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کیفیة االستعادة
  إزالة البطاریة. انتظر دقیقتین. أعد إدخال 
البطاریة من جدید وانتظر إلی حین إکمال 

الخطوة التالیة: 

انتظر لمدة ثانیة أخرى. ثم المس بعدها   
المقاطع الثالثة لشاشة اللمس في آن واحد حتی 

”.test” تقول الشاشة
انقر نقرة سریعة علی )tESt( وامسح علی   

الشاشة الختیار ”InIt 06.‘‘ نقرة سریعة مجدًدا 
للدخول إلی الوظیفة.

نقرة طویلة علی )YES( لتأکید استعادة   
البیانات.

امسح علی ”End” وانقر سریًعا للتأکید من   
شارة  أجل إعادة تشغیل الساعة: تصدر الساعة االإ
الضوئیة لمدة ثانیتین حتی تکتمل عملیة التشغیل.

2

1

3

4

34

5

إعادة تشغیلتأکید ضبط ضبطبدء

2

انقر نقرة طویلة علی المقاطع الثالثة في الوقت نفسه

تبدأ الساعة بإصدار إشارة صوتیة لمدة ثانیتین.  ·
یتم إعادة تحمیل النظام، ثم تتوقف االشارة الصوتیة.  ·

تعمل الشاشة لمدة 5 ثوان.  ·

معلومات إضافیة استعادة إعدادات المستخدم 
االفتراضیة

5

اللغة العربیة ۲۴437



اللغة العربیة

إذا کانت البطاریة مستنفذة تقریبا، فإن عداد الخطوات 
والنشاط یتوقف عندها عن التسجیل، وال یکون بإمکانك 

الوصول إلی وظیفة FAN کما ال یکون بوسعك أیضا تفعیل 
وصلة البلوتوث وتفعیل وظیفة الضوء الخلفي.

صابة إذا تم استبدال البطاریة  تنبیه، احذر خطر السخونة واالإ
بواحدة غیر مناسبة. تخلص من البطاریات المستعملة طبًقا 

للتعلیمات.

تأکد عند استبدال البطاریة من عدم إلحاق أي ضرر بالطرف )+( 
الموجود علی الجانب. الطرف )-( موجود علی الناحیة السفلی.

12

معلومات إضافیة  استکشاف االأخطاء
وإصالحها والمزید

 CR2032

3.00V/20.00X3.20

1

2

البطاریة 
ظهور رمز البطاریة علی ساعتك یعني   

أن البطاریة منخفضة. تأکد من استبدال البطاریة 
في أقرب وقت ممکن. 

لالستبدال، اذهب إلی أقرب متجر تجزئة   
.Swatch لـ

شارة الصوتیة  االإ
شارة الصوتیة افتراضًیا ویمکن  تتوقف االإ

تشغیلها )إیقافها( من خالل تطبیق 
.Swatch Touch Zero

438۲۳



اللغة العربیة

2 1

معلومات إضافیة  استکشاف االأخطاء
وإصالحها والمزید

12

استکشاف االأخطاء وإصالحها 
یرجی، عند ظهور خطوط علی الشاشة بدال   

من االأرقام، إخراج البطاریة ومن ثم إدخالها  مرة 
أخرى بعد دقیقتین من أجل إعادة تشغیل الساعة. 
عند بقاء المشکلة قائمة یرجی االتصال بأقرب متجر 

تجزئة لـ Swatch منك. 

التنظیف
اغسل بعنایة سوار الساعة بماء بارد فقط.   

ال تستخدم أي نوع من أنواع الصابون أو المنظفات.
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GRAPHS
STATISTICS

RANK
CHOOSE GOALS

SHARE WITH
COMMUNITY
PERSONAL
SETTINGS
BACKUP

 

 Swatch Touch Zero Two watch
 AndroidTM و ®iOS مالئم لمعظم أجهزة

التي تعمل بأحدث إصدارات البرمجیات.

قم بتحمیل التطبیق علی: 
App Store   ·

 Google PlayTM   ·

 www.swatch.com أو اذهب بدال من ذلك إلی
وحمل التطبیق مباشرة من الموقع.

ملحوظة: من الممکن أن یتم تثبیت التحدیثات علی 
ساعتك تلقائیا عبر تقنیة بلوتوث؛ عملیة نقل البیانات 

قد تستغرق حتی 15 دقائق. ال تقطع االتصال.

متعة أکثر مع التطبیق
أضف إلی إمکانیاتك. ما علیك سوى تحمیل 

 Swatch Touch Zero تطبیق
وتوصیل ساعتك بهاتفك الذکي. 

الوظائف بالتفصیل

تتمتع أجهزة أندروید المدعومة بالمواصفات التالیة:
إصدار بلوتوث 4.0LE أو أندروید 4.4 أو أعلی.

 معظم أجهزة iOS مدعومة.
 Swatch Touch Zero Two تدعم حالًیا االأجهزة التالیة:

iPhone® 4S أو أعلی.

.iOS یتعین أن یکون جهازك یعمل بآخر إصدار لـ

TIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT
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یمکن االآن بدء تشغیل أیقونة البلوتوث المومض   

التي تشیر إلی BACKUP من التطبیق.

یشیر الشکل الدوار  إلی تحمیل البیانات.  

1

2

SETTINGS / MY PROFILE في التطبیق، اختر 
عدادات/صفحتي الشخصیة( واختر BACKUP من  )االإ

أجل بدء عملیة إعداد النسخة االحتیاطیة. قم بإعداد نسخة 
احتیاطیة بشکل دوري للحیلولة دون فقدان البیانات.

قم بتعطیل البلوتوث بعد انتهاء عملیة نقل البیانات. ال یمکن 
الوصول إلی أي وظیفة أخرى طالما کانت وظیفة البلوتوث ُمفعلة. 

تأکد قبل إنشاء االتصال من أن تقنیة بلوتوث 
مفعلة علی هاتفك الذکي. عند إقران الجهازین 

أو مزامنة البیانات، تأکد من وجود الساعة والهاتف الذکي علی 
أقرب مسافة ممکنة من بعضهما البعض. 

تشغیل

2 1

بدء المزامنة:

نقرة طویلة علی المقطع االأیسر لتشغیل 
.Bluetooth وظیفة

الوظائف بالتفصیل TIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT
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یمکن تحدیث بیانات RANK عبر التطبیق علی 
هاتفك الذکي فقط. ولذلك احرص علی المزامنة 

المنتظمة لساعتك )تحمیل البیانات علی الهاتف الذکي( 
.RANK لتحصل علی أدق

2 1

یمکن تخزین 10x 3 ساعات کحد أقصی من 
جلسات FAN HEAT علی الساعة. تمحو الجلسات 
التالیة الجلسات السابقة باستمرار. ولذلك احرص علی المزامنة 

المنتظمة لساعتك )تحمیل البیانات علی الهاتف الذکي( لمنع 
أي فقدان للبیانات.

**  ال توجد تعدیالت یمکن إجراؤها 
.FAN RANK عىل

بعد 3 ساعات، تتوقف   *
وظیفة FAN HEAT آلًیا.

نقرة طویلة لتشغیل وظیفة HEAT )أو إیقافها(.  .**RANK اقرأ وظائف  

تشغیل/إیقاف

1

تصفح

2

      تصفح وظائف FAN RANK.       قم بتشغیل FAN HEAT أو إطفائه.

امسح علی الشاشة للوصول إلی وضع 
.FAN

 .FAN نقرة سریعة لتصفح وظائف
.HEAT اذهب إلی وضع

امسح علی الشاشة للوصول إلی وضع 
.FAN

 .FAN نقرة سریعة لتصفح وظائف
.RANK اذهب إلی

الوظائف بالتفصیل

بأ

TIME  ACTIVITY             CONNECTFAN
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اللغة العربیة

:FAN هذه الوظائف متوفرة  في وضع

 FAN HEAT       
)تحفیز المشجعین(

الوظائف بالتفصیل

بأ

TIME  ACTIVITY             CONNECT

استخدم النقرات السریعة 
لتصفح هذه الوظائف.

 ·   یعرض FAN HEAT أداءك الکلي:
1. نشاط المشجع و2. عدد وقوة 

التصفیقات و3. عدد موجات/
.la-ola صیحات التشجیع

·   یتم تعقب القیمة وعرضها عند 
.FAN HEAT تشغیل وضع

·   کلما تم ممارسة موجات/صیحات 
la-ola والتصفیقات، ارتفعت القیمة: 

تشیر 0 إلی عدم وجود حرکة و999 
تشیر إلی الحد االأقصی من الحرکات.

یتم تحدیث القیمة کل 5 ثواٍن.  · 

·   یتم تسجیل الدخول إلی متوسط حرارة 
التشجیع.عن کل 5 دقائق وعرضها 

بالرسم البیاني علی تطبیقك.

FAN RANK       
(تقییم المشجعین)

یعرض FAN RANK ترتیبك.  ·
تُرسل المعلومات إلیك من التطبیق.  ·

443 ۱۸
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اللغة العربیة

CURRENT ACTIVITY (النشاط).  
TODAY% (الیوم).  

KCAL (السعرات الحراریة).  

STEPS* (عدد الخطوات).  
نقرة سریعة أخرى تعود بك إلی 

 .CURRENT ACTIVITY

تصفح تصفح تصفح

الرقمان العلویان 
یشیران إلی االآالف

االأرقام الثالثة السفلیة 
تشیر إلی المئات

1 2 3 4

2

3

4

الحد االأقصی للخطوات المحفوظة في الذاکرة في الیوم:  · 
ـ ”کاملة“ للیوم. 65,000. بعد ذلك تعرض ک  

یتم تخزین البیانات لمدة 31 یوما علی االأکثر.  ·
یتم إعادة ضبط قیمة % من الیوم عند منتصف اللیل إلی 0%.  ·

*  یتعلق االأمر هنا بمعلومات یتم التزوید بها، دون توفر إمکانیة الإجراء 
أیة تعدیالت علی هذه الوظائف.

تعتمد حسابات عداد الخطوات علی متوسط مقاییس 
الجسم. قم بضبط ساعتك وفقا لبیانات دقیقة 

لجسمك بمساعدة التطبیق علی هاتفك الذکي من أجل الحصول 
علی نتائج أکثر دقة.

KCAL
السعرات الحراریة التي یحرقها الجسم 

یومًیا استناًدا إلی عداد الخطوات.

1 :*ACTIVITY تصفح وضع

امسح علی الشاشة للوصول إلی وضع 
 .ACTIVITY

نقرة سریعة لتصفح وظائف 
.ACTIVITY

عداد الخطوات ُمفعل دائًما.  *

الوظائف بالتفصیل TIME                    FAN    CONNECTACTIVITY
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TIME                    FAN    CONNECTACTIVITY

اللغة العربیة

تحقق من مدى نشاطك االآن.  ·
کلما ارتفع نشاطك، زاد الرقم:  ·

  0 یشیر إلی حالة السکون، و999 
هو الحد االأقصی من النشاط.

یتم تحدیث القیمة کل 5 ثواٍن.  ·
·   یتم تسجیل الدخول إلی متوسط نشاط 

الساعة ویتم عرضه بالرسم البیاني 
علی التطبیق.

·   یتم ضبط متوسط الهدف افتراضًیا. 
حدد هدفك الیومي علی التطبیق.

·   یتم تحدید هدفك الیومي بالنسبة 
إلی متوسط نشاطك أثناء 24 ساعة.

·   تحقق من النسبة التي حققتها: تشیر 
%0.0 إلی أنك لم تفعل شیًئا، 
بینما تشیر %100 إلی االأهداف 

التي حققتها )یشار إلیها برمز الکأس.(
·   یتم تحدیث القیمة کل دقیقة.

·   یتم الدخول إلیها باستمرار ونقلها 
بمجرد مزامنتها مع التطبیق.

هذه الوظائف متوفرة في 
وضع ACTIVITY (النشاط):

CURRENT ACTIVITY%TODAY

STEPS
عدد الخطوات التي تمارسها یومًیا.

استخدم النقرات السریعة 
لتصفح هذه الوظائف.

KCAL
السعرات الحراریة التي یحرقها الجسم 

یومًیا استناًدا إلی عداد الخطوات.

الوظائف بالتفصیل
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:*Swatch .beat الوصول إلی      

امسح علی الشاشة للوصول إلی وضع 
 .TIME

 .TIME نقرة سریعة لتصفح وظائف
.BEAT اذهب إلی وضع

نقرة طویلة للوصول إلی إعدادات 
.BEAT

امسح علی الشاشة لضبط الساعات.    
نقرة سریعة للتأکید.

نترنت(. Swatch .beat )وقت االإ   
 Swatch ما هذا؟ قسم وضع 

 الیوم إلی 1000 ضربة. 
 Swatch .beat واحد یعادل دقیقة 

واحدة و26.4 ثانیة.

12

1
و

الوظائف بالتفصیل

ضبط تأکید

Swatch .beat

2

 ما مزایا استخدام 
نترنت؟ وقت االإ

 تعرف علی المزایا بالتفصیل.
 QR-Code تحقق من رمز

 أو تفضل بزیارة موقعنا
www.swatch.com/

internet-time

TIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT
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 CHRONO الوصول إلی إعدادات      
(قیاس الوقت):

امسح علی الشاشة للوصول إلی وضع 
 .TIME

 .TIME نقرة سریعة لتصفح وظائف
.CHRONO اذهب إلی وضع

الوظائف بالتفصیل

یبدأ وضع CHRONO في العمل علی الفور   
بعد نقرة سریعة علی المقطع االأیسر أو االأیمن. 

نقرة أخرى علی المقاطع نفسها توقف الوضع 
 .CHRONO 

لالستمرار انقر مجدًدا.
نقرة طویلة علی المقطع االأوسط إعادة   

ضبط القیم إلی 00.00.00.0.

تشغیل/إیقاف/متابعة

1 2

إعادة الضبط

2

1

 إذا کان CHRONO یعمل، لن تتحول الساعة
 آلًیا إلی وضع الطاقة المنخفضة.

هـ

TIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT
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ضبط ضبط تأکیدضبط تأکید تأکید بدء/وقفإعادة الضبط

1 2 3 4 الساعات5 الدقائق الثواني

امسح علی الشاشة لضبط الساعات.    
نقرة سریعة للتأکید. 

امسح علی الشاشة لضبط الدقائق.    
نقرة سریعة للتأکید. 

امسح علی الشاشة لضبط الثواني.    
نقرة سریعة للتأکید.

انقر نقرات سریعة علی المقطع االأیمن   

أو االأیسر للبدء والوقف والمتابعة.
اضغط لمدة طویلة علی المقطع االأوسط   

عادة الضبط )فقط في وضع إعدادات الموقت(. الإ

1

2

3

4

5

 TIMER الوصول إلی إعدادات      
(المؤقت):

امسح علی الشاشة للوصول إلی وضع 
 .TIME

 .TIME نقرة سریعة لتصفح وظائف
.TIMER الوظائف. اذهب إلی وضع

نقرة طویلة للوصول إلی
.TIMER إعدادات

الوظائف بالتفصیل

د

TIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT
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امسح علی الشاشة لضبط الساعات.    
نقرة سریعة للتأکید. 

امسح علی الشاشة لضبط الدقائق.    
نقرة سریعة للتأکید.

یشیر رمز المنبه إلی أن    
وضع ALARM ُمفعل.

ضبط ضبطتأکید/تفعیل تأکید

ُمفعل3

 ALARM الوصول إلی إعدادات      
(المنبه)*:

امسح علی الشاشة للوصول إلی وضع 
 .TIME

 .TIME نقرة سریعة لتصفح وظائف
.ALARM اذهب إلی وضع

 ALARM نقرة طویلة لتشغیل
)أو إیقافه(.

1

2

3

یمکن تغییر نغمات ALARM من تطبیق الجوال.  *

الوظائف بالتفصیل

ج

1 الساعات2 الدقائق

TIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT
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امسح علی الشاشة لضبط االأیام.    
نقرة سریعة للتأکید.

امسح علی الشاشة لضبط الشهور.    
نقرة سریعة للتأکید.

امسح علی الشاشة لضبط السنوات.    
نقرة سریعة للتأکید.

1

2

3

2 3

ضبط ضبط تأکیدضبط تأکید تأکید

الیوم1 الشهر السنة

       الوصول إلی إعدادات DATE (التاریخ):

امسح علی الشاشة للوصول إلی وضع 
 .TIME

 .TIME نقرة سریعة لتصفح وظائف
.DATE اذهب إلی وضع

نقرة سریعة للوصول إلی إعدادات 
.DATE

الوصول السریع إلی إعدادات DATE من وضع 
الطاقة المنخفضة بنقرة سریعة تتبعها نقرة طویلة.

الوظائف بالتفصیل

ب

TIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT
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1

أ

2 3 4

ضبطضبطضبطضبط تأکیدتأکیدتأکیدتأکید

تغییر صیغة عرض الساعة وکذلك صیغة عرض التاریخ.  *

      الوصول إلی إعدادات TIME (الوقت):

الساعات الدقائق الثواني صیغة عرض الوقت

امسح علی الشاشة لضبط الساعات.    
نقرة سریعة للتأکید. 

امسح علی الشاشة لضبط الدقائق.    
نقرة سریعة للتأکید. 

امسح علی الشاشة لضبط الثواني.    
نقرة سریعة للتأکید. 

امسح علی الشاشة لضبط الصیغة 12/24*.   
نقرة سریعة للتأکید.

امسح علی الشاشة للوصول إلی وضع 
 .TIME

 .TIME نقرة سریعة لتصفح وظائف
.TIME اذهب إلی وضع

نقرة سریعة للوصول إلی إعدادات 
.TIME

1

2

3

4

الوصول السریع إلی إعدادات TIME من وضع 
الطاقة المنخفضة بنقرة طویلة واحدة.

الوظائف بالتفصیل TIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT
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 هذه الوظائف متوفرة

:TIME في وضع 

استخدم النقرات السریعة لتصفح 
هذه الوظائف.

الوظائف بالتفصیل TIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT

TIME

TIMER

DATE

CHRONOSwatch .beat

ALARM جبأ

وهـد
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ادخل إلی جمیع الوظائف 
بخطوات قلیلة

وضع الطاقة المنخفضة )شاشة البدء(
تدخل الساعة في وضع الطاقة المنخفضة* أثناء 

حالة السکون.

االأوضاع
 ACTIVITYو TIME تحتوي االأوضاع

وFAN علی جمیع وظائف الساعة 
االأساسیة.

الوظائف
في کل وضع یمکن الوصول إلی وظائف 

محددة وعرضها بالتفصیل.

عدادات االإ
ضبط إعدادات* TIME وفًقا الحتیاجاتك.

.ACTIVITY ال توجد إعدادات متوفرة لـ *

* الوظائف المفعلة مازالت تعمل في الخلفیة.

البدء

ALTE BEZELS

التنقل

الوصول السریع إلی 

إعدادات TIME بنقرة 
واحدة طویلة.

الوصول إلی إعدادات 

TIME في حالة تشغیل 

وضع TIME بنقرة طویلة.

تنقل بین االأوضاع عبر 
المسح علی الشاشة.

1

2

3

4
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تحکم في الساعة 
بطرف إصبعك

المسح علی الشاشة  
الوصول إلی االأوضاع والتنقل بینها   ·

عدادات  ضبط االإ  ·

نقرة طویلة علی 
المقطع االأیمن 
للضوء الخلفي

نقرة طویلة  
إعدادات الوصول   ·

تشغیل أو إیقاف الوظائف

نقرة سریعة  
الوصول إلی الوظائف وتصفحها  ·

تشغیل الوظائف وإیقافها ومتابعة تشغیلها   ·
عدادات تأکید االإ  ·

البدء التنقل

بلوتوث/مزامنة
إطفاء

 الضوء الخلفي
تشغیل/إطفاء

تشغیل/إیقاف ومتابعة الوظائف

عدادات االإ

تشغیل/إیقاف ومتابعة
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وظائف الوقت
الساعات الدقائق

الثواني/العام

أوضاع الساعة

معلومات عن المشجع 
واالأنشطة 

االأهداف/المکافآت

البلوتوث ُمفعل

مزامنة البیانات

المنبه ُمفعل 

البطاریة منخفضة

ایضاح رموز شاشة الساعة 

مساحة اللمس 
علی الشاشة

المقطع االأیسر المقطع االأوسط المقطع االأیمن

البدء مقدمة
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احصل علی المزید من المتعة أثناء تشغیل 
Swatch Touch Zero Two ساعة

البدءالمقدمة

TIME
Time. Date. Alarm.  

Timer. Chrono. 
Swatch .beat

FAN
 تاقيفصتلا ةوق سايق

 تاحيص/تاجومو
  la-ola عيجشتلا

ACTIVITY
 ديدحت طاشنلا سايق

 صحف .فادهألا
 باستحا .كتازاجنا

.كتاوطخ

مقاومة الماء
حتی عمق 3 بار.

بطاریة ذات عمر 
افتراضي طویل

بطاریة تدوم لمدة أطول.

التطبیق المجتمعي
أطلق العنان لقدراتك 

مع التطبیق. 
المشارکة مع االآخرین.
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 نظرة سریعة علی جمیع
 المصطلحات ذات الصلة

البدءمسرد المصطلحات

TIME  وضع وظائف الوقت
DATE  وظیفة التاریخ
ALARM  وظیفة المنبه

TIMER  وظیفة العد التنازلي
یقاف CHRONO  وظیفة ساعة االإ

AM  نهاًرا من الساعة 00.00 إلی 12.00
PM  نهاًرا من الساعة 12.00 إلی 24.00

نترنت Swatch .beat  وقت االإ

ACTIVITY  وضع وظائف االأنشطة
%TODAY  مستوى إنجاز الهدف

KCAL  السعرات الحراریة التي یحرقها الجسم یومًیا
STEPS  عدد الخطوات

االأهداف الیومیة  االأهداف المحددة للنشاط خالل 24 ساعة

FAN  وضع وظائف المشجع
FAN HEAT  جمیع االأعمال بدًءا من نشاط المشجع والطاقة 

وعدد التصفیقات وعدد موجات/صیحات 
la-ola التشجیع

FAN RANK  ترتیب أنشطة المشجع

توصیل  توصیل الساعة والهاتف الذکي
مزامنة  مزامنة البیانات

إعدادات  إعدادات التطبیق علی الهاتف الذکي
ملفي الشخصي  إعدادات الملف الشخصي علی الهاتف الذکي

نسخة احتیاطیة  حفظ الملفات باستخدام التخزین السحابي

تشغیل  تشغیل الوظائف
إیقاف  إیقاف الوظائف
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۲ اللغة العربیة

البدء   
مسرد المصطلحات  ۴   

مقدمة  ۵  
التنقل  ۷  

الوظائف بالتفصیل   
 TIME  ۹  

 ACTIVITY  ۱۶  
 FAN  ۱۸  

CONNECT  ۲۰  

معلومات إضافیة   
استکشاف االأخطاء وإصالحها والمزید  ۲۲  

۲۴  استعادة إعدادات المستخدم   
االفتراضیة

المحتویات
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