العربية
لمزيد من التعليمات المتعلقة بالساعة ،يُرجى زيارتنا على الموقع
http://dkny.co/timemanualsrepair

تعليمات الضبط القياسية

1 2 3
التاريخ

ضبط الوقت والتاريخ
 .1اسحب التاج إلى الموضع .2
 .2أدر التاج في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة (حسب
الطراز) لضبط التاريخ على اليوم السابق.
 .3اسحب التاج إلى الموضع .3
 .4أدر التاج في اتجاه عقارب الساعة إلى أن يُعرض التاريخ الحالي.
 .5استمر في إدارة التاج لضبط الوقت صباحً ا/مسا ًء
 .6أدر التاج إلى الموضع .1
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 .6أعد التاج إلى الموضع .1
مالحظة :عندما يكون التاج في الموضع  ،2ال تضغط على أزرار الضغط.
وإال ،فإن عقارب الكرونوغراف ستتحرك.
مالحظة :ال تضبط التاريخ بين  9:00مسا ًء و 1:00صباحً ا لضمان الدقة.
الكرونوغراف
 .1اضغط على  Aلتشغيل/إيقاف تشغيل الكرونوغراف.
 .2اضغط على  Bإلعادة ضبطه على صفر.
إعادة ضبط الكرونوغراف على صفر
 .1إذا لم يكن أي من عقارب الكرونوغراف عند الموضع صفر (،)12:00
اسحب التاج إلى الموضع .3
 .2اضغط على  Aلتحريك العقارب في اتجاه عقارب الساعة؛ اضغط على B
لتحريك العقارب في عكس اتجاه عقارب الساعة .ستؤدي كل ضغطة على A
أو  Bإلى تحريك عقارب الكرونوغراف بزيادة/نقص واحدة فقط .أو اضغط
مع االستمرار على  Aأو  Bللزيادة/النقص السريع.
 .3عندما يكون كال العقربين في موضع الصفر ،أعد ضبط الوقت وأعد التاج إلى
الموضع .1

مالحظة :سيتزامن عقرب دقائق الكرونوغراف مع عقرب الثواني به أثناء
إعادة ضبط الكرونوغراف على صفر.
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الكرونوغراف

JS15 / JS16 / JS25 / JS26 / VD54

عقرب الـ 24ساعة

A

عقرب دقائق الكرونوغراف

1 2 3
B

عقرب ثواني الكرونوغراف
JS15 / JS16

A

عقرب الـ 24ساعة

عقرب دقائق الكرونوغراف

1 2 3
B

عقرب ثواني الكرونوغراف
JS25 / JS26 / VD54

ضبط الوقت والتاريخ
 .1اسحب التاج إلى الموضع .2
 .2أدر التاج في اتجاه عقارب الساعة إلى أن تاريخ اليوم السابق في نافذة
التاريخ.
 .3اسحب التاج إلى الموضع .3
 .4أدر التاج في اتجاه عقارب الساعة إلى أن يظهر التاريخ الصحيح في نافذة
التاريخ.
 .5استمر في التدوير حتى ضبط الوقت الصحيح صباحً ا/مساءً.
مالحظة :يتحرك عقرب الـ 24ساعة بالتطابق مع عقارب الساعة والدقيقة.
عند ضبط الوقت ،تأكد من ضبط عقرب الـ 24ساعة بشكل صحيح.
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الوظائف المتعددة

JP25

A

1 2 3
B

التاريخ

 24ساعة

اليوم
توقيت مزدوج  24ساعة

إعداد التاريخ
 -.1اسحب زر التاج نحو الخارج إلى الوضعية .2
 .2أدر زر التاج في اتجاه عقارب الساعة لضبط التاريخ.
ً
مضبوطا بين الساعة  9:00مسا ًء و 1:00صباحً ا،
مالحظة :إذا كان الوقت
فقد ال يتغير التاريخ في اليوم التالي.
 .3بعد ضبط التاريخ ،أعد زر التاج إلى الوضعية .1
إعداد اليوم والوقت
 .1اسحب زر التاج نحو الخارج إلى الوضعية .3
 .2أدر زر التاج في اتجاه عقارب الساعة لضبط عقارب الساعات والدقائق.
 .3سيتحرك العقرب المشير إلى أيام األسبوع أيضًا مع عقرب الساعات وعقرب
الدقائق .استمر في التدوير حتى تصل إلى اليوم المراد.
 .4أعد زر التاج إلى الوضعية .1
ضبط التوقيت المزدوج
 .1اضغط على (أ) لضبط عقرب التوقيت المزدوج بوحدات تبلغ  15دقيقة.
 .2اضغط على (ب) إلعادة عقرب التوقيت المزدوج بوحدات تبلغ  15دقيقة.
يمكن تقديم عقرب التوقيت المزدوج باستمرار بالضغط مع االستمرار على
(أ) أو (ب).
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متعدد الوظائف

VX3J / 6P29 / 6P79

اليوم

1 2 3
التاريخ

 24ساعة

ضبط التاريخ
 .1اسحب التاج إلى الموضع .2
 .2أدره في اتجاه عقارب الساعة لتقديم عقرب التاريخ.
 .3أعد التاج إلى الموضع .1
ضبط اليوم والوقت
 .1اسحب التاج إلى الموضع .3
 .2أدره في اتجاه عقارب الساعة لتقديم عقارب الساعة والدقائق.
العقرب الذي يمثل أيام األسبوع سيتحرك أيضًا مع عقارب الساعة والدقائق.
استمر في التدوير حتى تصل إلى اليوم المراد.
ضبط قرص الـ 24ساعة الفرعي
يتحرك عقرب الـ 24ساعة بالتطابق مع عقارب الساعة والدقائق .عند ضبط
الوقت ،تأكد من ضبط عقرب الـ 24ساعة بشكل صحيح.
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رقمي

QFO-018-AA-NY

D

A

C

B

ضبط الوقت
 .1اضغط على (أ) لـ.EL
 .2اضغط على (ب) لتغيير الوضع .يتسلسل الوضع كالتالي :الوقت الطبيعي،
الكرونوغراف ،المنبه ،واإلعداد.
 .3اضغط على (ج) إلعادة الضبط.
 .4اضغط على (د) لتشغيل/إيقاف تشغيل ساعة اإليقاف.
ضبط الوقت والتاريخ
 .1في شاشة الوقت الطبيعية ،قم بتثبيت (ب) إلى أن تومض الثواني.
 .2اضغط على (د) لضبط الثواني على صفر.
 .3اضغط على (ج) للتقدم إلى قيمة اإلعداد التالي.
 .4اضغط على (د) لزيادة األرقام ،واضغط مع االستمرار على (ج) للتقديم
السريع.
 .5اضغط على (ج) للتقدم إلى قيمة اإلعداد التالي.
 .6عند ضبط الساعات ،تكون صيغة  12ساعة عند ظهور “أ” أو “ع” على
شاشة المؤشر؛ وتكون صيغة  24ساعة عند ظهور “ح” على شاشة المؤشر.
 .7يتسلسل اإلعداد كالتالي :ثواني ،دقائق ،شهور ،تاريخ ،وأيام.
 .8اضغط على (ب) للخروج من وضع اإلعدادات.
الكرونوغراف
 .1في شاشة الوقت الطبيعية ،قم بتثبيت (ب) للتغيير إلى وضع الكرونوغراف.
 .2اضغط على (د) لتشغيل/إيقاف تشغيل الكرونوغراف.
 .3اضغط على (ج) إلعادة الضبط على صفر.
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الوظائف المتعددة

ISA 9238 / 1970

A

1 2
B

التاريخ

اليوم

توقيت مزدوج  24ساعة

ضبط الوقت
 .1اسحب زر التاج نحو الخارج إلى الوضعية .2
 .2أدر في اتجاه عقارب الساعة لضبط عقرب الساعات وعقرب الدقائق وعقرب
الـ 24ساعة.
 .3أعد زر التاج إلى الوضعية .1
إعداد التاريخ
 .1اسحب زر التاج نحو الخارج إلى الوضعية .2
 .2أدر في اتجاه عقارب الساعة إلى أن يتم الضبط على التاريخ المُراد.
 .3أعد زر التاج إلى الوضعية .1
ضبط اليوم
 .1اسحب زر التاج نحو الخارج إلى الوضعية .2
 .2أدر في اتجاه عقارب الساعة لتقديم عقرب األيام إلى أن يتم الضبط على اليوم
المُراد .سيتقدم عقرب األيام بمقدار يوم واحد عند الوصول إلى الساعة 4:30
صباحً ا.
 .3أعد زر التاج إلى الوضعية .1
ضبط التوقيت المزدوج  24ساعة
 .1اضبط زر التاج على الوضعية .1
 .2اضغط على (ب) لتقديم عقرب الساعات إلى أن يتم الضبط على الوقت المُراد.
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تقسيم الوقت
 .1اضغط على
 .2اضغط على
 .3اضغط على
 .4اضغط على

(ج) أثناء تشغيل الكرونوغراف لتقسيم الوقت.
(ج) مرة أخرى للعودة إلى الكرونوغراف.
(د) إلنهاء التوقيت.
(ج) إلعادة الضبط على صفر.

وضع المنبه
 .1في شاشة الوقت الطبيعية ،قم بتثبيت (ب) للتغيير إلى وضع المنبه.
 .2اضغط على (د) لتفعيل/إيقاف تفعيل المنبه والجرس.
 .3اضغط على (ب) للخروج من وضع المنبه.
إعدادات المنبه
 .1في شاشة الوقت الطبيعية ،قم بتثبيت (ب) للتغيير إلى وضع المنبه.
 .2اضغط على (ج)؛ فتبدأ الساعات في الوميض.
 .3اضغط على (د) لزيادة األرقام ،واضغط مع االستمرار على (د) للتقديم
السريع.
 .4اضغط على (ج) للتقدم إلى قيمة اإلعداد التالي.
 .5بأتي تسلسل اإلعدادت كالتالي :الساعات ،الدقائق.
 .6اضغط على (ب) للخروج من وضع اإلعدادات.
 .7وظيفة الغفوة :اضغط على (ب) لتشغيل وظيفة الغفوة ،وستصدر نغمة المنبه
لمدة  20ثانية كل خمس دقائق.
مالحظة :يصدر صوت المنبه لفترة زمنية محددة تبلغ  20ثانية .اضغط على
(ج) أو (د) لكتم صوت المنبه.
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عالمات العلبة
الخلفية

—

WR

ATM 3

ATM 5

ATM 10

ATM 20

ATM 30

ATM 50

ضد الماء

العمق

—

—

 3بار 30 ،متر

 5بار 50 ،متر

 10بار 100 ،متر

 20بار 200 ،متر

 30بار 300 ،متر

 50بار 500 ،متر

غسل اليدين

االستخدام المرتبط بالماء

االستحمام،
االغتسال

السباحة ،الغطس
السطحي

اضبط التاج دائمًا على وضع اإلغالق (الوضع الطبيعي).
أحكم تاج القفل تمامًا

الغطس

