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TouCH / FuNsTaNdard

 ضبط الوقت

A:  الوضعية العادية للتاج
C: وضعية إعداد الوقت

 إلعداد الوقت، اسحب التاج إلى الوضعية C وأدره باجتاه أو

 بعكس عقارب الساعة. بعد إنهاء إعادة  الضبط، اضغط على

.A التاج ليعود إلى الوضعية

لضبط الوقت، اسحب التاج إلى الوضعية 2. أدر التاج 

ببطء لتصحيح الدقائق. أدره بسرعة لتصحيح الساعات. 

بعد االنتهاء من إعادة الضبط، اضغط على التاج ليعود إلى 

الوراء. 

SET

A B C

A B C

GO

Minute

1. 2.

Hour

SET

GO

اضبط

ابدأ 

اضبط

ابدأ 

الدقيقة 

الساعة 
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TouCH / FuN

إعادة الضبط 

sTaNdard

ضبط التاريخ أو اليوم 

لضبط التاريخ، اسحب التاج إلى الوضعية B، وأدره بعكس 

عقارب الساعة. لضبط اليوم، أدر التاج باجتاه عقارب 

الساعة. بعد االنتهاء من إعادة الضبط، اضغط على التاج 

 .A ليعود إلى الوضعية

A B C

A B C

SET

GO

5 sec.

TEST / OK

ADJUST HAND/+HOUR

ADJUST HAND/+MINUTES

GO

1. 2.

pull
within
5 sec.

1. 2.

            Go to 12

            Go to 12

اضغط على التاج ملدة 5 ثوان. إذا توقف العقربان عند 

الساعة 21، يكون االختبار ناجحًا. اضغط على التاج مجددًا 

وسيعود العقربان إلى الوقت املضبوط.                  

إذا لم يتوقف العقربان عند الساعة 21 بالضبط، اسحب التاج 

إلى الوضعية 2. أدره باجتاه عقرب الساعة إلعادة ضبط 

عقرب الساعات. وأدره بعكس عقارب الساعة إلعادة ضبط 

عقرب الدقائق. اضغط على التاج إلى الوراء وستعود العقارب 

إلظهار الوقت.

اضبط

ابدأ 

االختبار الناجح 

تعديل العقرب/+ ساعة 

تعديل العقرب/+ دقائق  

ابدأ 

5 ثوان 

اسحب التاج 

خلمس ثوان 
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POP-IN

POP-OUT

POP ON CLOTHES 

LOOMI ON

TOUCH YOUR SWATCH

LIGHT FUNCTION

~4 secs.

Push

pop

TouCH Loomi

وظيفة لومي : العرض 

Loomi

مالحظة: ضع ساعة سواتش بأسلوب بسيط 

أو مع عالمتها التجارية أو حاول "إبرازها" 

مباشرة على مالبسك.  

إملس ساعتك 

تشغيل وظيفة لومي

وظيفة الضوء 

اضغط 
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SHOW ALARM TIME

STOP ALARM

~4 secs.

TouCH aLarm

إملس ساعتك.

يتحرك العقربان إلظهار الوقت ملدة 4 ثوان تقريبًا.

إملس ساعتك إليقاف املنّبه. 

ALARM ON/OFF

...CHANGE ON/OFF

SHOW LAST ALARM

...SET NEW ALARM

GO

1. 2.

1. 2.

on

o�

on

o�

حّول تشغيل/إيقاف املنبِّه واضبط وقت املنبِّه. اضغط على 

التاج لضبط العقربني على منط التشغيل أو اإليقاف الفعلي.

اضغط على التاج مجددًا لتغيير المنط.          

اسحب التاج إلى الوضعية 1 لُيظهر العقربان وقت املنبِّه 

األخير.

إلعداد وقت منبِّه جديد، أدر التاج )أدره ببطء = الدقائق، 

أدره بسرعة = الساعات(. من ث اضغط على التاج إلى الوراء 

فيعود العقربان إلى الوقت املضبوط ويمت تشغيل من املنبِّه. 

إظهار وقت املنبِّه 

إيقاف املنبِّه 

4 ثوان 

تشغيل/إيقاف املنّبه 

... تغيير منط التشغيل/اإليقاف 

ظهار وقت املنِبه األخير 

... ضبط وقت املنبِّه اجلديد

ابدأ 
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~4 secs.

TouCH Game

إملس ساعتك 

يتوقف العقربان معًا عند الساعة 12 ويبدآن بالدوران لدورة 

كاملة على األقل. 

مالحظة هامة: إذا لم يتوقف العقربان عند 

الساعة 12 بالضبط، يجب إعادة ضبطهما. 

يتوقف العقربان بشكل عرضي وُيظهران نتيجة اللعبة التي 

تلعبها لبضع ثوان... ومن ثم يعودان إلظهار الوقت املضبوط. 

مالحظة هامة: عندما ال ُيظِهر العقربان بشكل 

صحيح FFO-NO )منط املنبِّه(، يجب تعديل 

mralA hcuoT )مثال: بعد تغيير البطارية 
أو تعّرض الساعة لضربة قوية(. 

ALARM DEMO

2 sec.

اضغط على التاج ملدة ثانيتني لبدء عرض املنبِّه.

إليقاف العرض اضغط على التاج مجّددا. 

Touch Alarm
ON-OFF

عرض املنبِّه

2 ثانيتان

4 ثوان 
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SET

READ

وظيفة الغطس  حتت املاء: الوقت املستغرق 

استخدام حلقة التعديل

لضبط وقت البدء ومدة النشاط. اضبط الراقم على حلقة 

التعديل على مستوى عقرب الدقائق. يبدأ التوقيت في 

الوقت احملّدد بالراقم. ُيحّدد  الوقت املستغرق بعقرب 

الدقائق الذي يشير إلى الرقم على حلقة التعديل. 

مالحظة هامة: بعد غمر ساعة onorhC 002 abucS في 

املياه املاحلة، يجب غسلها دومًا باملياه العذبة. 

مالحظة حتذيرية  

Scuba 200 Chrono 

اضبط 

اقرأ 


