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 �ساعات الكرونوغراف كوارتز 

PRECIDRIVE ذات الدقة 1/10 ثانية
دليل الم�ستخدم

IA   IB
* الموديالت ذات تاج ال�ضبط الدوار:

و�سع البدء )مربوط، غير م�سحوب(  IA
الو�سع المحايد )مفكوك، غير م�سحوب(  IB

عنا�سر البيان والوظائف

ال�ضاعة:

عقرب ال�ساعات  
عقرب الدقائق  
عقرب الثواني  
مبين التاريخ  

الكرونوغراف:

عقرب عداد 30 دقيقة  
عقرب عداد 60 ثانية  

عقرب عداد 1/10 ثانية  

تاج �سبط ذو 3 اأو�ساع:  
و�سع ال�سكون )مربوط*، غير م�سحوب(  I

و�سع �سبط التاريخ )مفكوك*، م�سحوب للمنت�سف(  II
و�سع �سبط التوقيت )مفكوك*، م�سحوب بالكامل(  III

زر ان�سغاطي للبدء/الإيقاف  A
زر ان�سغاطي للوقت البيني/اإعادة ال�سبط  B

تدريج التاكوميتر  C
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�ساعات الكرونوغراف كوارتز PRECIDRIVE ذات الدقة 1/10 ثانية

تهانينا

العالم. تعمل الخامات والمكونات عالية  ال�سوي�سرية �سهرة على م�ستوى  الماركات  اأكثر  اأحد   ،CERTINA® PRECIDRIVE من  الكرونوغراف  نهنئكم على اختياركم �ساعة 

الجودة التي تم تجميع ال�ساعة منها بمنتهى الدقة والعناية على توفير حماية فائقة �سد ال�سدمات والتغيرات الحرارية والماء والغبار، هذا بالإ�سافة اإلى تقنية DS الفريدة 

والمتميزة.

®CERTINA من موديل كرونوغراف كوارتز ذات الدقة 1/10 ثانية المزودة باآلية الحركة PRECIDRIVE G10. للتعرف على اأو�ساع �سبط وت�سغيل 
يخت�ص هذا الدليل ب�ساعات 

�ساعات الكرونوغراف PRECIDRIVE، من ف�سلك راجع الإر�سادات المذكورة اأدناه.

تتيح لك �ساعة الكرونوغراف PRECIDRIVE اإمكانية توقيت الأحداث التي ت�ستمر حتى 30 دقيقة بدقة 1/10 من الثانية، اإلى جانب الوظائف التالية:

– وظيفة البدء/الإيقاف للكرونوغراف القيا�سي  

– وظيفة احت�ساب الأوقات التراكمية )الأوقات الجزئية(  

– وظيفة احت�ساب الأوقات البينية )الأوقات البينية(  

ل�سمان عمل �ساعتك الكرونوغراف بدقة متناهية على مدى �سنوات عديدة قادمة، نو�سيك بالهتمام جيًدا بالن�سائح المذكورة في هذا الدليل.

تتميز تقنية DS )الحماية المزدوجة( بما يلي:

والخدو�ص، لل�سدمات  فائقة  – مقاومة 
المقاومة، �سديدة  – كري�ستالة �سفير 

ا،
ً
م�سحوب ال�سبط  تاج  فيها  يكون  التي  الحالت  الماء حتى في  ل�سمان مقاومة  الملء  ال�سبط وچوان حول وحدة  تاج  داخل  – چوان 

الخلفي مقوى. ال�ساعة  – ج�سم 

اأو�ساع ال�سبط

الموديالت ذات تاج ال�ضبط الدوار

ل�سمان م�ستوى اأف�سل من مقاومة الماء، تحتوي بع�ص الموديالت على تاج �سبط دوار (8). قبل �سبط التوقيت اأو التاريخ، عليك اأوًل اأن تفك تاج ال�سبط (8) للو�سع IB، قبل 

.III اأو II اأن ت�سحبه للو�سع

هام: بعد كل ت�ضغيل، عليك دائًما اأن تربط تاج ال�ضبط مكانه ل�ضمان حماية �ضاعتك من الماء. نن�ضحك بعدم ت�ضغيل تاج ال�ضبط (8) تحت الماء.

�ضبط الوقت

ا�سحب تاج ال�سبط (8) للو�سع III، �سيتوقف عقرب الثواني (3)، و�ستكمل عقارب عداد الكرونوغراف )5، 6، 7( دورة الميناء )لتدخل و�سع ال�سبط(. اأِدر تاج ال�سبط (8) في اأي 

التجاهين حتى يتم عر�ص التوقيت المطلوب، ثم ادفعه اإلى و�سع ال�سكون I. عندما يتخطى عقرب ال�ساعات (1) ال�ساعة 12، �سترى اإن كان ي�سير اإلى منت�سف الليل )يتغير 

التاريخ (4)(، اأو منت�سف النهار )ل يتغير التاريخ (4)(.

ن�ضائح حول مزامنة �ضاعتك

لمزامنة عقرب الثواني (3) على اإ�سارة توقيت ر�سمية )راديو/تلفزيون/اإنترنت(، ا�سحب تاج ال�سبط (8) للو�سع III، و�سيتوقف عقرب الثواني (3). عند الح�سول على اإ�سارة 

.I م�سموعة، ادفع تاج ال�سبط (8) لو�سع ال�سكون

تغيير منطقة التوقيت اأو التبديل بين التوقيت ال�ضيفي/التوقيت ال�ضتوي

ا�سحب تاج ال�سبط (8) للو�سع II. �ستكمل عقارب عداد الكرونوغراف )5، 6، 7( دورة الميناء )لتدخل و�سع ال�سبط(. اأِدر تاج ال�سبط (8) في اأي التجاهين حتى يتم عر�ص 

التوقيت المطلوب.

الت�ضحيح ال�ضريع للتاريخ

ا�سحب تاج ال�سبط (8) للو�سع II. �ستكمل عقارب عداد الكرونوغراف )5، 6، 7( دورة الميناء )لتدخل و�سع ال�سبط(. اأِدر تاج ال�سبط (8) عك�ص اتجاه حركة عقارب ال�ساعة 

حتى يتم عر�ص التاريخ المطلوب.

التاكوميتر )ح�ضب الموديل(

يتيح لك التاكوميتر اإمكانية قيا�ص متو�سط �سرعة الج�سم المتحرك. ابداأ ت�سجيل الوقت بال�سغط على الزر الن�سغاطي (A)، واأوقفه بال�سغط على الزر الن�سغاطي (B) بمجرد 

النتهاء من قطع م�سافة 1 كم. �سي�سير عقرب ثواني الكرونوغراف (6) اإلى تدريج التاكوميتر (C)، ويظهر ال�سرعة بوحدة كم/�ساعة.

اإعادة �سبط عدادات الكرونوغراف

عند اللزوم، يجب اإعادة �سبط عدادات الكرونوغراف )5، 6، 7( قبل بدء ت�سجيل الوقت. اتبع الإر�سادات المذكورة اأدناه: 

7( دورة الميناء )لتدخل و�سع ال�سبط(. في كل مرة   ،6 II، �ستكمل عقارب العداد )5،  (8) للو�سع  ا�سحب تاج ال�سبط 

ت�سغط على الزر الن�سغاطي (A)، �سيكمل اأحد العقارب دورة الميناء )العقرب المفعل(؛ يمكنك بعد ذلك اإرجاعه اإلى 

.(B) و�سع البدء بال�سغط المتكرر على الزر الن�سغاطي

ترتيب تفعيل العقارب:

عقرب عداد 1/10 ثانية (7)  .1
عقرب عداد 60 ثانية (6)  .2
عقرب عداد 30 دقيقة (5)  .3
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�ضكل 1

الحت�ساب العادي للوقت

تتيح لك وظيفة »االحت�ضاب العادي للوقت« احت�ساب الوقت لأحداث منف�سلة عن بع�سها.

البدء  A

الإيقاف  A

قراءة الوقت )كما في �ضكل 1(  

- 3 �ساعات  

- 5 دقائق  

- 57 ثانية  

- 3/10 من الثانية  

اإعادة ال�سبط  B

ملحوظة هامة: قبل القيام باأية عملية لت�سجيل الوقت يجب اأن تكون عقارب الكرونوغراف على نقاط البدء الخا�سة 

بها. عند اللزوم، راجع فقرة اإعادة �ضبط عدادات الكرونوغراف.

ملحوظة: تتوافر جميع وظائف ت�سجيل الوقت عندما يكون تاج ال�سبط في و�سع ال�سكون I. في الدقيقة الأولى من 

ت�سجيل الوقت، ُتعر�ص 1/10 من الثانية بالتوقيت الفعلي )10 درجات في الثانية( بوا�سطة عقرب عداد 1/10 ثانية (7). 

خالل باقي مدة ت�سجيل الوقت، يبقى عقرب عداد 1/10 ثانية (7) في و�سع منت�سف النهار، ويعر�ص فقط 1/10 من 

.B اأو A الثانية بعد ال�سغط على الزر الن�سغاطي

�ضكل 2

�ضكل 3

�ضكل 4

وظيفة احت�ساب الأوقات التراكمية

تتيح لك وظيفة احت�ضاب االأوقات التراكمية قيا�ص الأحداث المتتالية دون ال�سطرار اإلى اإعادة ال�سبط اإلى �سفر 

بعد كل حدث. فبمنتهى الب�ساطة ت�ساف كل مدة يتم ت�سجيلها اإلى الإجمالي ال�سابق )�ضكل 2(.

البدء  A

الإيقاف لقراءة الوقت  A

اإعادة الت�سغيل  A

الإيقاف لقراءة الوقت  A

اإعادة الت�سغيل  A

الإيقاف لقراءة الوقت  A

اإعادة �سبط العدادات  B

وظيفة احت�ساب الأوقات البينية

تتيح لك وظيفة احت�ضاب االأوقات البينية اإيقاف العقارب لقراءة وقت بيني، وذلك دون حدوث قطع لعملية ت�سجيل 

الوقت. عند اإعادة الت�سغيل، »تلحق« عقارب الكرونوغراف بالوقت المنق�سي الم�ستمر.

البدء  A

الوقت البيني 1  B

قراءة الوقت 1 )كما في �ضكل 1(  

- 5 دقائق  

- 57 ثانية  

- 3/10 من الثانية  

اإعادة الت�سغيل )ال�ستكمال(  B

الوقت البيني 2  B

قراءة الوقت 2 )كما في �ضكل 3(  

- 10 دقائق  

- 15 ثانية  

- 5/10 من الثانية  

اإعادة الت�سغيل )ال�ستكمال(  B

الإيقاف  A

القراءة االأخيرة للوقت )كما في �ضكل 4(  

- 15 دقيقة  

- 45 ثانية  

- 8/10 من الثانية  

اإعادة �سبط العدادات  B

�ساعات الكرونوغراف كوارتز PRECIDRIVE ذات الدقة 1/10 ثانية
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المعلومات الفنية

الملء

ال�ساعات الكوراتز ل تحتاج للملء.

PRECIDRIVE
ا لمعدلت تعوي�ص التغيرات الحرارية  ®CERTINA، على الدقة الالمتناهية للكوارتز، ولكنها تمتد اأي�سً

ل تقت�سر مميزات �ساعات الكرونوغراف كوارتز PRECIDRIVE، من 

)التعوي�ص الحراري( المقاوم للرطوبة. فهذا يتيح لها تحقيق م�ستويات من الدقة ت�سل اإلى حوالي +/- 10 ثواني في ال�سنة )في ظروف ال�ستخدام العادي(.

EOL - )نهاية العمر االفترا�ضي(
ا. لن يمكنك بعد ذلك ا�ستخدام 

ً
عندما يقفز عقرب الثواني (3) كل 4 ثواني، تخبرك �ساعتك الكرونوغراف اأن العمر الفترا�سي للبطارية قد انتهى و�ستحتاج اإلى تغييرها قريب

.EOL ا من تفعيل الو�سعية
ً
وظيفة التوقيت بعد �ساعة تقريب

العناية وال�سيانة

نن�سحك بتنظيف �ساعتك الكرونوغراف ب�سفة منتظمة )با�ستثناء ال�سوار الجلدي( با�ستخدام قطعة قما�ص ناعمة وماء دافئ به �سابون. وبعد غم�ص ال�ساعة لفترة وجيزة 

ا.
ً
في ماء بملح، ا�سطفها جيًدا في ماء نقي، واتركها لتجف تمام

ل تتركها في اأي مكان فيه م�ستويات عالية من التغيرات الحرارية اأو الرطوبة اأو اأ�سعة ال�سم�ص المبا�سرة اأو المجالت المغناطي�سية القوية. 

®CERTINA المعتمد. للح�سول على اأف�سل م�ستويات ال�سيانة والحفاظ على �سريان ال�سمان، ا�ست�سر 
نن�سحك باأن تفح�ص �ساعتك كل 3 اإلى 4 �سنوات من قبل ممثل اأو وكيل 

®CERTINA المعتمد.
ا ممثل اأو وكيل 

ً
دائم

اإذا كنت تنوي عدم ارتداء �ساعتك الكرونوغراف لعدة اأ�سابيع اأو اأ�سهر، نن�سحك بتخزينها بعد �سحب تاج ال�سبط (8) للو�سع III. بذلك يتم اإيقاف اإمداد موتور ال�ساعة بالطاقة 

الكهربائية، مما يوؤدي اإلى زيادة عمر البطارية ب�سورة ملحوظة.

تغيير البطارية

®CERTINA اإلى اأكثر من عامين في حالت ال�ستخدام الم�ستمر. بمجرد فراغ �سحنة البطارية، ل بد من 
عادًة ي�سل عمر بطارية �ساعات الكرونوغراف PRECIDRIVE من 

®CERTINA المعتمد.
تغييرها على الفور عن طريق ممثل اأو وكيل 

.SR 936 SW ،394 نوع البطارية: زر الخلية من اأك�سيد الف�سة والزنك، 1.55 ڤلط، رقم

تجميع ومعالجة �ضاعات الكوارتز منتهية ال�ضالحية*

يو�سح هذا الرمز اأنه ل يجوز التخل�ص من هذه ال�ساعة باإلقائها �سمن المخلفات المنزلية. ينبغي اأن تعهد بها اإلى اأحد مراكز التجميع المعتمدة. وباتباعك لهذا 

الإجراء فاإنك ت�ساهم في حماية البيئة وال�سحة العامة. كما اأن اإعادة تدوير المواد ي�ساهم في المحافظة على الموارد الطبيعية.

* �ساري في دول التحاد الأوروبي (EU) واأية دولة تنتهج ت�سريعات م�سابهة.

�ساعات الكرونوغراف كوارتز PRECIDRIVE ذات الدقة 1/10 ثانية


