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هل تعمل الساعة بدون هاتف ذكي؟ 
نعم. تحتوي ساعة اليد على شاشة عرض تناظرية تقوم بعرض الوقت، 

سواء كانت الساعة متصلة بهاتف ذكي أم ال. تحتاج الساعة إلى هاتف ذكي 
وتطبيق للحصول على الوظائف الكاملة للساعة الذكية، مثل اإلشعارات 

وتعقب النشاط. ال يمكن استخدام الساعة مع جهاز كمبيوتر لوحي. 

هل الساعة مقاومة للماء؟ 
يتم اختبار الساعة الخاصة بك لتلبية المعايير الدولية لمقاومة الماء. تحقق 
من مواصفات المنتج للساعة الخاصة بك لتحديد مقاومتها الماء. توصي 

شركة )Movado Group, Inc. (MGI بعدم ارتداء الساعة الخاصة 
بك عند االستحمام أو السباحة. 

يجب تجنب غمر الساعة الخاصة بك في الماء أو ترك دبابيس االتصال 
تتعرض للبلل. يمكن أن تتسبب بقايا الرطوبة واإللكتروليت )األمالح 

والكلوريدات( في حدوث تآكل و ربما اختزال دائرة دبابيس االتصال. إذا 
أصبحت دبابيس االتصال مبللة، فقم بمسحها بُكحوِل اإليُزوْبروبيل، ومن ثم 

جففها بقطعة قماش ناعمة. 

مالحظة: يجب أن تكون دبابيس االتصال خالية من الرطوبة قبل توصيل 
كبل الشحن.

تعد الصيانة السنوية ضرورية للحفاظ على مقاومة الماء. أطواق منع 
التسرب وتاج الساعة الذي يغلق العلبة كالهما معرض للتلف والتدهور في 
ظل االستخدام العادي. يجب فحص هذه األجزاء واستبدالها حسب الحاجة 
في كل مرة يتم فيها فتح ساعتك للحصول على الصيانة، بما في ذلك تغيير 

البطارية. سيقوم مركز إصالح الساعة المعتمد بإعادة اختبار الساعة 
الخاصة بك لمقاومة الماء تلقائيًا كخطوة روتينية في كل طلبات الخدمات. 

يرجي العثور على مركز اإلصالح المناسب لمنطقتك: 

األمريكتان: 
 MGI

 109 State Street
 Moonachie, New Jersey 07074

أوروبا والشرق األوسط: 
االتصال 800.0066.4700 + 

االتصال 800.328.71224 + )تركيا(
 customercare@mgiluxury.com البريد االلكتروني

مالحظة: تنطبق مقاومة الماء فقط على غطاء الساعة الخاص بك؛ بعض 
أحزمة الساعات ال يجب ارتداؤها تحت سطح الماء أو تعريضها للبلل.

ال تقم بإسقاط ساعتك أو قذفها باتجاه سطح صلب. يجب إجراء فحص 
لمقاومة الماء بعد كل صدمة عنيفة.

تنبيه: ال تعرض ساعتك لضغط/عمق أكبر من العمق المذكور في 
مواصفات المنتج لساعتك، وإال يمكن أن تتعرض ساعتك للضرر وإبطال 

الضمان الخاص بك.

تنبيه: ال تقم بتشغيل زر الساعة أو جذب تاج الساعة للخارج حينما تكون 
ساعتك مبللة أو تحت الماء.

مالحظة: لن تكون شركة )Movado Group, Inc. (MGI مسؤولة 
عن أي ضرر ناتج عن أو متعلق بالتسرب الذي ينشأ من سوء التعامل أو 
األضرار التي تلحق بالعلبة، أو تاج الساعة، أو أطواق منع التسرب، أو 

الجزء الزجاجي.

أين يمكنني العثور على الرقم التسلسلي للساعة؟ 
ستجد الرقم التسلسلي محفوًرا على الجزء الخلفي من الساعة. بعد تثبيت 

التطبيق على هاتفك الذكي وإقران الساعة والهاتف، يمكنك أيًضا الوصول 
إلى الرقم التسلسلي من داخل التطبيق. انقر فوق رمز اإلعدادات، ثم انقر 

فوق المساعدة والدعم، ومن ثم ابحث عن الرقم التسلسلي في الجزء 
العلوي من الشاشة.

معلومات عامة حول الساعات الذكية: 
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تثبيت تطبيق الهاتف الذكي: 

ما هي إصدارات IOS أو ANDROID المعتمدة؟ 
تم تصميم التطبيق لالستخدام مع معظم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام 

التشغيل iOS اإلصدار 9 واإلصدارات األحدث أو Android اإلصدار 
4.4 واإلصدارات األحدث.

مالحظة: بعد 15 سبتمبر 2016، لم يعد نظام التشغيل iOS اإلصدار 
8.4.1 مدعوًما.

ما هي الهواتف المدعومة؟ 
تعد معظم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل iOS اإلصدار 9 

واإلصدارات األحدث أو Android اإلصدار 4.4 واإلصدارات األحدث 
 .Motorola Droid Turbo 2 مدعومة. ال يدعم التطبيق هاتف

هل أجهزة الكمبيوتر اللوحية مدعومة؟ 
ال. تعد أجهزة الكمبيوتر اللوحية، بما في ذلك أجهزة iPads وأجهزة 

الكمبيوتر اللوحية بنظام التشغيل Android غير مدعومة. يعمل التطبيق 
فقط على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل iOS اإلصدار 9 

واإلصدارات األحدث أو Android اإلصدار 4.4 واإلصدارات األحدث.

كيف أقوم بتثبيت التطبيق على هاتفي؟ 
 افتح متجر التطبيقات على الهاتف وابحث عن اسم الساعة، 

 وقم بتنزيل التطبيق وتثبيته. بدالً من ذلك، قم بتنزيل التطبيق من 
.www.smartsupport.mgiservice.com

كم عدد محاوالت تسجيل الدخول التي سيمنحها لي التطبيق؟ 
بعد إدخال كلمة مرور غير صحيحة للمرة الثالثة، سيتعين عليك االنتظار 

لمدة 15 دقيقه قبل محاولة تسجيل الدخول مرة أخرى.
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استخدام الساعة الذكية: 

لماذا ال تستجيب الساعة أثناء اإلعداد األولي؟ 
قد تكون الساعة في “وضع الشحن” عند الشراء. قم بشحن الساعة لمدة 
ال تقل عن أربع ساعات، ومن ثم اضغط مع االستمرار على زر الساعة 

العلوي حتى يتم عرض شاشة اإلعداد.

كيف أقوم بضبط الوقت؟ 
اسحب تاج الساعة برفق نحو الخارج إلى أبعد موقع له. قم بتدوير التاج 
في أيٍّ من االتجاهين لتحريك عقرب الساعة وعقرب الدقائق إلى الوقت 

الصحيح، ومن ثم قم بإعادته إلى الداخل مرة أخرى.

كيف أقوم بنقل ملكية الساعة، أو استخدامها مع هاتف مختلف؟ 
 1.  في التطبيق، قم بالنقر على رمز اإلعدادات. ثم انقر إما فوق 

تسجيل خروج أو إزالة الساعة.

2.  قم بالرد على أي مربع حواري ينبسق أمامك. يعود التطبيق إلى شاشة 
تسجيل الدخول. 

3.  إذا كانت الساعة متصلة بالهاتف بشكل نشط عند تسجيل الخروج أو 
إزالة الساعة، تقوم الساعة تلقائيًا بإعادة الضبط إلى إعدادات المصنع.

 إذا كانت الساعة غير متصلة بالهاتف بشكل نشط عند تسجيل الخروج 
أو إزالة الساعة، قم بإعادة ضبط الساعة إلى إعدادات المصنع 

باستخدام الخطوات التالية:
a.  اضغط مع االستمرار على الزر السفلي أثناء الضغط على 

الزر العلوي ثالث مرات في الوقت نفسه.
b.  عندما يطلب منك تأكيد إعادة الضبط ومسح بيانات المستخدم 

كافةً، اضغط على زر الساعة السفلي إلكمال عملية إعادة 
الضبط.

إذا كنت تستخدم نظام التشغيل Android، فالساعة األن غير مقترنة 
وجاهزة لالقتران مع هاتف مختلف. 

 :iOS إذا كنت تستخدم نظام التشغيل
 a.  قم بفتح قائمة إعدادات الهاتف، ثم انقر على

 BLUETOOTH
b. انقر فوق رمز I الموجود بجانب اسم الساعة.

c.  انقر فوق نسيان هذا الجهاز. الساعة األن غير مقترنة 
وجاهزة لالقتران مع هاتف مختلف.

ما الفرق بين تسجيل الخروج وإزالة الساعة؟ 
يسمح لك تسجيل الخروج بحذف تسجيل الدخول الذي يكون بحساب 

 مختلف. يقوم تسجيل الدخول باستخدام حساب جديد بعد تسجيل 
الخروج بحذف بيانات المستخدم المخزنة محليًا، مثل إعدادات التطبيق 

ومعلومات النشاط.

تسمح لك إزالة الساعة ببقاء تسجيل دخولك وربط ساعة جديدة بحسابك.

 هل يمكنني استخدام ساعتي للرد على المكالمات أو 
الرسائل النصية؟ 

ال، الساعة تتلقى إشعارات المكالمات والرسائل من هاتفك الذكي فقط. 
استخدم هاتفك للرد على المكالمات أو الرسائل النصية. 

 لتجاهل إشعار أو رفض مكالمة، اضغط على زر الساعة العلوي 
مرة واحدة. 

كيف أتنقل بين الميزات المختلفة على الساعة؟
تعرض طريقة العرض االفتراضية الوقت المحلي على الشاشة.

اضغط على زر الساعة العلوي للتنقل بين الساعة العالمية ومتعقب النشاط. 
لعرض الوقت في المدينة المحددة التالية، أو لعرض خطوات األمس في 

متعقب النشاط، اضغط على زر الساعة السفلي.
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إقران الساعة الخاصة بك مع هاتفك الذكي: 

كيف أقوم بتشغيل تقنية BLUETOOTH أو إيقافها على هاتفي؟ 
عادة ما يتم العثور على تقنية Bluetooth في اإلعدادات على هواتف 

iOS و Android. راجع وثائق الشركة المصنعة للحصول على 
 إرشادات محددة لتفعيل تقنية Bluetooth أو إيقافها على الجهاز 

الخاص بك.

كيف أقوم بإقران الساعة مع هاتفي؟ 
1. تأكد من تفعيل Bluetooth على هاتفك.

2.  افتح تطبيق الساعة، وقم بإنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول، ثم اتبع 
اإلرشادات التي تظهر على الشاشة.

3.  يبحث التطبيق تلقائيًا عن الساعات القريبة. عندما يتم العثور على 
الساعة، انقر فوق استخدم هذه الساعة.

4.  اضغط على زر الساعة العلوي ثم اتركه عندما يطلب منك.

5.  أدخل رمز التعريف الشخصي المعروض على الساعة الخاصة بك، ثم 
انقر فوق إدخال. يشير التطبيق إلى أن الساعة متصلة.

6.  في تطبيق الهاتف، قم بتمكين الوصول إلى اإلشعارات، 
والوصول إلى جهات االتصال، والوصول للتقويمات .يجب 

أن تقوم بتمكين ساعتك من الوصول إلى الثالثة لكي تعمل بشكل 
صحيح .ثم انقر فوق التالي.

7.  قم بالتمرير عبر البرنامج التعليمي للتطبيق لمعرفة المزيد حول استخدام 
 ساعتك، ومن ثم تهيئة إشعارات الساعة وتفضيالت إكمال اإلعداد. 

مالحظة: للحصول على مزيد من المعلومات المفصلة، راجع دليل 
المستخدم عبر اإلنترنت.

هل يمكنني إقران عدة ساعات مع هاتفي؟ 
نظام التشغيل iOS: نعم، يمكنك إقران عدة ساعات مع الهاتف الخاص 

بك، ومع ذلك فالهاتف يرسل اإلشعارات إلى ساعة واحدة فقط. لتلقي 
اإلشعارات عبر ساعات مختلفة، قم بإزالة الساعة المقترنة حاليًا، ثم قم 

بإقران الساعة األخرى. إذا كان جهاز iPhone الخاص بك مقترنًا مع أي 
جهاز يمكنه تلقي اإلشعارات عبر( Bluetooth مثل نظام صوت السيارة 

الذي يتلقى الرسائل النصية)، فلن تتلقى ساعتك اإلشعارات.

Android:   نعم، يمكنك إقران عدة ساعات مع هاتفك، وسيرسل الهاتف 
اإلشعارات إلى جميع الساعات واألجهزة المقترنة في الوقت نفسه.

لماذا ال يستطيع هاتفي العثور على الساعة أو االتصال بها؟ 
• تأكد من تفعيل تقنية Bluetooth في إعدادات الهاتف.

• قم بتزويد قوة اإلشارة من خالل تحريك الساعة إلى مسافة أقرب للهاتف.

• تأكد من أن الساعة في وضع اإلقران بواسطة الضغط على زر الساعة 

السفلي حتى تظهر شاشه اإلعداد.

• تأكد من أن الساعة مشحونة.

• إذا كنت تستخدم نظام التشغيل iOS، فتأكد أن الساعة غير متصلة بالفعل 

على مستوى نظام عن طريق التحقق من إعدادات Bluetooth ونسيان أي 
ساعات متصلة.

 تواصل السماعة قطع االتصال مع هاتفي. كيف يمكنني 
إعادة توصيلهم؟ 

• تأكد من أن الساعة ليست في وضع الطيران. اضغط على األزرار 

العلوية والسفلية في الوقت نفسه لتشغيل “وضع الطيران” أو إيقافه.

 .Bluetooth تأكد من تفعيل •

• قم بإيقاف Bluetooth وتشغيله، وتشغيل “وضع الطيران” وإيقافه على 

الهاتف.

• إذا كانت الساعة غير متصلة أو يشير تطبيق الهاتف إلى أنه غير متصل 

بالساعة، فقم بإغالق التطبيق ثم أعد تشغيله.

• في نظام التشغيل iOS، أغلق التطبيق عن طريق الضغط على زر 

الصفحة الرئيسية بالهاتف ضغطًا مزدوًجا وسحب التطبيق إلى األعلى.

 قم بإعادة تشغيل التطبيق إلعادة االتصال بالساعة.

• في نظام التشغيل Android، أغلق التطبيق قسريًا. راجع وثائق الشركة 

المصنعة للحصول على إرشادات محددة لجهازك. قم بإعادة تشغيل 
التطبيق إلعادة االتصال بالساعة.

• أعد تشغيل الهاتف، ثم قم بفتح التطبيق إلعادة االتصال.

• إذا لم يساعد أيٌّ من الحلول المذكورة أعاله في إعادة توصيل الساعة 

 والهاتف، فقم بحذف التطبيق من هاتفك، وإعادة ضبط الساعة إلى 
إعدادات المصنع.
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مالحظة: إعادة ضبط الساعة إلى إعدادات المصنع.تقوم بحذف كل بيانات 
المستخدم من الساعة. قم بإعادة ضبط الساعة فقط إذا كنت تواجه مشكلة 
خطيرة والتي لم تحل بعد تجربة كل الطرق األخرى الستكشاف األخطاء 

وإصالحها، أو إذا كنت تنقل ملكية الساعة إلى شخص آخر.

اضغط مع االستمرار على زر الساعة السفلي أثناء الضغط على زر الساعة 
العلوي ثالث مرات. عندما يطلب منك تأكيد إعادة الضبط ومسح بيانات 

المستخدم كافةً، اضغط على زر الساعة السفلي إلكمال عملية إعادة الضبط، 
أو اضغط على زر الساعة العلوي لإللغاء. قم بتنفيذ إجراءات عملية 

اإلعداد، واإلقران مرة أخرى.

 • إذا كانت الساعة ال تزال غير قادرة على االتصال، فقم باالتصال 

 بالدعم للحصول على مساعدة أو إصالحها. في التطبيق، انقر فوق 
 رمز اإلعدادات، ثم انقر فوق المساعدة والدعم، ومن ثم اعثر على 

 رقم خدمة العمالء في أسفل الشاشة. بدالً من ذلك، تفضل بزيارة 
.www.smartsupport.mgiservice.com

إقران الساعة الخاصة بك مع هاتفك الذكي: 
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اإلشعارات واإلعدادات: 

ما الذي تشير إليه أنماط االهتزاز؟ 
معظم اإلشعارات عالية األولوية تستخدم نمط اهتزاز أطول من اإلشعارات 

منخفضة األولوية.

يصف الجدول التالي أنماط إشعار االهتزاز االفتراضية:

يمكنك تمكين اهتزاز اإلشعار ألي تطبيق خاص بجهة خارجية. جميع 
اهتزازات اإلشعار غير ممكنة ويتم ضبطها تلقائيًا بشكل افتراضي كأولوية 

منخفضة.

مالحظة: للحصول على مزيد من المعلومات حول اإلشعارات، 
بما في ذلك إرشادات لتخصيص إشعارات الساعة، راجع دليل المستخدم 

على اإلنترنت.

هل جميع اإلشعارات تتضمن أنماط االهتزاز؟ 
نعم، جميع اإلشعارات تتضمن أنماط االهتزاز.

لماذا تستمر شاشة الساعة في عرض النص باإلنجليزية بعد 
أن قمت بتعيين لغة مختلفة في التطبيق؟ 

تسميات النظام الموجودة في الساعة تظهر باللغة اإلنجليزية فقط، بغض 
النظر عن اللغة التي يتم تعيينها في التطبيق. على سبيل المثال، شاشات 

اإلعداد، وشاشات إعادة الضبط، وإشعار البطارية منخفضة، وحالة “وضع 
الطيران”، وإشعار هدف النشاط المحقق جميعها تعرض باللغة اإلنجليزية.

سوف تعرض رسائل البريد اإللكتروني، والرسائل النصية، وغيرها من 
محتويات اإلشعارات على الساعه باللغة التي تتألف منها. ال يتم عرض 

األحرف غير الالتينية )على سبيل المثال األحرف الصينية(.

كم عدد الحروف الذي يمكن عرضه في اإلشعارات؟ 
يمكن أن يتم عرض أول 128 حرفًا.

كيف يمكنني تجاهل إشعار على الساعة؟ 
لتجاهل إشعار أو رفض مكالمة، اضغط على زر الساعة مرة واحدة.

لتجاهل جميع اإلشعارات، اضغط مع االستمرار على زر الساعة العلوي 
من ثانيتين إلى ثالث ثواٍن.

كيف أقوم بتعطيل اإلشعارات مؤقتًا ومنعها من تنبيه الساعة؟ 
لتعطيل اإلشعارات لفترة زمنية:

1. في التطبيق، قم بالنقر على رمز اإلعدادات.

2.  اضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل الموجود بجانب كتم 
إشعارات الساعة بين ]XX[ و ]XX[ لتشغيل الوضع الصامت 

أو إيقافه.

3.  أدخل القيم في مربعات وقت البدء ووقت االنتهاء لتحديد عدد الساعات 
التي ترغب في إيقاف اإلشعارات خاللها. يقوم هذا ببدء الوضع 

الصامت وإنهائه خالل وقت محدد ويمكن ضبطه للتكرار مرة أخرى، 
مثل المنبه.

• يتم عرض تنبيهات الجهاز فقط على الساعة خالل الوضع الصامت. 

لتعطيل اإلشعارات بشكل دائم لتطبيقات محددة:

1. في شاشة التطبيق الرئيسية، انقر فوق إشعارات.

2.  اضغط على الزر الموجود بجوار نوع اإلشعار لتشغيل اإلشعار 
أو إيقافه.

3.  انقر فوق تحرير لتمكين اإلشعارات أو تعطيلها من تطبيقات جهة 
خارجية محددة.

 IPHONE ال يتم عرض إشعارات البريد اإللكتروني من جهاز
الخاص بي على الساعة.

تأكد من تمكين مركز اإلشعار على هاتفك.

1.  افتح إعدادات هاتفك. انقر فوق بريد، ثم جهات االتصال، ثم تقويمات.

2.  حدد الحساب الذي تريد إرسال إشعاراته إلى الساعة. تأكد من تفعيل 
الخيار عرض في مركز اإلشعار.

إشعار نمط االهتزاز  افتراضي 

مضاء 

مضاء

مضاء

مضاء

مطفأ

مطفأ

مطفأ

المكالمات الواردة 

رسالة نصية

الوصول إلى هدف النشاط

التذكير بالتقويم

البريد اإللكتروني

وسائل التواصل االجتماعي

أخرى

مفتاح  نبضة قصيرة  نبضة طويلة 
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اإلشعارات واإلعدادات: 

أقوم بإعداد اإلشعارات عبر تطبيق الساعة على جهاز 
IPHONE الخاص بي، ولكنني ال أحصل على اإلشعارات على 

الساعة الخاصة بي.
يجب أن يكون تطبيق الساعة مفتوًحا على هاتفك للحصول على اإلشعارات. 

تأكد من تنشيط التطبيق على هاتفك.

ال يتم عرض اإلشعارات على ساعتي.
• يجب أن يكون تطبيق الساعة مفتوًحا على هاتفك للحصول على 

اإلشعارات. تأكد من تنشيط التطبيق على هاتفك.

• تأكد من أن الساعة والهاتف بداخل نطاق Bluetooth وأنهما متصالن. 

افتح التطبيق وتأكد من أن الساعة متصلة.

• تأكد أن الساعة مشحونة بشكٍل كاٍف.

• تأكد من أن الساعة ليست في الوضع الصامت. للتحقق من إعداد الوضع 

الصامت، قم بما يلي:

1. في تطبيق الهاتف، قم بالنقر على رمز اإلعدادات.

2. تحقق من مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل الموجود بجانب كتم إشعارات 
الساعة بين ]XX[ و ]XX[. في حال تشغيل الوضع الصامت، اضغط على 

المفتاح إليقاف تشغيله وتمكين اإلشعارات.

• تأكد من تمكين جميع أذونات اإلشعارات .في شاشة التطبيق الرئيسية، انقر 

فوق رمز اإلعدادات، ثم انقر فوق األذونات، وتأكد من أنه تم منح التطبيق 
إمكانية الوصول إلى اإلشعارات، وجهات االتصال والتقويم.

• تأكد من تمكين اإلشعارات. في شاشة التطبيق الرئيسية، انقر فوق 

إشعارات .تحقق من تشغيل اإلشعارات التي تريد رؤيتها.

 لماذا ما زلت أتلقى إشعارات التقويم على الساعة، 
على الرغم من أنني قمت بإيقاف إشعارات التطبيق في 

إعدادات ANDROID؟ 
إيقاف تشغيل إشعارات التطبيق في إعدادات Android ال يقوم بحظر 
إشعارات التقويم. للتأكد من عدم عرض إشعارات التقويم على ساعتك، 

استخدم الخطوات التالية:

1. في شاشة التطبيق الرئيسية، انقر فوق إشعارات.

 2.  اضغط على مفتاح تشغيل/إيقاف إشعار التقويم لضبطه على 
الوضع إيقاف.

3. لحظر اإلشعارات من تقويمات محددة والسماح إلشعارات التقويمات 
األخرى، اترك إعداد إشعار مجموعة التقويم على الوضع تشغيل، ثم انقر 

فوق تحرير، ومن ثم قم بإلغاء تحديد التقويمات التي تريد حظرها.

كيف أقوم بتشغيل متعقب النشاط )تعقب الخطوات اليومية( أو 
إيقاف تشغيله؟ 

1. في التطبيق، قم بالنقر على رمز اإلعدادات.

2. بجانب تعقب النشاط، اضغط على مفتاح التشغيل / إيقاف التشغيل.

كيف أقوم بتغيير عدد الخطوات للهدف اليومي؟ 
1. في التطبيق، قم بالنقر على رمز اإلعدادات.

2. بجانب الهدف اليومي، حدد عدد الخطوات الحالية.

3. انقر داخل مربع الهدف اليومي، وأدخل عدد الخطوات المستهدف لكل 
يوم. ثم انقر فوق حفظ.

هل يمكنني تعيين الساعة “كجهاز موثوق به” في نظام 
التشغيل ANDROID؟ 

في نظام التشغيل Android، يمكن للجهاز الموثوق به إلغاء قفل هاتفك 
تلقائيًا عندما يكون مقترنًا ومتصالً. يمكن تعيين الساعة الذكية كجهاز 

موثوق به إلبقاء هاتفك مفتوًحا عندما تكون متصلة؛ ومع ذلك، قد ال تعرض 
الساعة رقم تعريف شخصي.

كيف أقوم بتشغيل/BLUETOOTH وضع الطيران أو إيقافه؟ 
• يؤدي تشغيل “وضع الطيران” إلى تعطيل تقنية Bluetooth في ساعتك. 

 .Bluetooth يؤدي يقاف تشغيل “وضع الطيران” إلى تمكين تقنيه

• لتشغيل “وضع الطيران” أو إيقاف تشغيله، اضغط مع االستمرار على 

األزرار العلوية والسفلية في الوقت نفسه.

• عند تفعيل “وضع الطيران”، تعرض الساعة وضع الطيران: تأكيد 

التشغيل.

• عند تعطيل “وضع الطيران”، تعرض الساعة وضع الطيران: تأكيد 

اإليقاف.

مالحظة: حالة وضع الطيران ليست معروضة في التطبيق.

كم عدد جهات االتصال التي يمكنني حفظها في قائمة “جهات 
االتصال المفضلة” الخاصة بي؟ 

• قم بإضافة ما يصل إلى 12 جهة اتصال إلى قائمة المفضالت في تطبيق 

الهاتف الذكي. يمكنك استخدام قائمة جهات االتصال المفضلة لتصفية 
المكالمات والرسائل.
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• الستالم إشعارات المكالمة والرسالة النصية من جهات االتصال المفضلة 

فقط، في تطبيق الهاتف، اضغط على إشعارات. ثم اضغط على المفتاح 
الموجود بجوار جهات االتصال المفضلة الستالم اإلشعارات من جهات 

االتصال المفضلة لديك فقط.

مالحظة: في حال وجود جهة اتصال لديها عدة أرقام هواتف، يجب تحديد 
كل رقم هاتف وسيتم حسابه من الحد األقصى 12.

اإلشعارات واإلعدادات: 
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البطاريات والشحن: 

كيف أقوم بشحن الساعة؟ 
 USB لكبل الطاقة بمصدر طاقة، مثل منفذ USB 1.  قم بتوصيل طرف

في جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو بمحول تيار متردد إلى USB متصل 
بمأخذ التيار الموجود في الحائط.

2.  قم بتوصيل الشاحن بالساعة عن طريق الضغط على األزرار الموجودة 
على جانبي الشاحن وتركيبه في منفذ الشحن على الجهة الخلفية من 

الساعة. تهتز الساعة عندما تكون متصلة بشكل صحيح.

مالحظة: إذا كانت البطارية فارغة تماًما، فقد ال تهتز الساعة فوًرا في 
المرة األولى التي تقوم فيها بتوصيل الساعة بالشاحن.

3. قم بشحن الساعة لمدة ال تقل عن أربع ساعات.

4.  عند االنتهاء، قم أوالً بفصل كبل الطاقة من مصدر الطاقة ثم قم بفصل 
الشاحن من الساعة.

مالحظة: في كل مرة تقوم بشحن الساعة، افصل الكبل عن وحده 
التزويد بالطاقة، وامسح الشاحن ودبابيس توصيل الساعة بدقة بواسطة 
قطعة قماش ناعمة وخالية من النسالة. ال تقم أبًدا باستخدام الصابون أو 

أي مواد كيميائية لتنظيف دبابيس توصيل الساعة أو الشاحن.

ما نوع وحدة التزويد بالطاقة الذي يجب أن استخدمه عند 
شحن الساعة؟ 

استخدم شاحن USB للتيار المتردد، مثل الشاحن المرفق مع الهاتف الذكي. 
بدالً من ذلك، يمكنك توصيل كبل الطاقة بمنفذ USB في جهاز الكمبيوتر 
الخاص بك، على الرغم من أن الساعة قد ال تشحن بسرعة عند استخدام 

هذه الطريقة.

ما المدة التي تستغرقها الساعة للشحن؟ 
تستغرق الساعة حوالي ساعتين إلى ثالث ساعات لشحن البطارية من 

25% إلى %100. 

كم مرة أحتاج إلى شحن الساعة؟ 
يجب أن تتمكن من استخدام الساعة لمدة تتراوح بين خمسة إلى سبعة أيام 

في حالة االستخدام الخفيف قبل أن تحتاج إلى إعادة شحنها.

كيف أقوم بعرض المقدار المتبقي للبطارية الرقمية؟ 
• في تطبيق الهاتف، قم بعرض النسبة المئوية المتبقية للبطارية في أسفل 

الشاشة الرئيسية.

• ضغط مع االستمرار على زر الساعة السفلي لعرض النسبة المئوية 

المتبقية للبطارية على شاشة الساعة.

 • عندما تحتوي البطارية التي تقوم بتشغيل الوظائف الرقمية لساعتك 

على نسبة شحن أقل من 20%، يتم عرض إشعار على ساعتك .عندما 
تحتوي بطارية الساعة الرقمية على نسبة شحن أقل من 10% يتم عرض 

إشعار آخر. 

هل ستظل الساعة محتفظة بالوقت في حالة انخفاض مستوى 
البطارية للغاية؟ 

تحتوي الساعة على بطاريتين. تتحكم إحداهما بالوظائف الرقمية للساعة 
ويمكن إعادة شحنها .تتحكم األخرى في الوظائف التناظرية للساعة وهي 
غير قابلة للشحن. عندما يكون مستوى البطارية الرقمية منخفض للغاية، 

تستمر البطارية األخرى لتشغيل وظيفة الساعة التناظرية.
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البطاريات والشحن: 

توقفت عقارب الساعة عن الحركة، ولكن ال يزال بإمكاني 
الحصول على إشعارات وال زالت الساعة متصلة بالهاتف.

البطارية التي تقوم بتشغيل وظائف الساعة التناظرية قد تحتاج إلى 
االستبدال. استبدال البطارية يحتاج إلى خدمة من مركز إصالح معتمد. 

يرجي العثور على مركز اإلصالح المناسب لمنطقتك:

 

األمريكتان:
 MGI

 109 State Street
 Moonachie, New Jersey 07074

أوروبا والشرق األوسط:
االتصال 800.0066.4700 + 

االتصال 800.328.71224 + )تركيا(
 customercare@mgiluxury.com البريد االلكتروني

 ال تفتح الساعة أبًدا أو تحاول استبدال البطاريات بنفسك؛ فتح 
 علبة الساعة سيؤدي إلى إبطال الضمان. تتحمل شركة 

 )Movado Group, Inc. (MGI مسؤولية الخدمة التي تم 
تقديمها في مراكز إصالحها المعتمدة فقط.

هل يمكنني استبدال بطاريات الساعة؟ 
ال. تؤدي إزالة البطاريات أو استبدالها بنفسك إلى إبطال تغطية الضمان. 

استبدال البطارية يحتاج إلى خدمة من مركز إصالح معتمد. يرجي العثور 
على مركز اإلصالح المناسب لمنطقتك:

األمريكتان:
 MGI

 109 State Street
 Moonachie, New Jersey 07074

أوروبا والشرق األوسط:
االتصال 800.0066.4700 + 

االتصال 800.328.71224 + )تركيا(
  customercare@mgiluxury.com البريد االلكتروني

 ال تفتح الساعة أبًدا أو تحاول استبدال البطاريات بنفسك؛ فتح 
 علبة الساعة سيؤدي إلى إبطال الضمان. تتحمل شركة 

 )Movado Group, Inc. (MGI مسؤولية الخدمة التي ت
م تقديمها في مراكز إصالحها المعتمدة فقط.

لماذا ال تقوم الساعة بالشحن؟ 
قد ال يكون الشاحن متصالً بالساعة بشكل صحيح. تهتز الساعة مرتين 

( على الساعة عندما يتم توصيل الشاحن بشكل  ويتم عرض رمز الشحن )
صحيح.

مالحظة: إذا كانت البطارية فارغة تماًما، فقد ال تهتز الساعة فوًرا في المرة 
األولى التي تقوم فيها بتوصيل الساعة بالشاحن.

في حال ال زالت الساعة ال تشحن، قد تحتاج إلى تنظيف دبابيس توصيل 
الشاحن في كٍل من الساعة وكبل الطاقة. افصل الكبل عن وحده التزويد 

بالطاقة، وامسح الشاحن ودبابيس توصيل الساعة بدقة بواسطة قطعة قماش 
ناعمة وخالية من النسالة. ال تقم أبًدا باستخدام الصابون أو أي مواد كيميائية 
لتنظيف دبابيس توصيل الساعة أو الشاحن. ننصح بتنظيف الساعة قبل كل 

مرة تقوم فيها بشحن ساعتك.
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التحديث وإعادة الضبط: 

كيف أقوم بتحديث البرنامج الثابت لساعة أو التطبيق؟ 
عندما يتوفر تحديث، يتم عرض إشعار على شاشة التطبيق الرئيسية. اشحن 

الساعة لنسبة ال تقل عن 80% واترك الشاحن متصالً. انقر فوق تثبيت 
األن، ثم ابدأ التثبيت لتثبيت التحديث. ال تضغط على زر الساعة أو تغلق 

التطبيق حتى اكتمال التحديث.

مالحظة: يجب أن تكون الساعة مشحونة بنسبة ال تقل عن 80% ومتصلة 
بالشاحن لتثبيت التحديث.

ماذا أفعل في حال فشل التحديث؟ 
• إذا تم عرض رسائل خطأ، اضغط على أعد المحاولة.

• تأكد من أن الساعة مشحونة بنسبة ال تقل عن 80% ومتصلة بالشاحن.

• إذا استمرت المشكلة، قم بإلغاء التحديث واتصل بـ “دعم العمالء” عبر 

قسم المساعدة والدعم في التطبيق.

 

 فشل تحديث البرنامج أو البرنامج الثابت والساعة أصبحت 
ال تعمل األن.

قم بإعادة ضبط الساعة إلى إعدادات المصنع من خالل الضغط مع 
االستمرار على زر الساعة السفلي أثناء الضغط على زر الساعة العلوي 

ثالث مرات. عندما يطلب منك تأكيد إعادة الضبط ومسح بيانات المستخدم 
كافةً، اضغط على زر الساعة السفلي إلكمال عملية إعادة الضبط، أو 

اضغط على زر الساعة العلوي لإللغاء.

مالحظة: إعادة ضبط الساعة إلى إعدادات المصنع.تقوم بحذف كل بيانات 
المستخدم من الساعة. قم بإعادة ضبط الساعة فقط إذا كنت تواجه مشكلة 
خطيرة والتي لم تحل بعد تجربة كل الطرق األخرى الستكشاف األخطاء 

وإصالحها، أو إذا كنت تنقل ملكية الساعة إلى شخص آخر.

الساعة ال تستجيب. كيف أقوم بإعادة تشغيل الساعة؟ 
إلعادة تشغيل الساعة، اضغط مع االستمرار على كٍل من الزرين لمدة ثالث 

ثوان. اضغط على زر الساعه السفلي إلكمال عملية إعادة التشغيل، أو 
اضغط على زر الساعة العلوي لإللغاء.

كيف يمكنني إعادة ضبط الساعة إلى إعدادات المصنع؟ 
مالحظة: إعادة ضبط الساعة إلى إعدادات المصنع.تقوم بحذف كل بيانات 

المستخدم من الساعة. قم بإعادة ضبط الساعة فقط إذا كنت تواجه مشكلة 
خطيرة والتي لم تحل بعد تجربة كل الطرق األخرى الستكشاف األخطاء 

وإصالحها، أو إذا كنت تنقل ملكية الساعة إلى شخص آخر.

إلعادة ضبط الساعة إلى إعدادات المصنع، اتبع الخطوات التالية:

1. اضغط مع االستمرار على زر الساعة السفلي أثناء الضغط على زر 
الساعة العلوي ثالث مرات.

2. عندما يطلب منك تأكيد إعادة الضبط ومسح بيانات المستخدم كافةً، 
اضغط على زر الساعة السفلي إلكمال عملية إعادة الضبط، أو اضغط على 

زر الساعة العلوي لإللغاء.
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الصيانة، والدعم، والضمان واإلصالح: 

كيف أقوم بتنظيف الساعة؟ 
قبل التنظيف، تأكد من فصل سلك الطاقة من وحدة التزويد بالطاقة. امسح 
الشاحن ودبابيس توصيل الساعة بدقة بواسطة قطعة قماش ناعمة وخالية 

من النسالة. ال تقم أبًدا باستخدام الصابون أو أي مواد كيميائية لتنظيف 
الساعة أو دبابيس توصيل الشاحن .ننصح بتنظيف الساعة قبل كل مرة تقوم 

فيها بشحن ساعتك.

أين يمكنني العثور على معلومات دعم وصيانة إضافية؟ 
للحصول على معلومات عامة إضافية حول صيانة الساعة والعناية بها، 
 وكذلك خدمة العمالء والدعم، افتح التطبيق وانقر فوق رمز اإلعدادات، 

 ثم اضغط على المساعدة والدعم .بدالً من ذلك، تفضل بزيارة 
.www.smartsupport.mgiservice.com

ماذا يجب أن أفعل إذا احتاجت ساعتي إلى اإلصالح؟ 
إذا كانت ساعتك بحاجة إلى إصالح، أو ضبط، أو بطارية جديدة، فيرجى 

العثور على مركز اإلصالح المناسب لمنطقتك:

األمريكتان:
 MGI

 109 State Street
 Moonachie, New Jersey 07074

أوروبا والشرق األوسط:
االتصال 800.0066.4700 + 

االتصال 800.328.71224 + )تركيا(
 customercare@mgiluxury.com البريد االلكتروني

 ال تفتح الساعة أبًدا أو تحاول استبدال البطاريات بنفسك؛ فتح
 علبة الساعة سيؤدي إلى إبطال الضمان. تتحمل شركة 

 )Movado Group, Inc. (MGI مسؤولية الخدمة التي تم 
تقديمها في مراكز إصالحها المعتمدة فقط.


