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إرشادات التشغيل

أوضاع التاج:

 وضع 1–  الوضع العادي 
التاج مثبت بإطار الساعة 

 وضع 2–  لضبط الوقت:
أِدر التاج ي أي من ااتجاهن 

اموديات ذات العقربن وذات الثاثة عقارب

التاج

عقرب الثواي
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إرشادات التشغيل

أوضاع التاج:

الوضع العادي   وضع 1 – 
التاج مثبت بإطار الساعة 

لضبط التاريخ *:  وضع 2 – 
 أدر التاج ي اتجاه عقارب الساعة

 ملحوظة: بالنسبة للموديات امزودة بشاشة )شاشات( عرض لليوم/التاريخ:
 أدر التاج ي اتجاه عقارب الساعة لضبط التاريخ،
وعكس اتجاه دوران عقارب الساعة لضبط اليوم

لضبط الوقت:  وضع 3 – 
أدر التاج ي أي من ااتجاهن

تحذير: يحظر ضبط التاريخ عندما تشر العقارب إى الساعة 9 مساًء و3 صباحاً؛ حيث 
أن ذلك قد يؤدي إى إتاف آلية التقويم 

ماحظة: ا يتأثر عمل الساعة أثناء ضبط التاريخ  وعندما تعمل الساعة، سيتغر التاريخ 
تدريجيًا أثناء الفرة من الساعة 9 مساًء إى الساعة 3 صباًحا 

A اموديات امزودة بشاشة عرض للتاريخ/ شاشة عرض ثنائية للتاريخ – النوع

عرض التاريخ

التاج
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إرشادات التشغيل

أوضاع التاج:

 وضع 1 – الوضع العادي 
التاج مثبت بإطار الساعة 

 وضع 2 – لضبط التاريخ/التاريخ الثناي*:
أِدر التاج ي اتجاه عقارب الساعة 

ملحوظة: بالنسبة للموديات امزودة بشاشة )شاشات( عرض لليوم/التاريخ: 
أدر التاج ي اتجاه عقارب الساعة لضبط التاريخ، وعكس اتجاه دوران 

عقارب الساعة لضبط اليوم 

 وضع 3 – لضبط الوقت:
أِدر التاج ي أي من ااتجاهن  

تتميز اموديات امزودة بشاشة عرض ثنائية للتاريخ بنافذة كبرة لعرض التاريخ 
وقرصن يعرض كل منها رقم واحد ويدوران بشكل مستقل عن بعضها البعض 

*ماحظة: ي حالة ضبط التاريخ/التاريخ الثناي بن الـساعة 9 مساًء والـساعة 3 صباًحا، 
قد ا يتغر التاريخ ي اليوم التاي 

ماحظة: ا يتأثر عمل الساعة أثناء ضبط التاريخ  وعندما تعمل الساعة، سيتغر التاريخ 
تدريجيًا أثناء الفرة من الساعة 9 مساًء إى الساعة 3 صباًحا 

B اموديات امزودة بشاشة عرض للتاريخ/ شاشة عرض ثنائية للتاريخ – النوع

2 7

60

15

30

45

شاشة عرض ثنائية للتاريخ

عقرب الثواي

التاج
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إرشادات التشغيل

تعد حركة يدك خال اأنشطة اليومية العادية كافية لتشغيل الساعة اأوتوماتيكية  
إا إنه ي حالة عدم تقلد الساعة لعدة أيام وتوقفت الساعة عن العمل، سيتعن عليك 

تدوير آلية الحركة يدويًا قبل ضبط الوقت 

لتدوير آلية الحركة:

أدر التاج ي الوضع 1، ومحاذاة اإطار أدر التاج ي اتجاه عقارب الساعة، وذلك إمام 
حواي 15 إى 20 لفة، ثم حرك الساعة بلطف ورعة إى اأمام والخلف عدة مرات 

لبدء تشغيل آلية الحركة 

لضبط الوقت:

عندما تكون الساعة قيد التشغيل، اسحب التاج إى الوضع 2 وأدره ي أي من 
ااتجاهن لضبط العقارب عى الوقت امطلوب، ثم ادفع التاج ليعود إى الوضع 1 

اموديات اأوتوماتيكية

60
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5
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4
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4
0

35

30

25

2
0

1
5

1
0

05

عقرب الساعات عقرب الدقائق

عقرب الثواي

التاج
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إرشادات التشغيل

تزود الساعات متعددة النوافذ بآليات حركة متعددة الوظائف لتتمكن من تقديم 
معلومات تشمل الشهر واليوم والتاريخ من خال فتحات أو »نوافذ« عى مينا الساعة 

اموديات متعددة النوافذ

عقرب اأيام

التاج

عقرب الوقت عى 
مدار 24 ساعة

عقرب التاريخ

عقرب الثواي
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إرشادات التشغيل

أوضاع التاج:

الوضع العادي   وضع 1 – 
التاج مثبت بإطار الساعة 

لضبط التاريخ*:  وضع 2 – 
 أِدر التاج عكس اتجاه دوران عقارب الساعة 

لضبط اليوم: أدر التاج ي اتجاه عقارب الساعة 

لضبط الوقت:  وضع 3 – 
أِدر التاج ي أي من ااتجاهن 

*ماحظة: ي حالة ضبط التاريخ بن الـساعة 9 مساًء والـساعة 1 صباًحا، قد ا يتغر 
التاريخ ي اليوم التاي 

اموديات متعددة النوافذ امزودة بيوم/تاريخ ارتجاعي

عقرب الدقائق

التاج

شاشة عرض التاريخ

عقرب الثواي

عقرب اأيام

عقرب الساعات
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إرشادات التشغيل

أوضاع التاج:

الوضع العادي   وضع 1 – 
التاج مثبت بإطار الساعة 

لضبط التاريخ*:  وضع 2 – 
أِدر التاج عكس اتجاه دوران عقارب الساعة 

لضبط الوقت:  وضع 3 – 
أِدر التاج ي أي من ااتجاهن 

*ماحظة: ي حالة ضبط التاريخ بن الـساعة 9 مساًء والـساعة 3 صباًحا، قد ا يتغر 
التاريخ ي اليوم التاي 

اموديات متعددة النوافذ امزودة بعقرب التاريخ/24 ساعة

عقرب الدقائق

التاج

عقرب الـ24 ساعة

عقرب الثواي

عقرب الساعات

عقرب التاريخ
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إرشادات التشغيل

لضبط اليوم، والوقت، والتاريخ:

ماحظة: يلزم إتباع الخطوات التالية:

اسحب التاج إى الوضع 3  1 

أِدر التاج ي اتجاه دوران عقارب الساعة حتى يشر عقرب اليوم إى اليوم الصحيح  2  

ماحظة: أثناء عمل الساعة، يتقدم العقرب الذي يشر إى اليوم بشكل تدريجي 
وأوتوماتيي بن منتصف الليل وحتى الساعة 5.30 صباحا تقريباً 

، وأدره ي اتجاه دوران عقارب الساعة حتى يشر  حافظ عى التاج ي الوضع 3  3
عقرب الـ24 ساعة إى الوقت الصحيح )مثا: منتصف النهار عى الساعة 12، 

ومنتصف الليل عى 24، الـ9 صباحا عى الـ9 والـ9 مساء عى الـ21( وتوجه عقارب 
الساعات والدقائق نحو الوقت الصحيح 

ادفع التاج مرة واحدة إى الوضع 2  4 

أِدر التاج عكس اتجاه دوران عقارب الساعة إى أن يشر عقرب التاريخ إى التاريخ  5  
الصحيح  

، ليحاذي إطار الساعة  ساعتك اآن مضبوطة حسب اليوم  اضغط التاج إى الوضع 1  6
والوقت والتاريخ 

اموديات متعددة النوافذ امزودة بعقرب اأيام/التاريخ/24 ساعة

عقرب اليوم

التاج

عقرب الـ24 ساعة

عقرب التاريخ

عقرب الثواي
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إرشادات التشغيل

لضبط الساعة والدقيقة والوقت عى مدار 24 ساعة:

اسحب التاج إى الوضع 3  1 

ادر التاج ي اتجاه دوران عقارب الساعة لضبط عقارب الساعات والدقائق و24  2 
ساعة إى الوقت امطلوب 

ادفع التاج إى الوضع 3  3 

لضبط امنطقة الزمنية الثانية:

مع وجود التاج ي الوضع 1، اضغط وحرر زر الضغط B لضبط عقرب 24  1 ساعة 
عى الوقت امطلوب، وعندها سيتقدم العقرب ساعة واحدة لكل ضغطة 

لضبط التاريخ:

اسحب التاج إى الوضع 3  1 

أدر التاج ي اتجاه دوران عقارب الساعة: سيتقدم عقرب التاريخ مقدار رقم واحد  2  
ي كل مرة يتجاوز فيها عقربا الساعات والدقائق منتصف الليل )00:00( 

عند الوصول إى التاريخ امطلوب، ادفع التاج إى الوضع 1  3 

التصحيح الريع للتاريخ:

اسحب التاج إى الوضع 2  1 

أدر التاج ي اتجاه دوران عقارب الساعة لتحريك عقرب التاريخ خطوة بخطوة   2  

عند الوصول إى التاريخ امطلوب، ادفع التاج إى الوضع 1   3

اموديات متعددة النوافذ امزودة بعقرب الشهور/اأيام/24 ساعة/التاريخ

8

تحذير: لتفادي احتال تعرض آلية الساعة للتلف, ا تستخدم ميزة التصحيح الريع 
للتاريخ ما بن الساعة 9 مساًء )21:00( والساعة 12:30 بعد منتصف الليل )00:30( 

عندما تكون التغيرات اأوتوماتيكية للتاريخ قيد التنفيذ 

لضبط اليوم:

اسحب التاج إى الوضع 3  1 

أدر التاج ي اتجاه دوران عقارب الساعة: سيتحرك عقرب اليوم معدل يوم واحد ي  2  
كل مرة يتجاوز فيها عقربا الساعات والدقائق الساعة 4 صباًحا )الرابعة صباحاً( 

عند الوصول إى اليوم امطلوب، ادفع التاج إى الوضع 1  3 

لضبط الشهر:

مع وجود التاج ي الوضع 1، اضغط وحرر زر الضغط A  1 لضبط الشهر عى الشهر 
امطلوب، وعندها سيتقدم عقرب الشهور معدل شهر واحد لكل ضغطة 

تحذير: لتفادي احتال تعرض آلية الساعة للتلف, ا تستخدم ميزة التصحيح الريع 
للشهر ي اليوم الحادي والثاثن من أي شهر عندما يكون التغير اأوتوماتيي للشهر 

قيد التنفيذ 

عقرب الدقائق
ادفع الزر A – التصحيح 
الريع للشهر

التاج

تاريخ ثناي
ادفع الزر B – التصحيح 
الريع للمنطقة الزمنية 
الثانية/عقرب 24 ساعة

عقرب الـ24 ساعة

عقرب الثواي

عقرب اليوم

عقرب الساعات

عقرب الشهور
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إرشادات التشغيل

أوضاع التاج:

الوضع العادي   وضع 1 – 
التاج مثبت بإطار الساعة 

لضبط التاريخ* الثناي:  وضع 2 – 
 أِدر التاج ي اتجاه دوران عقارب الساعة 

لضبط التوقيت العكي وعقرب الـ24 ساعة، أِدر التاج عكس اتجاه دوران 
عقارب الساعة 

لضبط الوقت:  وضع 3 – 
أِدر التاج ي أي من ااتجاهن 

ماحظة: يتوقف عقرب الثواي عن الدوران بينا يتم ضبط عقري الساعات والدقائق 
للحصول عى الوقت اأصح أقرب ثانية 

اموديات ثنائية التوقيت اارتجاعية امزودة بعرض ثناي للتاريخ

عقرب الدقائق

التاج

إظهار التوقيت اارتجاعي 
)عقرب الـ24 ساعة(

تاريخ ثناي

عقرب الساعات

عقرب الثواي
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إرشادات التشغيل

تتميز الساعة مينا توقيت ثنائية وعقرب 24 ساعة لتوقيت جرينتش يتيح لك مراقبة 
الوقت ي منطقة زمنية ثانية ي أي مكان ي العام 

قراءة الساعة:

 10:10( 10:1032 ي هذا الشكل التوضيحي: الوقت الحاي ي امنطقة الزمنية اأوى
مساًء( حسبا تشر إليه عقارب الساعات والدقائق ي حلقة 12 ساعة الخارجية  

الوقت الحاي ي امنطقة الزمنية الثانية 11:1032 )11:10 صباحاً( حسبا تشر إليه 
عقرب توقيت جرينتش ي حلقة 24 ساعة الداخلية 

ماحظات: عقارب الدقائق والثواي متاثلة لكلتا امنطقتن الزمنيتن 

يتزامن التاريخ مع الوقت ي امنطقة الزمنية اأوى 

احرص داماً عى ضبط/تعين عقرب 24 ساعة بتوقيت جرينتش )امنطقة الزمنية 
الثانية( أواً، ثم اضبط الوقت ي امنطقة الزمنية اأوى 

لضبط عقرب 24 ساعة  بتوقيت جرينتش )امنطقة الزمنية الثانية(:

عند وصول عقرب الثواي إى الساعة 12، اسحب التاج إى الوضع 3  1 

أدر التاج ي أي من ااتجاهن إى أن يشر عقرب 24  2 ساعة بتوقيت جرينتش 
وعقرب الدقائق إى الوقت امطلوب ي امنطقة الزمنية الثانية  

عند ضبط عقرب الدقائق, حركه بعد الوقت امطلوب بحواي 10  3 ثواٍن, ثم أعده إى 
الوضع امطلوب لضان دقة ضبط الوقت  يرتب عى هذه الخطوة تزامن عقرب 

الساعات العادية )امنطقة الزمنية اأوى( 

احصل عى إشارة دقيقة للوقت )من إحدى امحطات اإخبارية اإذاعية عى سبيل  4  
امثال(  مجرد صدور نغمة مسموعة تشر إى وقت محدد, ادفع التاج إى الوضع 1 

لضبط الوقت )امنطقة الزمنية اأوى(:

اسحب التاج إى الوضع 2  1 

أدر التاج ي اتجاه دوران عقارب الساعة لضبط عقرب الساعات عى الوقت  2  
امطلوب: سوف يتحرك ي قفزات معدل 30 دقيقة للقفزة لرعة الضبط 

ادفع التاج إى الوضع 3  3 

اموديات ثنائية التوقيت امزودة بتوقيت جرينتش

GMTGMTG

ماحظات: يتيح ضبط عقرب الساعات عى الساعة امحددة أدق ضبط للوقت  إذا تم 
ضبط عقرب الساعات بن ساعات, فقد يحول ذلك دون عرض الوقت وقراءته بدقة 

يتزامن التاريخ مع عقرب الساعات هذا، احرص عى مراعاة التوقيت صباحاً/مساًء عند 
ضبط الوقت 

لضبط التاريخ:

يتزامن التاريخ مع الوقت ي امنطقة الزمنية اأوى  

اسحب التاج إى الوضع 2  1 

أدر التاج عكس اتجاه دوران عقارب الساعة لضبط التاريخ   2  

ادفع التاج إى الوضع 3  3 

ماحظة: إذا تم ضبط التاريخ بن الساعة 9 مساًء و 1 صباحاً, قد ا يتغر التاريخ ي 
اليوم التاي 

عقرب الدقائق

تاريخ ثناي

التاج

عقرب توقيت جرينتش

عقرب الثواي

عقرب الساعات
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إرشادات التشغيل

يجمع الكرونوغراف بن وظيفتن لقياس الزمن: باإضافة إى بيان الوقت عى امينا، 
فإنه مكن تشغيل الكرونوغراف أيًضا كساعة إيقاف لقياس فرات زمنية 

الكرونوغراف

A

B

عقرب دقائق الكرونوغراف

عقرب الدقائق

التاج

تاريخ ثناي

عقرب الثواي الصغر
عقرب ثواي الكرونوغراف

عقرب الساعات
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إرشادات التشغيل

أوضاع التاج:

الوضع العادي   وضع 1 – 
التاج مثبت بإطار الساعة 

لضبط التاريخ*:  وضع 2 – 
أِدر التاج عكس اتجاه دوران عقارب الساعة 

لضبط الوقت:  وضع 3 – 
أِدر التاج ي أي من ااتجاهن 

*ماحظة: ي حالة ضبط التاريخ ما بن الـساعة 9 مساًء والـساعة 3 صباًحا، قد ا يتغر 
التاريخ ي اليوم التاي 

لتشغيل الكرونوغراف:

مكن استخدام وظيفة الكرونوغراف ي هذا اموديل لقياس فرة تراوح بن 12 ساعة 
و5 ثواٍن  استعمل الزرين A وB لتشغيل مؤقت إيقاف الساعة 

مهم: يجب أن يكون التاج ي وضع 1 وأن تكون عقارب الكرونوغراف عى الـ60 
)صفر( قبل إيقاف الساعة  ا تستخدم الكرونوغراف عندما يكون التاج مسحوبًا إى 

الوضع 2 أو 3  إذا اقتى اأمر، اضغط عى الزر B لوضع عقارب الكرونوغراف عى 
الصفر قبل بدء قياس الوقت 

وظائف الكرونوغراف البسيطة:

لقياس امدة التي يستغرقها حدث ما بدون توقف:

اضغط عى الزر A  1 لبدء تشغيل الكرونوغراف 

اضغط عى الزر A  2 مرة ثانية إيقاف الكرونوغراف 

اضغط عى الزر B  3 إعادة الكرونوغراف إى الصفر 

لقياس الوقت امراكم لسلسلة من اأحداث القصرة، مثا، فرة اللعب الحالية ي 
مباراة كرة قدم عندما يتكرر توقف اللعب:

اضغط عى الزر A  1 لبدء مؤقت الساعة عندما يبدأ الحدث 

اضغط عى الزر A  2 إيقاف امؤقت عندما يتوقف اللعب 

اضغط عى الزر A  3 مرة أخرى عندما يستأنف اللعب 

A موديات الكرونوغراف القياسية 1/1 ثانية – النوع 
مزود بعقرب ثواي للكرونوغراف مثبت ي امنتصف عداد دقائق الكرونوغراف

عاود الخطوات 2 و 3  4 حتى نهاية اللعب 

اضغط عى الزر B  5 للعودة إى الصفر 

مزامنة عقارب الكرونوغراف:

بعد تبديل البطارية أو ي حال خطأ ما، يلزمك معاودة ضبط عقرب كرونوغراف 
الثواي يدويا، وتصحيحه بوضعه عى الصفر:

اسحب التاج إى الوضع 2  1 

اضغط عى الزر A لضبط عقرب ثواي الكرونوغراف: كل كبسة عى الزر A  2 تقّدم 
عقرب الكرونو ثانية  اضغط باستمرار عى الزر A لتقديم العقرب برعة 

عندما يضبط العقرب بشكل صحيح أعد التاج إى الوضع 1  3 

A

B

B

A

5 ATM

عقرب الدقائق

عقرب الساعات

تاريخ ثناي

التاج

شاشة عرض 24 ساعة
تشغيل/إيقاف

تجزئة الوقت/إعادة الضبط

عقرب دقائق الكرونوغراف

عقرب الثواي 
الصغر

عقرب ثواي 
الكرونوغراف

عقرب دقائق الكرونوغراف

عقرب الدقائق

التاج

تاريخ ثناي

عقرب الثواي الصغر
عقرب ثواي الكرونوغراف

عقرب الساعات
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إرشادات التشغيل

أوضاع التاج:

الوضع العادي   وضع 1 – 
التاج مثبت بإطار الساعة 

لضبط التاريخ*:  وضع 2 – 
أِدر التاج عكس اتجاه دوران عقارب الساعة 

لضبط الوقت:  وضع 3 – 
أِدر التاج ي أي من ااتجاهن 

*ماحظة: ي حال ضبط التاريخ بن الـساعة 9 مساء والـساعة 3 بعد منتصف الليل، قد 
ا يتغر التاريخ ي اليوم التاي 

لتشغيل الكرونوغراف

مكن استخدام وظيفة الكرونوغراف ي هذه اموديات لتوقيت حدث يستغرق حتى 
11 ساعة/59 دقيقة/59 ثانية, بزيادات ذات قيم صحيحة من الثواي  استخدم الزرين 

A وB لتشغيل مؤقت ساعة اإيقاف 

مهم: يجب أن يكون التاج ي وضع 1 وأن تكون عقارب الكرونوغراف عى الـ60 
)صفر( قبل تشغيل مؤقت الساعة  ا تستخدم الكرونوغراف عندما يكون التاج 

مسحوبًا إى الوضع 2 أو 3، إذا اقتى اأمر، اضغط عى الزر B لوضع عقارب 
الكرونوغراف عى الصفر قبل البدء بالتشغيل 

لقياس امدة التي يستغرقها حدث ما بدون توقف:

اضغط عى الزر A  1 لبدء تشغيل الكرونوغراف 

اضغط عى الزر A  2 مرة ثانية إيقاف الكرونوغراف 

اضغط عى الزر B  3 إعادة الكرونوغراف إى الصفر 

لقياس الوقت الراكمي لسلسلة من اأحداث القصرة )مثا، فرة اللعب الحالية ي 
مباراة كرة قدم عندما يتكرر توقف اللعبة(:

اضغط عى الزر A  1 لتشغيل مؤقت الساعة عندما يبدأ الحدث 

اضغط عى الزر A  2 إيقاف امؤقت عندما يتوقف اللعب 

B موديات الكرونوغراف القياسية1/1 ثانية – النوع 
 امزودة بعقرب ثواي للكرونوغراف مثبت ي امنتصف، وعدادات

ساعات ودقائق الكرونوغراف ومينا فرعي صغر للثواي

A

B

اضغط عى الزر A  3 مرة أخرى عندما يستأنف اللعب  

عاود الخطوات 2 و 3  4 حتى نهاية اللعب  

اضغط عى الزر B  5 للعودة إى الصفر  

مزامنة عقارب الكرونوغراف:

بعد تبديل البطارية أو ي حال خطأ ما، يلزمك معاودة ضبط عقرب ثواي 
الكرونوغراف يدويا، وتصحيحه بوضعه عى الصفر:

اسحب التاج إى الوضع 2  1 

اضغط عى الزر A لضبط عقرب ثواي الكرونوغراف: كل ضغطة عى الزر A  2 تقّدم 
عقرب الكرونو ثانية  اضغط باستمرار عى الزر A لتقديم العقرب برعة 

عند ضبط العقرب بشكل صحيح أعد التاج إى الوضع 1  3 

عقرب دقائق 
الكرونوغراف

عقرب الدقائق

التاج

تاريخ ثناي

عقرب ثواي 
الكرونوغراف

عقرب الساعات 
الكرونوغراف

عقرب الساعات

عقرب الثواي الصغر
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إرشادات التشغيل

مكن استخدام هذا الكرونوغراف لتوقيت أحداث تستغرق حتى 59 دقيقة/59 ثانية، 
بزيادات ذات قيم صحيحة للثواي 

لضبط الوقت والتاريخ:

ماحظات: يجب أن تكون عقارب الكرونوغراف ي وضع 12:00 )الصفر( قبل ضبط 
التاريخ والوقت 

ا تضغط عى أزرار الضغط عندما يكون التاج ي الوضع 2، وإا تحركت عقارب 
الكرونوغراف 

ا تضبط التاريخ بن الساعة 9 مساًء و1 صباحاً, فقد ا يتغر التاريخ بطريقة صحيحة  
من الروري تغير التاريخ خال هذه الفرة الزمنية, أواً تغير الوقت أي ساعة 

خاف هذه الفرة, وضبط التاريخ, ومن ثم إعادة ضبط الوقت الصحيح 

اسحب التاج إى الوضع 2  1 

أدر التاج ي اتجاه دوران عقارب الساعة إى أن يظهر تاريخ اليوم السابق  2  

مجرد وصول عقرب الثواي إى وضع 12:00، اسحب التاج إى الوضع 3  3  ستتوقف 
الساعة عن العمل 

أدر التاج لتقديم عقري الساعات والدقائق لتجاوز 12:00  4 إى الوقت الصحيح, تأكد 
من صحة ضبط عقرب 24 ساعة  سيتغر التاريخ أوتوماتيكياً 

احصل عى إشارة دقيقة للوقت )من إحدى امحطات اإخبارية اإذاعية عى سبيل  5  
امثال(  مجرد صدور نغمة مسموعة تشر إى الوقت بدقة, ادفع التاج إى الوضع 1، 

وذلك محاذاة اإطار  سوف تعاود الساعة العمل, واآن ننتقل إى الثانية الدقيقة 

C موديات الكرونوغراف القياسية1/1 ثانية- النوع 
امزودة بعقارب ثواي صغرة للكرونوغراف وعقارب 24 ساعة

26

A

B

لتشغيل الكرونوغراف:

ماحظة: مكن استخدام وظيفة الكرونوغراف لتوقيت أحداث تستغرق حتى 60 
دقيقة، بزيادات بقيم صحيحة للثواي 

مهم: يجب أن يكون التاج ي الوضع 1، ويجب أن تكون عقارب الكرونوغراف عند 
60 )الصفر( قبل تشغيل ساعة اإيقاف  ا تستخدم الكرونوغراف عندما يكون التاج 
مسحوباً إى الوضع 2 أو 3  إذا لزم اأمر, أعد العقارب إى الصفر باتباع اإرشادات 

الواردة أدناه 

استخدم زري الضغط A و B لتشغيل مؤقت ساعة اإيقاف:

اضغط عى الزر A  1 لتشغيل ساعة اإيقاف 

اضغط عى A  2 مرة أخرى إيقاف ساعة التوقيت، قم بقراءة الوقت امنقي اموضح 
من خال عقارب مسجل الدقائق والثواي  

أضغط عي B  3 إعادة تعين عقارب مسجل الزمن إى الصفر

لضبط عقارب الزمن: 

قم بسحب التاج إى اموضع 3  1 

اضغط وحرر زري الضغط إعادة عقرب دقائق الكرونوغراف والعقرب الصغر  2  
لثواي الكرونوغراف عى وضع 60 )الصفر(:

يؤدي الضغط عى الزر A	• إى تحريك العقارب عكس اتجاه دوران عقارب 
الساعة 

يؤدي الضغط عى الزر B	• إى تحريك العقارب ي اتجاه دوران عقارب الساعة 

عند وصول العقارب إى 60، ادفع التاج إى الوضع 1  3 

عقرب الدقائق

تشغيل/إيقاف
التاج

مسح/إعادة إى الصفر

عقرب 24 ساعة )يبن 
تاريخ ثنايالوقت عى أساس 24 ساعة(

عقرب صغر لثواي 
الكرونوغراف

عقرب الثواي

عداد دقائق 
الكرونوغراف

عقرب الساعات
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إرشادات التشغيل

أوضاع التاج:

 الوضع 1 – الوضع العادي 
التاج مثبت باإطار 

 الوضع 2 – لضبط التاريخ*:
أدر التاج عكس اتجاه دوران عقارب الساعة

 الوضع 3 – لضبط الوقت:
أدر التاج ي أي من ااتجاهن 

*ماحظة: إذا تم ضبط التاريخ ما بن ساعاي نحو 9 مساًء و 1 صباحاً, فقد ا يتغر 
التاريخ ي اليوم التاي  

مكن استخدام وظيفة الكرونوغراف ي هذه اموديات لتوقيت حدث يستغرق حتى 11 
ساعة/59 دقيقة/59 ثانية, بزيادات ذات قيم صحيحة من الثواي 

لتشغيل الكرونوغراف:

ماحظة: استخدم الزرين A و B لتشغيل مؤقت ساعة اإيقاف 

مهم: يجب أن يكون التاج ي الوضع 1، ويجب أن تكون عقارب الكرونوغراف عند 
60 )الصفر( قبل تشغيل ساعة اإيقاف  ا تستخدم الكرونوغراف عندما يكون التاج 
مسحوباً إى الوضع 2 أو 3  إذا لزم اأمر, اضغط عى الزر B إعادة عقارب الكرونو 

إى الصفر قبل بدء التوقيت 

وظائف الكرونوغراف البسيطة:

قياس مدة حدث وحيد مستمر.

اضغط الزر A  1 لبدء تشغيل الكرونوغراف

اضغط الزر A  2 مرة ثانية إيقاف الكرونوغراف 

اضغط الزر B إعادة الكرونوغراف إى الصفر   3

D موديات الكرونوغراف القياسية 1/1 ثانية - النوع 
مزود بعقارب ثواي صغرة للكرونوغراف وعقارب 24 ساعة

A

B

لقياس الوقت الراكمي لسلسة من اأحداث اأقر )عى سبيل امثال، الوقت الفعي 
للعب مباراة كرة قدم، عند اإيقاف امتكرر للعب(:

ادفع الزر A  1 لتشغيل ساعة اإيقاف عند بدء الحدث 

ادفع الزر A  2 إيقاف التوقيت عند توقف الحدث 

ادفع الزر A  3 مرة أخرى عند استئناف الحدث 

كرر الخطوتن 2 و3  4 إى أن ينتهي الحدث 

اضغط الزر B  5 إعادة الكرونوغراف إى الصفر 

مزامنة عقارب الكرونوغراف:

بعد استبدال البطارية أو ي حالة وقوع خطأ، قد يتعن عليك ضبط الكرونوغراف 
وعقرب الثواي الصغر يدوياً محاذاته بطريقة صحيحة ي موضع الصفر، باستخدام 

 Bو A الزرين

اسحب التاج إى الوضع 3  1 

ادفع الزر A  2 لتحريك عقرب الثواي الصغر بالكرونوغراف عكس اتجاه دوران 
عقارب الساعة أو الزر B لتحريكه ي اتجاه دوران عقارب الساعة  ي كل مرة يتم 

فيها الضغط والتحرير يتحرك العقرب معدل ثانية واحدة  اضغط باستمرار عى 
الزر A أو B لتحريك العقرب برعة ي ااتجاه امراد 

فور محاذاة العقرب بطرقة صحيحة، ادفع التاج إى الوضع 1  3 

شاشة عرض 24 ساعة

نافذة التاريخ

عقرب الثواي

عقرب الثواي الصغر 
الكرونوغراف

عقرب دقائق 
الكرونوغراف

التاج
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إرشادات التشغيل

لضبط التاريخ والوقت:

أوضاع التاج:

الوضع العادي   وضع 1 – 
التاج مثبت بإطار الساعة 

لضبط التاريخ* الثناي:  وضع 2 – 
أِدر التاج باتجاه عقارب الساعة 

لضبط الوقت:  وضع 3 – 
أِدر التاج ي أي من ااتجاهن 

ماحظة: ي حالة ضبط التاريخ بن الـساعة 9 مساء والـساعة 3 صباًحا، قد ا يتغر 
التاريخ ي اليوم التاي 

لتشغيل الكرونوغراف:

مكن استخدام وظيفة الكرونوغراف ي هذا اموديل لقياس فرة تراوح بن 12 ساعة و 
5 ثواي  استعمل الزرين A و B لتشغيل مؤقت إيقاف الساعة 

مهم: يجب أن يكون التاج ي وضع 1 وأن تكون عقارب الكرونوغراف عى الـ60 
)صفر( قبل إيقاف الساعة  ا تستخدم الكرونوغراف عندما يكون التاج مسحوبًا إى 

الوضع 2 أو 3  إذا اقتى اأمر، اضغط عى الزر B لوضع عقارب الكرونوغراف عى 
الصفر قبل البدء بقياس الوقت 

وظائف الكرونوغراف البسيطة:

لقياس امدة التي يستغرقها حدث ما بدون توقف:
اضغط عى الزر A  1 لبدء تشغيل الكرونوغراف 

اضغط عى الزر A  2 مرة ثانية إيقاف الكرونوغراف 

اضغط عى الزر B إعادة الكرونوغراف إى الصفر   3

الكرونوغراف التناظري لقياس 20/1 من الثانية

:)Split-time( وظائف الوقت امجزأ

لإطاع عى الوقت الوسيط ي تدرجه:
اضغط عى الزر A  1 لبدء تشغيل الكرونوغراف 

اضغط عى الزر B  2 إيقاف الكرونوغراف مؤقتا 

اطلع عى الوقت الوسيط   3  

اضغط عى الزر B  4 لتستأنف وظائف الكرونوغراف، تستعيد العقارب دورانها 
وتلحق بالحدث 

لاطاع عى الجزء الثاي من الوقت، اضغط عى الزر B  5 مرة أخرى  

كّرر الخطوات من 2 إى 4 للحصول عى أجزاء الوقت اإضافية  

اضغط عى الزر A  6 إيقاف الكرونوغراف 

اطلع عى الوقت النهاي   7  

اضغط عى الزر لتعيد الكرونوغراف إى الصفر  8  

ماحظة: يتوقف عقرب 20/1 جزء من الثانية ي الكرونوغراف بعد 10 دقائق، بينا 
اآلية تواصل حساباتها 

مزامنة عقارب الكرونوغراف:

بعد استبدال البطارية أو ي حالة وقوع خطأ ما، يلزمك معاودة ضبط عقرب 20/1 
جزء من الثانية وعقارب الثواي، والدقائق والساعات يدويا، وتصحيحها بوضعها عى 

الصفر 

ماحظة: من امهم إتباع الخطوات التالية:
اسحب التاج إى الوضع 3  1 

اضغط باستمرار عى الزر B  2 مدة ثانيتن ثم حرره 

أِدر التاج لتحريك عقرب 20/1  3 جزء من الثانية ووضعه عى الصفر 

اضغط مرة أخرى عى الزر B  4 مدة ثانيتن ثم حرره 

أِدر التاج لتحريك عقرب ثواي الكرونوغراف ووضعه عى الصفر  5  

اضغط عى الزر B  6 مرة ثالثة مدة ثانيتن ثم حرره 

أِدر التاج لتحريك عقارب دقائق وساعات الكرونوغراف ووضعها عى الصفر  7  

إذا اقتى اأمر، اضغط عى الزر B مدة ثانيتن لتحريك وضبط آلية عقرب 20/1  8 
جزء من الثانية 

عندما تنتهي من ضبط عقارب الكرونوغراف أعد التاج إى الوضع 1  9 

عقرب الدقائق

تشغيل/إيقاف

التاج

تجزئة/إعادة ضبط
نافذة التاريخ

عقرب 24 ساعة

عقرب ثواي 
الكرونوغراف

عقرب الثواي الصغر

عقرب الساعات

عقرب الكرونوغراف 20/1 
جزء من الثانية
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إرشادات التشغيل

تتميز بعض الساعات ذات السوار بحلقات ربط عى شكل مزاج تقوم بنفس وظيفة 
مشابك امجوهرات, ما يسمح لك برعة ضبط السوار لي يائم معصمك  

نصائح: نوي بضبط جوانب السوار الواحد تلو اآخر  

لضان اتزان الساعة حول ل معصمك بطريقة صحيحة, يفضل إزالة/إضافة عدد متساٍو 
من الحلقات ي كل جانب  إذا استلزم اأمر إزالة عدد فردي, خذ الحلقة الزائدة من 

جانب الساعة 6 

إزالة حلقات:
امسك أحد جانبي سوار الساعة حسبا هو مبن, عى أن مسك حلقة عادية بن  1  

إصبعي اإبهام والسبابة لكل يد, وتكون إحدى حلقات مشبك امزاج بينها 

أدر يديك برفق ي اتجاهن متعاكسن »لدفع« حلقة مشبك امزاج وفتحها   2  

كرر الخطوتن 1 و2  3 مرة أخرى بطول السوار, إزالة العدد امراد من الحلقات 

لتوصيل الحلقات:
قم محاذاة طولن من السوار الذي تريد إعادة توصيله جنباً إى جنب, عى أن يكون  1  

وجهها أعى 

استخدم حلقة مشبك مزاج مفتوحة إعادة توصيلها: فور وصول حلقة امزاج إى  2  
الوضع الصحيح, اضغط عليها بن أصابعك إى أن تستشعر إغاقها وانطباق فكيها, 

ما يعيد إغاق جزي السوار 

كرر العملية امذكورة أعاه إزالة الحلقات أو إعادة توصيلها عى جانب آخر للسوار 

الحلقات القابلة لإزالة

حلقة السوار العاديةحلقة مشبك امزاج
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إرشادات التشغيل
اموديات ذات السوار/الحزام امتبادلن الطراز امزود مسار شد

1 a

2 a

3 a

1 b

2 b

3 b

(a) إزالة الحزام (b) استبدال الحزام
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إرشادات التشغيل
 اموديات ذات السوار/الحزام امتبادلن

الطراز امزود بخطاف ومزاج

1 2

3 4

5 6

7 8

إزالة الحزاماستبدال الحزام
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إرشادات التشغيل
اموديات ذات السوار/الحزام القابل للتحويل

2

1 3 4

تحويل السوار إى حزام



22

معلومات الضان والخدمة

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

الخدمة الخاص بنا عى الويب وانقر فوق رابط معلومات الضان والخدمة  
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العناية والصيانة

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

ساعتك الجديدة, والطرق الصحيحة لتشغيلها والعناية بها 

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

الويب وانقر فوق رابط معلومات الضان والخدمة 

الصدمات

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

امغناطيسية

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

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

مقاومة اماء

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

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

أو السباحة إا إنه يحظر تقلدها أثناء الغطس  

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

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

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

معلومات عن البطارية

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

ااستخدام العادية  وا يشمل الضان البطارية  

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

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

إى رورة استبدالها 

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

محاولة استبدال البطارية بنفسك 

معلومات الضان والخدمة 

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

الخدمة الخاص بنا عى الويب وانقر فوق رابط معلومات الضان والخدمة 


