التنازلي
تشتمل على نماذج من كرونوغراف فيزو “Vizio” متعدد الوظائف
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 مالحظات: ستفهرس العقارب بالترتيب التالي: ساعة       دقيقة
ثواني         نمط        التاريخ. 

1.  اضغط وحرر الزر A بسرعة لتقديم العقرب النشط بمقدار زيادة واحدة 
)يتوافق هذا مع ضبط الساعة H بمقدار 3 درجات وتعديل بمقدار 

 A درجتين لكل عقرب من العقارب األخرى(، أو اضغط وحرر الزر
لتقديم العقرب النشط فى اتجاه عقارب الساعة بسرعة.

2.  اضغط الزر A لفهرسة العقرب األول، بعد أن تتحرك جميع العقارب 
إلى مواقعها األسمية. 

 3.  عندما يُشير العقرب النشط إلى اإلعداد المرغوب، اضغط وحرر الزر 
B لكي يتقدم إلى العقرب التالي.

4.  استخدم الزر A لفهرسة/ُمحاذاة العقرب النشط.
5.  كرر الخطوتين 3 و4 للعقارب المتبقية.

مالحظة: يمكنك الخروج من وضع الفهرسة في أي وقت عن طريق 
الضغط على التاج C في الموضع 0.

للدخول إلى وضع اإلعداد: 
 مالحظة: يتم تعيين العقارب/الوظائف بالتسلسل التالي: ساعة

دقيقة         سنة         شهر         تاريخ.
1. اسحب التاج C للخارج من الموضع 1 إلى الموضع 2.

2.  اضغط وحرر زر A لتقديم وتنشيط العقرب خطوة بخطوة، أو اضغط 
مع االستمرار على الزر A لتقديم العقرب بسرعة.

 3.  عندما يُشير العقرب النشط إلى اإلعداد المرغوب، اضغط وحرر الزر 
B لكي يتقدم إلى العقرب التالي.

4. كرر الخطوتين 2 و3 لإلعدادات المتبقية.
مالحظة: يمكنك الخروج من وضع إعداد الوقت في أي وقت عن طريق 

الضغط على التاج C والعودة إلى الموضع 1.

واجهة عرض إعداد الوقت:
S العقرب

 •  العقرب S يُشير إلى نوع اإلعداد بواسطة موقعة:

 إعداد الساعة ’HOUR 45 = صباًحا، ’15 = مساًءا
MINUTE: 30’ إعداد الدقائق 

YEAR: 55’ إعداد السنة 
MONTH: 00’ إعداد الشهر 

DATE: 05’ إعداد التاريخ

H عقرب
.”YEAR“ إلى الرقم األول من السنة، عند إعداد السنة H يُشير العقرب  •

•  يشير العقرب H إلى الساعة، في اإلعدادات األخرى. 

M عقرب
.”YEAR“ إلى الرقم الثاني من السنة، عند إعداد السنة M يُشير العقرب •

• يُشير العقرب M إلى الدقائق، في اإلعدادات األخرى.

F عقرب القرص الفرعي
”SET“ يشير إلى •

D عقرب القرص الفرعي
.”MONTH“ إلى الشهر، عند إعداد الشعر D يُشير العقرب  •

• يشير العقرب D إلى التاريخ، في اإلعدادات األخرى.

لتعيين السنة:
•  أول رقمين من السنة )“20”( ليسا في حاجة لكي يتم تعيينهما.

•  استخدم الزر A لتعيين آ خر رقمين من السنة، بدًءا من الرقم الرابع.

•  العقرب M )يُشير إلى الرقم الرابع( والعقرب H )يُشير إلى الرقم الثالث( 

ويبدأ كل منهما عند موضع الساعة 12:00:

تلميح: اضغط وحرر الزر A العدد اإلجمالي من المرات الذي تريد تعيينه 
كأخر رقمين. بمجرد أن تقوم بتعيين سنة “2001”، اضغط عشر مرات 

لتعيين سنة “2010” أو ستة عشر مرة لتعيين “2016”، الخ.

على سبيل المثال: بالضغط على الزر A مرة واحدة سينقل العقرب M إلى 
1:00، إشارة لعام “2001”. 

بالضغط المستمر على الزر A عشر مرات سينقل العقرب H إلى 1:00، 
والعقرب M إلى 12:00، إشارة لعام “2010”.

 بالضغط على الزر A ستة عشر مرة سيجعل العقرب H عند 1:00، 
بينما ينتقل العقرب M إلى 6:00 إشارة لعام “2016”.

اضغط على زر B لتعيين السنة واالنتقال إلى إعداد الشهر، عندما يشير 
العقرب H والعقرب M إلى السنة المرغوبة.

 مالحظة: بعد إعادة تعيين/تغيير البطارية، سيكون الوقت الُمشار إليه 
00H 00M 00S مع وسيكون اليوم مضبوطًا على 1 يناير 2000، 

وستحتاج لمتابعة خطوات إعداد الوقت إلعادة تعيين ساعتك.
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وضع الكرونوغراف
في وضع الكرونوغراف، يمكن استخدام هذه النماذج من الكرونوغراف 
لتوقيت حدث لمدة تصل إلى 12 ساعة ألقرب ثانية. سيتم إعادة تعيين 

الكرونوغراف تلقائيًا بعد 11 ساعة، 59 دقيقة، 59 ثانية من التشغيل 
المتواصل.

اضغط بسرعة وحرر التاج C مرتين، للدخول إلى وضع الكرونوغراف 
من وضع التوقيت المحلي.

واجهة عرض الكرونوغراف
هناك ثالثة أوضاع عرض محتملة:

•  تمهيد/إعادة تعيين: الكرونوغراف ال يعمل حاليًا أو تم إعادة تعيينه.

•  وضع التشغيل: الكرونوغراف قيد التشغيل.

•  وضع اإليقاف: تم بدء تشغيل الكرونوغراف وإيقافه ولكن لم يتم إعادة 

تعيينه.
 

 

لتشغيل الكرونوغراف:

استخدم الزر A وB لتشغيل الكرونوغراف. 

من وضع عرض التهيئة/إعادة التعيين:
اضغط الزر A لبدء تشغيل الكرونوغراف.

من وضع العرض قيد التشغيل:
1.  اضغط الزر A لمرة ثانية إليقاف الكرونوغراف وقراءة الوقت 

المنقضي. 
2.  أو اضغط الزر B إلعادة بدء الكرونوغراف )وضع االرتداد(.

من وضع إيقاف العرض:
1.  اضغط الزرA مرة أخرى إلعادة تشغيل جهاز توقيت، والعودة إلى 

وضع التشغيل.

2.  أو اضغط الزر B إلعادة تعيين الكرونوغراف إلى الصفر.

مالحظة: يمكنك التبديل لوضع التوقيت المحلي في أي وقت عن طريق 
الضغط المزدوج لمرتين على التاج C، وذلك عندما يكون الكرونوغراف 

قيد التشغيل أو التوقف: ستنتقل إلى وضع العد التنازلي عندما تقوم بالضغط 
المزدوج ألول مرة، وسيتم إرجاعك إلى وضع التوقيت المحلي عندما تقوم 

بالضغط المزدوج لثاني مرة.

قراءة واجهة عرض الكرونوغراف: 
يُشير العقرب H إلى الساعات المنقضية.

يُشير العقرب M إلى الوقت المنقضي.
يُشير العقرب S إلى الوقت المنقضي.

.”CHR“ إلى F يُشير العقرب الصغير في القرص الفرعي
يُشير العقرب الصغير الموجود في القرص الفرعي D الخاص بالتاريخ إلى 

التاريخ الحالي.

سيتم إعادة تعيين الكرونوغراف تلقائيًا بعد 11 ساعة، 59 دقيقة، 59 
ثانية من التشغيل المتواصل، بعد لفه إلى اليسار.

وضع العد التنازلي
يتم تعيين مؤقت العد التنازلي للرصد واإلنهاء في نهاية فترة ُمحددة من 
الوقت، تماًما مثل مرقت الفرن. كما يمكن استخدامه على سبيل المثال، 

 لتعقب 2.5 ساعة من الوقت المتراكم لركوب دراجة أو 30 دقيقة 
لرياضة العدو.

للدخول إلى وضع العد التنازلي من وضع الكرونوغراف، اضغط بسرعة 
وحرر التاج C مرتين، وللدخول إلى وضع العد التنازلي من وضع التوقيت 
المحلي، قم بالضغط المزدوج على التاج C مرتين. ستنتقل إلى وضع العد 

التنازلي عندما تقوم بالضغط المزدوج ألول مرة، وسيتم إرجاعك إلى وضع 
العد التنازلي عند قيامك بالضغط-المزدوج لثاني مرة.

عرض العد التنازلي
ستظهر القيمة االفتراضية بالشكل 00H 00M 01S في المرة األولي 

التنى تقوم فيها باستخدام/تهيئة مؤقت العد التنازلي أو بعد استبدال البطارية. 
بعد ذلك، ستكون القيمة األولية التى تظهر هى اإلعداد األخير الذي تم 

إدخاله من قبل الُمستخدم.

قراءة واجهة عرض العد التنازلي: 
يُشير العقرب H إلى عدد الساعات في العد التنازلي.
يُشير العقرب M إلى عدد الدقائق في العد التنازلي.
يُشير العقرب S إلى عدد الثواني في العد التنازلي.
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.”C/DWN“ إلى F يُشير العقرب الصغير في القرص الفرعي
سيدور العقرب الصغير في القرص الفرعي D الخاص بالتاريخ من 31 

إلى 15 عندما يتم الوصول إلى نهاية فترة العد التنازلي، وإال فإنه يعرض 
التاريخ الحالي.

لتعيين مؤقت العد التنازلي:
مالحظة: يتم تعيين قيم العد التنازلي بالترتيب التالي: ثواني 

.”HOURS“ ساعات  ”MINUTES“ قائق        ”SECONDS“
1.  اسحب التاج C للخارج إلى الموضع 2 للدخول إلى وضع إعداد 

الثواني. 
2. اضغط الزر A إلنقاص الثواني حتى يتم اإلشارة إلى العدد المطلوب.

3. اضغط الزر B لالنتقال إلى تعيين إعداد الدقائق.
4. اضغط الزر A إلنقاص الدقائق حتى يتم اإلشارة إلى العدد المطلوب.

5. اضغط الزر B لالنتقال إلى تعيين إعداد الساعات.
6. اضغط الزر A إلنقاص الساعات حتى يتم اإلشارة إلى العدد المطلوب.
7.  اضغط التاج C في الموضع 1 لتأكيد اإلعدادات والخروج من وضع 

إعداد العد التنازلي.

لتشغيل مؤقت العد التنازلي: 
1. اضغط الزر A لبدء توقيت العد التنازلي.

2.  اضغط الزر A لمرة ثانية إليقاف العد التنازلي. )على سبيل المثال، 
 عندما تقوم بأخذ قسطًا من الراحة وسط مخطط لركوب الدراجة 

2.5 ساعة(. 
عندما يكوم مؤقت العد التنازلي في وضع اإليقاف، يمكنك إما: 

3.  اضغط الزر A مرة أخرى الستئناف العد التنازلي )على سبيل المثال، 
الستئناف قياس المسابقة النشطة لركوب الدراجات( 

4.  أو اضغط الزر B إلعادة العد التنازلي، بعد إعادة التعيين، ستشير 
العقارب إلى إعداد العد التنازلي األخير.

عندما يتم الوصول لنهاية فترة العد التنازلي، سيتحرك العقرب الموجود في 
القرص الفرعي D، ويتأرجح من 31 إلى 15.

مالحظة: في أي وقت، يمكنك التبديل إلى وضع التوقيت المحلي عن طريق 
الضغط بسرعة وتحرير التاج C مرتين، سواء كان مؤقت العد التنازلي 

عامالً أو متوقفًا. 
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تتميز بعض نماذج ساعات موفادو “Movado” الرياضية بحلقة ُمدرجة أحادية االتجاه لقياس الوقت المنقضي. تلف الحلقة المحفورة عكس اتجاه عقارب 
الساعة فقط. كما يمكن على سبيل المثال استخدامها لرصد عدد الدقائق المنقضية في جهاز غطس مؤقت أو مجموعة مماثلة:

1. قم بمحاذاة عالمة السهم الموجود في الحلقة الُمدرجة مع الموقع الحالي لعقرب الدقائق.
2. كلما تقدم عقرب الدقائق حول القرص، فإن الرقم الذي يُشار إليه على القرص يُشير إلي عدد الدقائق )1 إلى 59( التي مرت منذ بداية التوقيت. 

3. لف القرص عكس اتجاه عقارب الساعة حتى تتحاذي العالمة عند الساعة 12، عندما ال تكون قيد االستعمال.

ميزات خاصة
 الحلقة الداخلية الدوارة
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تم تجهيز العديد من ساعات موفادو الرياضية وأجهزة الكرونوغراف بتاج خاص يُدار بلولب يُساعد على قفل اإلطار ضد الماء والرطوبة. 
قبل محاولة ضبط الوقت والتاريخ، يجب عليك أوالً القيام بفتح التاج الذي يُدار بلولب عن طريق لفه عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يتم حله )ما يقرب من 

ست لفات بالتناوب(.

يجب لف التاج ُمجدًدا في اإلطار لضمان مقاومة المياه، بعد أن يتم ضبط ساعتك إلى الوقت الصحيح والتاريخ بإتباع اإلرشادات المقدمة: 
1. لف التاج إلى الموضع 1، بحيث يكون مضغوطًا ناحية اإلطار.

2. لف التاج في اتجاه عقارب الساعة أثناء الضغط عليه برفق. 
3. واصل لف التاج حتى يشعر بمقاومة. ال تبالغ في إحكام الربط.

ميزات خاصة
 التاج الذي يُدار بلولب
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ميزات خاصة
 حلقة العاكس الدوار

تتميز بعض نماذج ساعات موفادو بولد Movado BOLD بحلقة عاكس دوار لقياس الوقت المنقضي. يمكن استخدام حلقة العاكس الواقعة اسفل واجهة 
عرض الكريستال التى تدار بالتاج الدوار عند موضع الساعة 2، لرصد عدد من الدقائق التى مرت في رحلة مؤقتة – على سبيل المثال، الوقت الذي قمت 

فيه بوضع األموال في ساحة وقوف السيارات:
1.  افتح تاج الحلقة العاكسة الذى يُدار بلولب عن طريق ضغطه برفق مع لفه عكس اتجاه عقارب الساعة بحد أقصى ست دورات حتى تظهر. 

2. لف التاج في أي من االتجاهين لمحاذاة مؤشر سهم حلقة العاكس مع الوقت الحالي لعقرب الدقائق في قرص الساعة.
3. لف تاج حلقة العاكس ُمجدًدا في اإلطار عن طريق لفه في اتجاه عقارب الساعة مع الضغط عليه برفق حتى تشعر بمقاومة. ال تبالغ في إحكام الربط. 
4. كلما تقدم عقرب الدقائق حول القرص، فإن الرقم الذي يُشار إليه على الحلقة العاكسة يُشير إلي عدد الدقائق )1 إلى 59( التي مرت منذ بداية التوقيت.
5. عندما ال يكون سهم حلقة العاكس قيد االستعمال، قم بمحاذاته عند الساعة 12، وتأكد من ربط تاج عقرب العاكس ُمجدًدا في اإلطار لضمان مقاومة الماء.
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ميزات خاصة
D سوارات قابلة للتبديل

”Movado Heritage“ وتشمل نماذج سلسلة ساعات موفادو هيرتاج

لتثبيت السوار:

مالحظات: ينبغي تثبيت طرف 
اإلبزيم بالجزء العلوي أو جانب 

الساعة 12 من إطار الساعة.

إذا لزم األمر، استخدم الطرف 
الُمستدق من أداة السوار إلزالة 
الدبوس من السوار، وقم بتثبيته 
بشكل صحيح في السوار الجديد.

1.  ثبت الساعة بحيث تكون 
متجهة ألسفل على قطعة من 

القماش أو سطح ناعم لمنع 
الخدش.

2.  ادخل طرف واحد من الدبوس 
في فتحة عروة التثبيت، مع 
إبقاء نصف السوار ُمتجهًا 

.”D“ ألسفل. الشكل

3.  استخدم نهاية ُمشعب أداة 
السوار للضغط بلطف على 

الحافة الحرة من السوار، 
واضغط دبوس الياي 

الزنبركي ناحية مركز 
.”E“ السوار. الشكل

4.  حرك السوار إلى الموقع 
الموجود بين عروتي التثبيت 

وحرر الضغط ببطء، مع 
توجيه طرف الدبوس الُمتبقي 

ناحية فتحة عروة التثبيت 
الموجودة على هذا الجانب. 

.”F“ الشكل

5.  شد السوار بلطف للتأكد من 
أن كال طرفي دبوس الياي 
الزنبركي ُمستقران بشكل 
صحيح في فتحات عروة 

التثبيت. 

كرر الخطوات المذكورة 
أعاله لتثبيت النصف اآلخر 

من السوار.

إلزالة السوار:

1.  مع إبقاء الساعة متجهة ألسفل 
على قطعة من القماش أو 

سطح ناعم لمنع الخدش، ادخل 
بحرص وبإحكام الطرف 

الُمشعب الخاص بأداة السوار 
بين عروة الساعة والسوار. 

.”A“ الشكل

2.  قم بالضغط الجانبي لضغط 
الدبوس نحو وسط السوار. 

.”B“ الشكل

3.  عندما يتحرر طرف الدبوس 
الُمستدق من فتحة عروة التثبيت 

الموجودة على هذا الجانب، 
حرك السوار ألسفل بلطف 

حتى يتحرر من اإلطار. ينبغي 
أن يخرج الطرف اآلخر من 

الدبوس بسهولة من الفتحة 
الموجودة في عروة التثبيت 

الُمقابلة، وبالتالي تحرر السوار 
.”C“ من إطار الساعة. الشكل

كرر الخطوات المذكورة أعاله 
إلزالة النصف اآلخر من 

السوار.

A الشكل

B الشكل

C الشكل

D الشكل

E الشكل

F الشكل

 يمكن تغيير سوارات ساعات موفادو “Movado” بسهولة وذلك باستخدام أداة السوارات التي تأتي عند شراء السوارات اإلضافية من
 Movado.com. يكون الياي الزنبركي أو دبابيس التثبيت المزودة بأطراف مستدقة قابلة لالنضغاط في الجزء األوسط وبالتالي تثبيت هذه 

السوارات في إطار الساعة بواسطة الثقوب الصغيرة الموجودة في عروات التثبيت.

يتم استخدام النهاية الُمتشعبة من أداة السوار للضغط على الجزء القابل للتمدد من الدبوس وذلك بالضغط عليه ألزالته أو تثبيته. يتم استخدام 
الطرف الُمستدق إلخراج الدبوس خارج السوار بحيث يمكن استخدامه مع سوار آخر.
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 يمكنك أخذ أو إرسال ساعتك ألي من مراكز الخدمة المعتمدة لموفادو Movado إذا كانت في حاجة ألعمال الخدمة أو الصيانة. قم بزيارة 
www.movado.com، للحصول على أحدث قائمة حالية وكاملة لمراكز الخدمة.

تعليمات التعبئة واإلرسال
يجب التأكد من إدراج عنوانك اإلرجاع الكامل ورقم الهاتف جنبًا إلى جنب مع مذكرة موجزة تصف المشكلة 

التي تعتري ساعتك و/أو الخدمة المطلوبة. قم بسرد كافة العناصر التى تود إخضاعها ألعمال الخدمة واإلصالح. 

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. ال تستخدم علبة الهدايا األصلية الخاصة بساعتك للشحن. 

نوصي بقيامك باستخدام بريًدا ُمسجالً والتأمين على ساعتك للحصول على قيمة االستبدال الكامل: 

تتبع الخدمة على اإلنترنت ُمباشرة 
إذا كنت ُمقيًما في الواليات المتحدة، سنرسل لك إشعار باالستالم يشتمل على هوية المستخدم الشخصي وكلمة المرور، عندما تقوم بإرسال 

ساعتك ُمباشرة إلى شركة موفادو Movado في والية موناتشي أو نيوجيرسي للحصول على الخدمة. عن طريق استخدام اسم الُمستخدم وكلمة 
 المرور، سيسمح لك بتعقب حالة ساعتك عبر اإلنترنت من خالل موقع اإلنترنت األمن الخاص بنا:

 https://repairs.mgiservice.com/movado 
 

الخدمة بموجب الضمان
يتم حماية ساعة موفادو Movado الخاصة بك من تاريخ الشراء بضمان محدود لمدة عامين. للحصول على الخدمة بموجب الضمان، فإنه يجب 

عليك تقديم دليل الشراء صالح. انظر معلومات الضمان “Warranty Information” للحصول على مزيًدا من التفاصيل. 
مالحظة: لن تكون شركة موفادو Movado مسئوله عن أي أضرار عرضية أو تبعية قد تحدث جراء فشل أو خلل في الُمنتج.

الحصول على الخدمة

http://www.movado.com
https://repairs.mgiservice.com/movado
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ساعات موفادو “MOVADO” ليست جميلة فقط في التصميم، ولكنها تمتاز أيًضا بالمواد والمكونات ذات الجودة العالية التى توفرالدقة وموثوقية 
األداء. نحن نقف بكل فخر وراء كل ساعة موفادو “MOVADO” نبيعها.

ضمان موفادو MOVADO المحدود
يتم منح المستهلك األصلي لساعات موفادو “Movado” ضمانًا لمدة )2( عامين من تاريخ الشراء، وستكون ساعته/ساعتها خالية من عيوب المواد 

والتصنيع التى تحول دون عمل الساعة بشكل دقيق في ظل ظروف االستخدام العادي.

تقتصر مسؤولياتنا تجاه عيوب التصنيع التي يغطيها هذا الضمان المحدود على اإلصالح أو )وفقًا لإلرادة المنفردة لشركة ساعات موفادو 
“Movado”( استبدال الساعة المعيبة مجانًا. 

 ،PVD ال يغطي هذا الضمان المحدود البطاريات التناظرية، األشرطة، السوارات، الطالء الذهب أو األيوني أو اللمسات التكميلية األخيرة لطالء
الخدوش، أو أية أضرار ناشئة عن االستخدام العادي، والحوادث أو سوء االستخدام، أو عن أي تغيير أو صيانة أو إصالح يقوم بها أي طرف غير 

 .”Movado“ مركز الخدمة المعتمد لساعات موفادو

يُعد هذا الضمان الغيًا في حالة شراء الساعة من وكيل غير ُمعتمد لدي موفادو “Movado”، ويتم إثبات ذلك بواسطة دليل الشراء الصحيح - تاريخ 
.”Movado“ البيع المؤرخ أو إيصال هدايا يُظهر اسم الوكيل وتحديد رقم الطراز الخاص بساعة موفادو

أي ضمان آخر ُمقدم من شركة البيع بالتجزئة يقع بالكامل ضمن مسؤولياتها. غير مسموح ألي شخص أو شركة تغيير شروط هذا الضمان. يعطي 
هذا الضمان الحقوق القانونية الُمحددة للمستهلك. يمكن أن يكون للمستهلك حقوقًا قانونية أخرى قد تختلف من والية لوالية أو من بلد آلخر. ومع ذلك، 

يحل هذا الضمان المحدود الحصرى محل سائر الضمانات، الشفهية، المكتوبة، القانونية، الصريحة أو الضمنية )بما في ذلك على سبيل المثال ال 
الحصر الضمانات الخاصة بصالحية العرض في السوق والمالئمة لغرض معين(، التي يتم التبرؤ منها صراحة. 

الرجاء إرسال أي ُمطالبة خاصة بضمان موفادو Movado إلى مركز خدمة موفادو Movado الُمعتمد. لمعرفة أقرب فرع )فروع(، انتقل إلى 
https://repairs.mgiservice.com/movado انقر على شعار العالمة التجارية موفادو Movado ثم مفتاح اعثر على موقع تاجر تجزئة 

أو مركز إصالح ساعات “FIND A RETAILER OR WATCH REPAIR LOCATION“ على الجزء األيمن من الصندوق الُمنبثق أنشاء 
حسابك “CREATE YOUR ACCOUNT”. لالنتقال إلى هناك اآلن، انقر هنا.

مالحظة: للحصول على معلومات عن ساعات موفادو الذكية، انقر هنا.

معلومات الضمان

https://repairs.mgiservice.com/movado
http://mgiservice.com
http://mgiservice.com
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 لتحديد موقع مركز )مراكز( الخدمة الُمعتمدة في منطقتك الجغرافية العالمية، يرجى زيارة الموقع
 https://repairs.mgiservice.com/movado  

 انقر على شعار العالمة التجارية موفادو Movado ثم انقر اعثر على موقع إصالح ساعات ُمعتمد 
 “FIND AN AUTHORIZED WATCH REPAIR LOCATION” في شريط القائمة المنسدل في الجانب األيسر من واجهة 

العرض. لالنتقال إلى هناك اآلن، انقر هنا.

مراكز خدمة موفادو MOVADO الُمعتمدة 

https://repairs.mgiservice.com/movado
http://www.mgiservice.com/movado/



