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۱

استعادة إعدادات المستخدم
االفتراضية
كيفية االستعادة

معلومات إضافية

 2انتظر لمدة ثانية أخرى .ثم المس بعدها
المقاطع الثالثة لشاشة اللمس في آن واحد حتى
تقول الشاشة ””.test
 3انقر نقرة سريعة على ( )tEStوامسح على
الشاشة الختيار ” ‘‘.InIt 06نقرة سريعة مجد ًدا
للدخول إلى الوظيفة.
 4نقرة طويلة على ( )YESلتأكيد استعادة
البيانات.
سريعا للتأكيد من
 5امسح على ” ”Endوانقر ً
الشارة
أجل إعادة تشغيل الساعة :تصدر الساعة إ
الضوئية لمدة ثانيتين حتى تكتمل عملية التشغيل.

1
	إزالة البطارية .انتظر دقيقتين .أعد إدخال
البطارية من جديد وانتظر إلى حين إكمال
الخطوة التالية:

· تبدأ الساعة بإصدار إشارة صوتية لمدة ثانيتين.
·	يتم إعادة تحميل النظام ،ثم تتوقف االشارة الصوتية.
· تعمل الشاشة لمدة  5ثوان.

2

انقر نقرة طويلة على المقاطع الثالثة في الوقت نفسه
3

بدء
 ۲۴اللغة العربية

4

ضبط

5

تأكيد

إعادة تشغيل

ضبط
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استكشاف أ
الخطاء
وإصالحها والمزيد
البطارية

 1ظهور رمز البطارية على ساعتك يعني
أن البطارية منخفضة .تأكد من استبدال البطارية
في أقرب وقت ممكن.
 2لالستبدال ،اذهب إلى أقرب متجر تجزئة
لـ .Swatch

1

معلومات إضافية

الشارة الصوتية
إ

اضيا ويمكن
تتوقف إ
الشارة الصوتية افتر ً
تشغيلها (إيقافها) من خالل تطبيق

.Swatch Touch Zero

2

CR2032
3.00V/20.00X3.20

إذا كانت البطارية مستنفذة تقريبا ،فإن عداد الخطوات
والنشاط يتوقف عندها عن التسجيل ،وال يكون بإمكانك
الوصول إلى وظيفة  FANكما ال يكون بوسعك أيضا تفعيل
وصلة البلوتوث وتفعيل وظيفة الضوء الخلفي.
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تنبيه ،احذر خطر السخونة والإصابة إذا تم استبدال البطارية
بواحدة غير مناسبة .تخلص من البطاريات المستعملة طبقًا
للتعليمات.
تأكد عند استبدال البطارية من عدم إلحاق أي ضرر بالطرف ()+
الموجود على الجانب .الطرف ( )-موجود على الناحية السفلى.
اللغة العربية

۲۳

استكشاف أ
الخطاء
وإصالحها والمزيد
استكشاف أ
الخطاء وإصالحها

	يرجى ،عند ظهور خطوط على الشاشة بدال
1
من أ
الرقام ،إخراج البطارية ومن ثم إدخالها مرة
أخرى بعد دقيقتين من أجل إعادة تشغيل الساعة.
عند بقاء المشكلة قائمة يرجى االتصال بأقرب متجر
تجزئة لـ  Swatchمنك.

1

 ۲۲اللغة العربية

معلومات إضافية

التنظيف

 2اغسل بعناية سوار الساعة بماء بارد فقط.
ال تستخدم أي نوع من أنواع الصابون أو المنظفات.

2
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TIME

الوظائف بالتفصيل

متعة أكثر مع التطبيق

أضف إلى إمكانياتك .ما عليك سوى تحميل
تطبيق Swatch Touch Zero
وتوصيل ساعتك بهاتفك الذكي.

Swatch Touch Zero Two watch
مالئم لمعظم أجهزة  ®iOSو AndroidTM

التي تعمل بأحدث إصدارات البرمجيات.
·
·

قم بتحميل التطبيق على:
App Store
Google PlayTM

أو اذهب بدال من ذلك إلى www.swatch.com

وحمل التطبيق مباشرة من الموقع.

ملحوظة :من الممكن أن يتم تثبيت التحديثات على
ساعتك تلقائيا عبر تقنية بلوتوث؛ عملية نقل البيانات
قد تستغرق حتى  15دقائق .ال تقطع االتصال.
440

تتمتع أجهزة أندرويد المدعومة بالمواصفات التالية:
إصدار بلوتوث  4.0LEأو أندرويد  4.4أو أعلى.
معظم أجهزة  iOSمدعومة.
 Swatch Touch Zero Twoتدعم حاليا أ
الجهزة التالية:
ً
 iPhone® 4Sأو أعلى.
يتعين أن يكون جهازك يعمل بآخر إصدار لـ .iOS
اللغة العربية

۲۱

CONNECT

FAN

ACTIVITY

بدء المزامنة:
نقرة طويلة على المقطع أ
اليسر لتشغيل
وظيفة .Bluetooth

1

TIME

الوظائف بالتفصيل

	يمكن آ
الن بدء تشغيل أيقونة البلوتوث المومض
1
التي تشير إلى  BACKUPمن التطبيق.

2
	يشير الشكل الدوار إلى تحميل البيانات.

2

تشغيل

تأكد قبل إنشاء االتصال من أن تقنية بلوتوث
مفعلة على هاتفك الذكي .عند إقران الجهازين
أو مزامنة البيانات ،تأكد من وجود الساعة والهاتف الذكي على
أقرب مسافة ممكنة من بعضهما البعض.
 ۲۰اللغة العربية

في التطبيق ،اختر SETTINGS / MY PROFILE
(الإعدادات/صفحتي الشخصية) واختر  BACKUPمن
أجل بدء عملية إعداد النسخة االحتياطية .قم بإعداد نسخة
احتياطية بشكل دوري للحيلولة دون فقدان البيانات.

قم بتعطيل البلوتوث بعد انتهاء عملية نقل البيانات .ال يمكن
الوصول إلى أي وظيفة أخرى طالما كانت وظيفة البلوتوث ُمفعلة.
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الوظائف بالتفصيل

قم بتشغيل  FAN HEATأو إطفائه.

أ

امسح على الشاشة للوصول إلى وضع
.FAN

امسح على الشاشة للوصول إلى وضع
.FAN

نقرة سريعة لتصفح وظائف .FAN
اذهب إلى وضع .HEAT

نقرة سريعة لتصفح وظائف .FAN
اذهب إلى .RANK

نقرة طويلة لتشغيل وظيفة ( HEATأو إيقافها).

1

ب

تصفح وظائف .FAN RANK

1

2

اقرأ وظائف .**RANK

2

تشغيل/إيقاف

* بعد  3ساعات ،تتوقف
آليا.
وظيفة ً FAN HEAT

يمكن تخزين  10x 3ساعات كحد أقصى من
جلسات  FAN HEATعلى الساعة .تمحو الجلسات
التالية الجلسات السابقة باستمرار .ولذلك احرص على المزامنة
المنتظمة لساعتك (تحميل البيانات على الهاتف الذكي) لمنع
أي فقدان للبيانات.
442

تصفح

**ال توجد تعديالت يمكن إجراؤها
عىل .FAN RANK

يمكن تحديث بيانات  RANKعبر التطبيق على
هاتفك الذكي فقط .ولذلك احرص على المزامنة
المنتظمة لساعتك (تحميل البيانات على الهاتف الذكي)
لتحصل على أدق .RANK
اللغة العربية
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CONNECT

FAN

TIME

ACTIVITY

الوظائف بالتفصيل

هذه الوظائف متوفرة في وضع :FAN

أ

FAN HEAT

(تحفيز المشجعين)

· يعرض  FAN HEATأداءك الكلي:
 .1نشاط المشجع و .2عدد وقوة
التصفيقات و .3عدد موجات/
صيحات التشجيع .la‑ola
· يتم تعقب القيمة وعرضها عند
تشغيل وضع .FAN HEAT
· كلما تم ممارسة موجات/صيحات
 la‑olaوالتصفيقات ،ارتفعت القيمة:
تشير  0إلى عدم وجود حركة و999
تشير إلى الحد أ
القصى من الحركات.
ثوان.
·	يتم تحديث القيمة كل ٍ 5
 ۱۸اللغة العربية

استخدم النقرات السريعة
لتصفح هذه الوظائف.

· يتم تسجيل الدخول إلى متوسط حرارة
التشجيع.عن كل  5دقائق وعرضها
بالرسم البياني على تطبيقك.

LA-OLA
LA-OLA

LA-OLA

ب FAN RANK
(تقييم المشجعين)
·	يعرض  FAN RANKترتيبك.
· تُرسل المعلومات إليك من التطبيق.

LA-OLA
CLAP

CLAP

CLAP
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تصفح وضع :*ACTIVITY

TIME

1

امسح على الشاشة للوصول إلى وضع
.ACTIVITY

2
3
4

الوظائف بالتفصيل

( CURRENT ACTIVITYالنشاط).
( %TODAYاليوم).
( KCALالسعرات الحرارية).
( *STEPSعدد الخطوات).

نقرة سريعة أخرى تعود بك إلى
.CURRENT ACTIVITY

نقرة سريعة لتصفح وظائف
.ACTIVITY
*	يتعلق أ
المر هنا بمعلومات يتم التزويد بها ،دون توفر إمكانية لإجراء
أية تعديالت على هذه الوظائف.

دائما.
* عداد الخطوات ُمفعل ً
4

2

3

1

الرقمان العلويان
آ
إلى الالف
يشيران
أ
الرقام الثالثة السفلية
تشير إلى المئات

تصفح
· الحد أ
القصى للخطوات المحفوظة في الذاكرة في اليوم:
 .65,000بعد ذلك تعرض كـ ”كاملة“ لليوم.
·	يتم تخزين البيانات لمدة  31يوما على أ
الكثر.
·	يتم إعادة ضبط قيمة  %من اليوم عند منتصف الليل إلى .0%
444

تصفح

تصفح

تعتمد حسابات عداد الخطوات على متوسط مقاييس
الجسم .قم بضبط ساعتك وفقا لبيانات دقيقة
لجسمك بمساعدة التطبيق على هاتفك الذكي من أجل الحصول
على نتائج أكثر دقة.
اللغة العربية

۱۷

CONNECT

FAN

ACTIVITY

TIME

هذه الوظائف متوفرة في
وضع ( ACTIVITYالنشاط):

CURRENT ACTIVITY
· تحقق من مدى نشاطك آ
الن.
·	كلما ارتفع نشاطك ،زاد الرقم:
 0يشير إلى حالة السكون ،و999
هو الحد أ
القصى من النشاط.
ثوان.
·	يتم تحديث القيمة كل ٍ 5
· يتم تسجيل الدخول إلى متوسط نشاط
الساعة ويتم عرضه بالرسم البياني
على التطبيق.

 ۱۶اللغة العربية

الوظائف بالتفصيل

استخدم النقرات السريعة
لتصفح هذه الوظائف.

%TODAY
اضيا.
· يتم ضبط متوسط الهدف افتر ً
حدد هدفك اليومي على التطبيق.
· يتم تحديد هدفك اليومي بالنسبة
إلى متوسط نشاطك أثناء  24ساعة.
· تحقق من النسبة التي حققتها :تشير
 0.0%إلى أنك لم تفعل شي ًئا،
بينما تشير  100%إلى أ
الهداف
التي حققتها (يشار إليها برمز الكأس).
· يتم تحديث القيمة كل دقيقة.
· يتم الدخول إليها باستمرار ونقلها
بمجرد مزامنتها مع التطبيق.

KCAL
السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم
يوميا استنا ًدا إلى عداد الخطوات.
ً

STEPS
يوميا.
عدد الخطوات التي تمارسها ً
445
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TIME

الوصول إلى :*Swatch .beat
امسح على الشاشة للوصول إلى وضع
.TIME
نقرة سريعة لتصفح وظائف .TIME
اذهب إلى وضع .BEAT
نقرة طويلة للوصول إلى إعدادات
.BEAT

1

Swatch .beat

2

الوظائف بالتفصيل

 1امسح على الشاشة لضبط الساعات.
نقرة سريعة للتأكيد.
النترنت).
( Swatch .beat 2وقت إ
ما هذا؟ قسم وضع Swatch
اليوم إلى  1000ضربة.
 Swatch .beatواحد يعادل دقيقة
واحدة و 26.4ثانية.

ما مزايا استخدام
وقت الإ نترنت؟
تعرف على المزايا بالتفصيل.
تحقق من رمز QR-Code
أو تفضل بزيارة موقعنا
www.swatch.com/
internet-time

تأكيد

446

ضبط

اللغة العربية

۱۵

FAN

CONNECT

ACTIVITY

TIME

هـ الوصول إلى إعدادات CHRONO
(قياس الوقت):

امسح على الشاشة للوصول إلى وضع
.TIME
نقرة سريعة لتصفح وظائف .TIME
اذهب إلى وضع .CHRONO

2

إعادة الضبط

الوظائف بالتفصيل

1
	يبدأ وضع  CHRONOفي العمل على الفور
اليسر أو أ
بعد نقرة سريعة على المقطع أ
اليمن.
نقرة أخرى على المقاطع نفسها توقف الوضع
.CHRONO
لالستمرار انقر مجد ًدا.
أ
 2نقرة طويلة على المقطع الوسط إعادة
ضبط القيم إلى .00.00.00.0

1

تشغيل/إيقاف/متابعة

إذا كان  CHRONOيعمل ،لن تتحول الساعة
آليا إلى وضع الطاقة المنخفضة.
ً
 ۱۴اللغة العربية
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TIME

د الوصول إلى إعدادات TIMER
(المؤقت):

 1امسح على الشاشة لضبط الساعات.
نقرة سريعة للتأكيد.
 2امسح على الشاشة لضبط الدقائق.
نقرة سريعة للتأكيد.
 3امسح على الشاشة لضبط الثواني.
نقرة سريعة للتأكيد.
 4انقر نقرات سريعة على المقطع أ
اليمن
أ
أو اليسر للبدء والوقف والمتابعة.
 5اضغط لمدة طويلة على المقطع أ
الوسط

امسح على الشاشة للوصول إلى وضع
.TIME
نقرة سريعة لتصفح وظائف .TIME
الوظائف .اذهب إلى وضع .TIMER
نقرة طويلة للوصول إلى
إعدادات .TIMER

5

4

إعادة الضبط

بدء/وقف

448

3

الوظائف بالتفصيل

لإعادة الضبط (فقط في وضع إعدادات الموقت).

الثواني

تأكيد

2

ضبط

الدقائق

تأكيد

1

ضبط

الساعات

تأكيد

ضبط
اللغة العربية

۱۲

CONNECT

FAN

TIME

ACTIVITY

ج الوصول إلى إعدادات ALARM
(المنبه)*:

الوظائف بالتفصيل

 1امسح على الشاشة لضبط الساعات.
نقرة سريعة للتأكيد.
 2امسح على الشاشة لضبط الدقائق.
نقرة سريعة للتأكيد.
3
	يشير رمز المنبه إلى أن
وضع ُ ALARMمفعل.

امسح على الشاشة للوصول إلى وضع
.TIME
نقرة سريعة لتصفح وظائف .TIME
اذهب إلى وضع .ALARM
نقرة طويلة لتشغيل ALARM

(أو إيقافه).

*	يمكن تغيير نغمات  ALARMمن تطبيق الجوال.

3

ُمفعل

2

تأكيد/تفعيل
 ۱۱اللغة العربية

الدقائق

1

ضبط

الساعات

تأكيد

ضبط
449
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FAN

ACTIVITY

TIME

الوصول إلى إعدادات ( DATEالتاريخ):

ب

امسح على الشاشة للوصول إلى وضع
.TIME
نقرة سريعة لتصفح وظائف .TIME
اذهب إلى وضع .DATE

الوظائف بالتفصيل

 1امسح على الشاشة لضبط أ
اليام.
نقرة سريعة للتأكيد.
 2امسح على الشاشة لضبط الشهور.
نقرة سريعة للتأكيد.
 3امسح على الشاشة لضبط السنوات.
نقرة سريعة للتأكيد.

نقرة سريعة للوصول إلى إعدادات
.DATE
الوصول السريع إلى إعدادات  DATEمن وضع
الطاقة المنخفضة بنقرة سريعة تتبعها نقرة طويلة.

3

السنة

تأكيد
450

2

ضبط

تأكيد

الشهر

1

ضبط

اليوم

تأكيد

ضبط
اللغة العربية
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CONNECT

أ

FAN

ACTIVITY

TIME

الوصول إلى إعدادات ( TIMEالوقت):
امسح على الشاشة للوصول إلى وضع
.TIME
نقرة سريعة لتصفح وظائف .TIME
اذهب إلى وضع .TIME
نقرة سريعة للوصول إلى إعدادات
.TIME
الوصول السريع إلى إعدادات  TIMEمن وضع
الطاقة المنخفضة بنقرة طويلة واحدة.

4

صيغة عرض الوقت

ضبط
۹

اللغة العربية

تأكيد

3

ضبط

الثواني

الوظائف بالتفصيل

 1امسح على الشاشة لضبط الساعات.
نقرة سريعة للتأكيد.
 2امسح على الشاشة لضبط الدقائق.
نقرة سريعة للتأكيد.
 3امسح على الشاشة لضبط الثواني.
نقرة سريعة للتأكيد.
 4امسح على الشاشة لضبط الصيغة .*12/24
نقرة سريعة للتأكيد.

* تغيير صيغة عرض الساعة وكذلك صيغة عرض التاريخ.

2

تأكيد

ضبط

الدقائق

1

تأكيد

الساعات

ضبط

تأكيد
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CONNECT

FAN

ACTIVITY

TIME

هذه الوظائف متوفرة
في وضع :TIME

أ

د

452

الوظائف بالتفصيل

استخدم النقرات السريعة لتصفح
هذه الوظائف.

TIME

ب

DATE

ج

ALARM

TIMER

هـ

CHRONO

و

Swatch .beat
اللغة العربية

۸

التنقل

البدء

ادخل إلى جميع الوظائف
بخطوات قليلة
وضع الطاقة المنخفضة (شاشة البدء)

تدخل الساعة في وضع الطاقة المنخفضة* أثناء
حالة السكون.

1
الوصول السريع إلى
إعدادات  TIMEبنقرة
واحدة طويلة.

* الوظائف المفعلة مازالت تعمل في الخلفية.

أ
الوضاع

أ

تحتوي الوضاع  TIMEوACTIVITY
و FANعلى جميع وظائف الساعة

2
الوصول إلى إعدادات
 TIMEفي حالة تشغيل
وضع  TIMEبنقرة طويلة.

أ
الساسية.

الوظائف

في كل وضع يمكن الوصول إلى وظائف
محددة وعرضها بالتفصيل.

العدادات
إ

ضبط إعدادات*  TIMEوفقًا الحتياجاتك.

3
تنقل بين أ
الوضاع عبر
المسح على الشاشة.

4

*ال توجد إعدادات متوفرة لـ .ACTIVITY
۷

اللغة العربية
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التنقل

البدء

تحكم في الساعة
بطرف إصبعك
المسح على الشاشة

· الوصول إلى أ
الوضاع والتنقل بينها
العدادات
· ضبط إ

نقرة سريعة
· الوصول إلى الوظائف وتصفحها
· تشغيل الوظائف وإيقافها ومتابعة تشغيلها
العدادات
· تأكيد إ
تشغيل/إيقاف ومتابعة

الوظائف

تشغيل/إيقاف ومتابعة

نقرة طويلة
· إعدادات الوصول
تشغيل أو إيقاف الوظائف
نقرة طويلة على
المقطع أ
اليمن
للضوء الخلفي
454

الضوء الخلفي
تشغيل/إطفاء

الإعدادات

بلوتوث/مزامنة
إطفاء
اللغة العربية

۶

مقدمة

البدء

ايضاح رموز شاشة الساعة

المنبه ُمفعل

وظائف الوقت
الساعات
أ
الهداف/المكافآت

الدقائق
البطارية منخفضة
معلومات عن المشجع
أ
والنشطة
الثواني/العام

مزامنة البيانات
البلوتوث ُمفعل

أوضاع الساعة

مساحة اللمس
على الشاشة
المقطع أ
اليمن
۵

اللغة العربية

المقطع أ
الوسط

المقطع أ
اليسر
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المقدمة

البدء

احصل على المزيد من المتعة أثناء تشغيل
ساعة Swatch Touch Zero Two

TIME

Time. Date. Alarm.
Timer. Chrono.
Swatch .beat

التطبيق المجتمعي

أطلق العنان لقدراتك
مع التطبيق.
المشاركة مع آ
الخرين.

456

ACTIVITY

ديدحت طاشنلا سايق
صحف .فادهألا
باستحا .كتازاجنا
.كتاوطخ

مقاومة الماء

حتى عمق  3بار.

FAN

تاقيفصتلا ةوق سايق
تاحيص/تاجومو
 la-olaعيجشتلا

بطارية ذات عمر
افتراضي طويل

بطارية تدوم لمدة أطول.

اللغة العربية
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مسرد المصطلحات

البدء

نظرة سريعة على جميع
المصطلحات ذات الصلة
	وضع وظائف الوقت
TIME
	DATEوظيفة التاريخ
	ALARMوظيفة المنبه
	TIMERوظيفة العد التنازلي
	CHRONOوظيفة ساعة الإيقاف
	نهارا من الساعة  00.00إلى 12.00
AM
ً
	نهارا من الساعة  12.00إلى 24.00
PM
ً
	Swatch .beatوقت الإنترنت

توصيل	توصيل الساعة والهاتف الذكي
مزامنة	مزامنة البيانات
إعدادات	إعدادات التطبيق على الهاتف الذكي
ملفي الشخصي	إعدادات الملف الشخصي على الهاتف الذكي
نسخة احتياطية	حفظ الملفات باستخدام التخزين السحابي
تشغيل	تشغيل الوظائف
إيقاف	إيقاف الوظائف

	وضع وظائف أ
النشطة
ACTIVITY
	TODAY%مستوى إنجاز الهدف
يوميا
	KCALالسعرات الحرارية التي يحرقها الجسم ً
	STEPSعدد الخطوات
أ
أ
اليومية	الهداف المحددة للنشاط خالل  24ساعة
الهداف
	وضع وظائف المشجع
FAN
	FAN HEATجميع أ
العمال بد ًءا من نشاط المشجع والطاقة
وعدد التصفيقات وعدد موجات/صيحات
التشجيع la-ola
	FAN RANKترتيب أنشطة المشجع

۳

اللغة العربية
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المحتويات
		

۴
۵
۷

		

البدء
مسرد المصطلحات
مقدمة
التنقل
الوظائف بالتفصيل

TIME ۹
ACTIVITY ۱۶
FAN ۱۸
CONNECT ۲۰

		 معلومات إضافية
 ۲۲استكشاف أ
الخطاء وإصالحها والمزيد
	۲۴استعادة إعدادات المستخدم
االفتراضية

458

اللغة العربية
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