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*الموديالت المزودة بتاج �ضبط لولبي:
الو�سع الأ�سا�سي )مربوط، غير م�سحوب للخارج(  IA
الو�سع المحايد )مفكوك، غير م�سحوب للخارج(  IB

العر�ض والوظائف

عر�ض GMT )منطقة التوقيت الثانية - 24 �ساعة(  
عقرب ال�ساعات )الوقت المحلي(  

عقرب الدقائق  
عقرب الثواني  
مبين التاريخ  

تاج �سبط ثالثي الأو�ساع:  
و�سع الت�سغيل والملء اليدوي )مربوط*، غير م�سحوب للخارج(  I

و�سع ت�سحيح التاريخ وو�سع ت�سحيح عر�ض GMT )مفكوك*، ن�سف م�سحوب للخارج(  II
و�سع �سبط الوقت )مفكوك*، م�سحوب للخارج بالكامل(   III
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تهانينا!

®CERTINA، وهي عالمة تجارية �سوي�سرية من بين اأ�سهر العالمات التجارية في العالم. تعمل الخامات والمكونات عالية الجودة، التي تم 
نهنئك على اقتناء �ساعة من 

ت�سنيع ال�ساعة منها بمنتهى الدقة والعناية، على توفير حماية فائقة �سد ال�سدمات والتغيرات الحرارية والماء والغبار؛ هذا بالإ�سافة اإلى مفهوم DS الفريد.

®CERTINA الأوتوماتيكية المزودة باآلية الحركة Powermatic 80.661 GMT. للتعرف على اأو�ساع �سبط وكيفية ت�سغيل �ساعتك، من 
دليل ال�ستخدام ي�سري على �ساعات 

ف�سلك راجع الإر�سادات المذكورة اأدناه.

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

يمتاز مفهوم DS )الحماية المزدوجة( بما يلي:

مقاومة لل�سدمات ال�سديدة،  -

كري�ستال ياقوتي فائق المقاومة،  -

ا للخارج،
ً
ح�سية داخل التاج وح�سية حول وحدة الملء ل�سمان مقاومة الماء حتى عندما يكون تاج ال�سبط م�سحوب  -

ظهر ج�سم ال�ساعة مقوى.  -

اأو�ساع ال�سبط

الموديالت المزودة بتاج �ضبط لولبي

ل�سمان م�ستوى اأف�سل من مقاومة الماء، تم تجهيز بع�ض الموديالت بتاج �سبط لولبي (6). قبل �سبط الوقت اأو التاريخ، عليك اأوًل اأن تفك تاج ال�سبط لتنقله (6) للو�سع 

.III اأو II قبل اأن ت�سحبه للو�سع ،IB

هام: بعد كل ت�ضغيل، عليك دائًما اأن تربط التاج في مو�ضعه االأ�ضا�ضي ل�ضمان حماية �ضاعتك من الماء. ال يجوز ا�ضتعمال تاج ال�ضبط (6) تحت الماء.

�ضبط عر�ض GMT )المنطقة الزمنية الثانية(

ا�سحب التاج (6) للخارج اإلى الو�سع III. �سيتوقف عقرب الثواني (4).  •

اأدر التاج (6) لالأمام اأو للخلف ل�سبط عر�ض )المنطقة الزمنية الثانية( (1) وعقرب الدقائق (3) في الوقت ذاته. ل تقلق ب�ساأن �سبط عقرب ال�ساعات )الوقت المحلي(   •
(2) اأو عقرب التاريخ (5) في هذه المرحلة.

.I ا�سغط على تاج ال�سبط (6) لإرجاعه اإلى الو�سع  •

تم الآن �سبط عر�ض GMT (1) وعقرب الدقائق (3).  •

ا�سغط على تاج ال�سبط (6) لإرجاعه اإلى الو�سع I. �سيعمل عقرب الثواني (4) مجددا.  •

الت�ضحيح ال�ضريع للتاريخ و�ضبط الوقت المحلي

.Il ا�سحب تاج ال�سبط (6) للخارج اإلى الو�سع  •

التاريخ عندما يتجاوز عقرب  �ساعة واحدة و�سيتغير  (2) بمعدل  ال�ساعات  �سيتحرك عقرب  المرغوب.  التاريخ  اإلى  للخلف حتى ت�سل  اأو  (6) لالأمام  ال�سبط  اأدر تاج   •
ال�ساعات منت�سف الليل.

بعد �سبط التاريخ ا�ستمر في اإدارة تاج ال�سبط (6) ل�سبط عقرب ال�ساعات (2) على الوقت المحلي المرغوب.  •

ن�ضائح حول مزامنة �ضاعتك

لمزامنة عقرب الثواني (4) مع اإ�سارة �سبط وقت ر�سمية )راديو/تلفاز/اإنترنت(، ا�سحب تاج ال�سبط (6) للخارج اإلى الو�سع III. �سيتوقف عقرب الثواني (4). عند �سدور اإ�سارة 

.I م�سموعة ادفع تاج ال�سبط (6) لإرجاعه اإلى و�سع ال�سكون

GMT وظائف

�ستخدم م�سطلح GMT ل�سبط توقيت جرينت�ض.
ُ
عاًدة ما ي

ا�سُتخدم هذا الوقت المرجعي في معظم �سنوات القرن الع�سرين  قبل ا�ستبداله بالتوقيت العالمي الأكثر دقة (UTC) في عام 1972.

 UTC ا لأن قيا�سه يعتمد على دوران الأر�ض، بينما ي�ستخدم توقيت
ً
ا لت�سابهه، فاإن توقيت جرينت�ض يختلف نظر

ً
على الرغم من ا�ستخدامه بانتظام كمرادف لـ UTC + 0 نظر

تقنية ال�ساعة الذرية. 

التوقيت،  منطقة  اختيار  يمكنك  الثانية؛  الزمنية  المنطقة  لعر�ض  ب�سا�سة  مزودة  ال�ساعة  مينا  تكون  عندما   GMT الخت�سار  ا�ستخدام  يتم  ال�ساعات  �سناعة  عالم  في 

التي تريدها.

الملء

ال�ضاعات الميكانيكية االأوتوماتيكية

المثال  �سبيل  )على  المنخف�ض  الن�ساط  فترات  م�ستمر خالل  ب�سكل  تعمل  �ساعتك  بقاء  ل�سمان  وذلك  اأيام،  لعدة  ارتداوؤها  يتم  لم  اأو  توقفت  اإذا  ا 
ً
يدوي �ساعتك  ملء  يجب 

اأثناء النوم(.

في هذه الحالت، اأدر تاج ال�سبط بمعدل 30 لفة لالأمام في الو�سع I. عندئذ �سي�سمن نظام الملء الأوتوماتيكي اأن تكون اآلية الحركة مملوؤة بالكامل اإذا كانت ال�ساعة على 

ا بوا�سطة تاج الملء. ومع ذلك، يرجى مالحظة اأن اآلية الحركة الأوتوماتيكية تحتوي على زنبرك منزلق، 
ً
ا ملء �ساعة اأوتوماتيكية بالكامل يدوي مع�سمك. ومن الممكن اأي�سً

والذي يقوم بف�سل نظام الملء )يمكن اإدارة تاج ال�سبط اإلى ما ل نهاية( بمجرد اأن يتم ملء اآلية الحركة بالكامل. ب�سكل عام، يكفي اإدارة تاج ال�سبط بمعدل 80 لفة لملء 

معظم ال�ساعات الميكانيكية الأوتوماتيكية بالكامل.

تعتمد كفاءة نظام الملء االأوتوماتيكي الآلية الحركة الميكانيكية على حركات مع�ضم ال�ضخ�ض، الذي يرتدي ال�ضاعة. ال تهز �ضاعتك االأوتوماتيكية عن 

عمد بغر�ض ملوؤها؛ فهذا االإجراء لي�ض له تاأثير، كما اأنه قد يلحق �ضرًرا بال�ضاعة.
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المعلومات الفنية

مخزون الطاقة

®CERTINA الأوتوماتيكية طاقتها من ثقل اأرجوحي يتم تن�سيطه ا�ستجابة للحركات الطبيعية لمع�سمك. وهذا الثقل من �ساأنه الحفاظ على ملء �ساعتك. 
ت�ستمد �ساعات 

ال�ساعات الأوتوماتيكية ل تحتاج اإلى بطارية. الموديل GMT Powermatic 80 يمتاز بمخزون طاقة يبلغ 80 �ساعة.

الدقة

 CERTINA®
تعتمد دقة ال�ساعة الميكانيكية على حركات وعادات ال�سخ�ض، الذي يرتديها، وبالتالي فاإنها يمكن اأن تختلف. يمكن ل�سانع �ساعات معتمد من قبل �سركة 

التي ل تكون �ساعات كرونومتر معتمدة، لديها متو�سط فرق دقة حوالي ال�ساعات،  ®CERTINA. معظم 
المحددة من قبل �سركة  التفاوت  ال�ساعة �سمن حدود   �سبط دقة 

-10/+30 ثانية في اليوم. الكرونومتر هو �ساعة ميكانيكية دقيقة ح�سلت على �سهادة ر�سمية �سادرة عن هيئة COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres)، بعد 
ا 

ً
اأن مرت اآلية حركتها بعدة اختبارات للدقة في مختلف الموا�سع وفي درجات حرارة مختلفة، بالإ�سافة اإلى اختبارات مقاومة الماء، التي اأجريت في مختبر لمدة 15 يوم

و 15 ليلة. للح�سول على لقب الكرونومتر، يجب اأن يتراوح متو�سط فرق دقة اآلية الحركة الميكانيكية بين -4/+6 ثواٍن في اليوم.

مقاومة الماء

®CERTINA لتحمل �سغط ي�سل اإلى 10 بار )100 م/330 قدم(، و 20 بار )200 م/660 قدم( اأو 30 بار )300 م/1000 قدم(، اعتماًدا على المعلومات المبنية 
تم ت�سميم �ساعات 

على ظهر ج�سم ال�ساعة.

ا. فقد تتاأثر بتقادم الح�سيات اأو ال�سدمات غير المق�سودة لج�سم ال�ساعة. لذا نو�سي بفح�ض مدى مقاومة 
ً
ا �سمان اأن تكون ال�ساعة مقاومة للماء تمام

ً
ل يمكن دائم

.CERTINA®
�ساعتك للماء مرة واحدة في العام لدى مركز خدمة معتمد من قبل �سركة 

العناية وال�سيانة

درجة الحرارة

ل تعر�ض �ساعتك للتغيرات المفاجئة في درجة الحرارة )التعر�ض لأ�سعة ال�سم�ض ثم الغمر بالماء البارد( اأو درجات الحرارة الق�سوى )اأكثر من 60 درجة مئوية )140 درجة 

فهرنهايت( اأو اأقل من 0 درجة مئوية )32 درجة فهرنهايت((.

المجاالت المغناطي�ضية

الأجهزة  من  غيرها  اأو  الثالجات  اأو  الكمبيوتر  اأجهزة  اأو  الجوالة  الهواتف  اأو  ال�سوت  مكبرات  تولدها  التي  كتلك  ال�سديدة،  المغناطي�سية  للمجالت  �ساعتك  تعر�ض  ل 

الكهرومغناطي�سية.

ال�ضدمات واال�ضطدامات

ا بال�ساعة. في حال حدوث ا�سطدام عنيف، يرجى فح�ض �ساعتك لدى مركز خدمة معتمد من قبل 
ً
ا لأنها قد تلحق �سرر

ً
تجنب ال�سدمات الحرارية اأو ال�سطدامات؛ نظر

.CERTINA®
�سركة 

منتجات �ضارة

احر�ض على حماية �ساعتك من اأي ات�سال مبا�سر مع المذيبات والمنظفات والعطور وم�ستح�سرات التجميل وما اإلى ذلك؛ لأنها قد تتلف ال�سوار اأو الج�سم اأو الح�سيات.

التنظيف

ماء  في  وجيزة  لفترة  ال�ساعة  غمر  بعد  �سابون.  به  فاتر  وماء  ناعمة  قما�ض  قطعة  با�ستخدام  الجلدي(  ال�سوار  )با�ستثناء  منتظمة  ب�سفة  �ساعتك  بتنظيف  نن�سحك 

ا.
ً
وملح،ا�سطفها جيدا بماء �ساف، واتركها لتجف تمام

الخدمات

يجب �سيانة ال�ساعة ب�سفة دورية لتعمل بال�سكل الأمثل، �ساأنها �ساأن جميع الأجهزة فائقة الدقة. كقاعدة عامة، نن�سحك باأن تفح�ض �ساعتك كل 3 اإلى 4 �سنوات لدى 

®CERTINA. ومع ذلك، يرجى مالحظة اأنه اعتماًدا على المناخ وظروف ا�ستخدام ال�ساعة، قد يكون من ال�سروري فح�ض ال�ساعة 
موزع اأو مركز خدمة معتمد من قبل �سركة 

.CERTINA®
ا الت�سال بموزع اأو مركز خدمة معتمد من 

ً
بفوا�سل زمنية اأقل. لال�ستفادة من اأعلى معايير الخدمة والحفاظ على �سريان ال�سمان، يرجى دائم

توافر قطع الغيار

ا لل�ساعات 
ً
®CERTINA توافر قطع الغيار الخا�سة بها لمدة ل تقل عن 10 �سنوات لل�ساعات القيا�سية، ولمدة ت�سل اإلى 20 عام

من تاريخ توقف اإنتاج ال�ساعات، ت�سمن �سركة 

®CERTINA تحتفظ بالحق - وفًقا لتقديرها الخا�ض- في تقديم حل بديل 
الذهبية. اإذا تم اإيقاف اأو تاأجيل اإنتاج قطعة غيار معينة لأي �سبب من الأ�سباب، فاإن �سركة 

للعميل.


