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リューズを回して現在の日
付を設定します。

2

1 1

日付の設定

リューズをポジション1に引
き出します。

リューズを最初のポジション
に押し戻します。

重要
防水性を確保するには、時計を着用する際にリュ
ーズが最初のポジションになければなりません。

リューズを固定します

クリーニング
時計の表面をきれいにするには、マイクロファイバ
ークロスで優しく汚れを拭き取ってください。ま
た、時計の裏側と金属製のブレスレットの汚れを
落とすには、歯ブラシと石鹸水を使って洗浄した
後、柔らかいタオルで水気を拭き取ります。革ベル
トはできるだけ水に触れないようにしてください。 
 
メンテナンス
時計は精密機械ですので、4年ごとに正規のサー
ビスセンターによるメンテナンスを必要とします。

クリーニングとメンテナンス

3気圧防水の時計は、汗、雨への耐久性がありま
す。防水性はリューズが最初のポジションまで押し
込まれた状態でのみ保証され、年に一度防水チェ
ックが必要です。

防水性

30 m | 3 気圧

50 m | 5 気圧

100 m | 10 気圧

200 m | 20 気圧

300 m | 30 気圧

各防水性の使用範囲：

汗、雨粒がかかる程度

水仕事の水滴、汗、雨

水泳、シュノーケリング、シャワー

水泳、シュノーケリング、ダイビング

深海ダイビング
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カール F. ブヘラ全シリーズの商品コレクションや
情報は、ホームページwww.carl-f-bucherer.com
にてご覧いただけます。ここから、新製品、技術開
発、イベントなどをご紹介するブランドマガジン「
インサイト」もご注文になれます。また、カール F.　
ブヘラの商品コレクションから抜粋したカタログも
ご希望に応じてご自宅までお送りいたします。

その他のモデル

カール F. ブヘラの時計は、時計職人が細心の注
意を払い、厳しい品質ガイドラインにそって製造さ
れています。しかしながら、素材または構造に何ら
かの不具合があった場合のため、ご購入日から2
年間の保証期間を定めております。通常のご使用
によるキズや摩耗、あるいは不適切な使用から生
じる損傷は保証対象外となります。 また、この保証
は、購入時に正規販売店によって保証書に必要事
項が全て記入されている場合に限り有効です。不
具合があった場合は、カール F. ブヘラの正規販売
店または正規サービスセンターにお問合せくださ
い。その際、すべて記入された保証書を時計と一緒
にご提示ください。

保証
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األسطورةساعتك

الفنية البيانات 

آلية احلركة التلقائية
عمق آلية احلركة
قطر آلية احلركة

عدد حمامل حيل التزيني
مقاومة املاء*

* انظر الفصل املتعلق بـ “مقاومة املاء”

إن تصميم Manero AutoDate الكالسيكي بدون أي عنارص متكلفة يؤكد عىل 
األداء العميل هلذه الساعة، التي تقدم كل ما هو رضوري بأسلوب بسيط: الوقت 

احلايل والتاريخ عىل مؤرش الساعة 3.

الوضع 1:
الوضع 2:

اضبط التاريخ
ضبط الوقت

التاريخ

املفتاح
ثان

حتى يتحرك التاريخ بشكل مالئم يف منتصف الليل، جيب ضبط 
عقرب الساعات يدوًيا عىل a.m. )صباًحا( أو p.m. )مساءا( 

حسب الوقت احلايل.

اضبط الوقت

اسحب املفتاح حتى يتطابق مع 
الوضع 2. ال يتحرك عقرب الثواين.

حرك املفتاح حتى يتغري التاريخ. ثم اضبط 
الوقت احلايل إما عىل  a.m. )صباًحا( أو 

p.m. )مساًء(.

اضغط املفتاح مرة أخرى لضبطه عىل 
الوضع األويل. يتحرك عقرب الثواين 

إىل اخللف.

احلركة مرتبطة بحركة املعصم عند االرتداء. عند عدم االرتداء، تتوقف 
الساعة بعد 38 ساعة عىل األقل بعدها جيب لفها يدوًيا.

بدء تشغيل الساعة

وإلعطاء آلية احلركة طاقة كافية، لف 
املفتاح 30 مرة تقريًبا يمينًا.

CFB 1950

4,6 / 4,8 mm

26,2 mm

25 / 26

30 m | 3 atm

CFB 1965 

3,6 mm

26,2 mm

21 / 25

30 m | 3 atm

CFB 1963

4,8 mm

20 mm

25 

30 m | 3 atm
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اضبط التاريخ احلايل من خالل إدارة 
املفتاح.

2

اضغط املفتاح مرة أخرى لضبطه عىل 11
الوضع األويل.

هام
 للتأكد من أن الساعة مقاومة للامء، جيب أن يكون املفتاح يف 

الوضع األويل عند ارتداء الساعة.

ثبت املفتاح اضبط التاريخ

اسحب املفتاح إىل الوضع 1.

التنظيف
 لتنظيف سطح الساعة، امسحها برفق باستخدام قطعة قامش من 

األلياف الدقيقة. واستخدم فرشاة أسنان ناعمة والقليل من 
حملول الصابون لتنظيف اجلانب اخللفي من الساعة واحلزام 

املعدين. ثم جففها باستخدام منشفة خالية من النسالة. احرص 
 عىل تقليل التالمبس بني األحزمة اجللدية واملاء. 

الصيانة
 الساعة، مثلها مثل باقي اآلالت امليكانيكية، تتطلب الصيانة من 

قبل مركز خدمة معتمد مرة واحدة كل أربع سنوات تقريًبا.

التنظيف والصيانة

الساعة املختربة عىل atm 3 m 30 تكون مقاومة للعرق 
وقطرات املاء واألمطار. وال تكون ميزة الصمود ضد املاء 

مضمونة إال إذا كان املفتاح عىل الوضع األويل وجيب التحقق 
منها كل سنة.

مقاومة املاء

الطبيعة امللزمة لبيانات عداد القياس:

ال تقم بالسباحة/الغطس
االستحامم، الدش، السباحة

السنوركلينج السباحة، 
السباحة، السنوركلينج، الغطس

السباحة يف املياه العميقة

30 m | 3 atm

50 m | 5 atm

100 m | 10 atm

200 m | 20 atm

300 m | 30 atm
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 Carl F. Bucherer يمكنك االطالع عىل تشكيلة ساعات
واحلصول عىل معلومات عن كل خطوط الساعات من املوقع 

اإللكرتوين www.carl-f-bucherer.com. من خالل هذا 
 by 1988" املوقع يمكنك احلصول بسهولة عىل جملة

Carl F. Bucherer" التي تقدم معلومات عن املنتجات 
اجلديدة والتطويرات التقنية واألحداث، باإلضافة إىل كتالوج 

لتشكيلة ساعات Carl F. Bucherer يتم إرساله إىل منزلك.

موديالت ساعات إضافية

ساعة Carl F. Bucherer اخلاصة بك مصنوعة بعناية فائقة 
من قبل صناع الساعات التابعني لنا مع االلتزام بأكثر رشوط 

اجلودة رصامة. ومع ذلك، يف حال وجود أي عيوب يف املواد أو 
التصنيع، تقدم Carl F. Bucherer ضامن سنتني يبدأ من 

تاريخ الرشاء. ال يشمل الضامن حاالت التآكل والبالء العادية أو 
التلف الناتج عن استخدام الساعة بشكل غري مالئم. يبدأ رسيان 

الضامن بعد استيفاء بيانات شهادة الضامن كاملًة من قبل وكيل 
Carl F. Bucherer الرسمي عند رشاء الساعة. يف حال 

 Carl F. Bucherer حدوث أي تلف، يرجى االتصال بوكيل
الرسمي يف منطقتك أو بأحد مراكز اخلدمة الرسمية التابعة هلا. 

يرجى تقديم شهادة الضامن مستوفاة البيانات بالكامل مع 
الساعة.

الضامن
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CFB 1950

4,6 / 4,8 mm

26,2 mm

25 / 26

30 м | 3 атм

CFB 1965 

3,6 mm

26,2 mm

21 / 25

30 м | 3 атм

CFB 1963

4,8 mm

20 mm

25 

30 м | 3 атм
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ВАШИ ЧАСЫОБОЗНАЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматический 
механизм

Глубина хода

Диаметр хода

Количество опор  
на камнях

Водонепроницаемость

* см. раздел «Водонепроницаемость»

Классический вид часов Manero AutoDate, без излишней 
вычурности, с упором на функциональность, что позволяет 
быстро узнать самое важное: текущее время и дату в области 
3 ч.

Позиция 1:

Позиция 2:

настройка даты

настройка времени

Дата

Заводная головка

Секунды

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

Вытянуть заводную 
головку, переведя ее в 
положение 2. Секундная 
стрелка неподвижна.

Вращая заводную головку, 
изменить дату. Затем специ-
ально установить текущее 
время на a.m. (до полудня) или 
p.m. (после полудня).

Задвинуть заводную 
головку назад в исходное 
положение. Секундная 
стрелка возобновит 
движение.

Механизм заводится за счет движения запя-
стья, на которое надеты часы. Если часы  
не надеть, они могут остановиться уже через 
38 часов, после чего потребуется подзавод 
вручную.

НАЧАЛО РАБОТЫ ЧАСОВ

Чтобы обеспечить доста-
точный завод, необходимо 
повернуть заводную 
головку минимум 30 раз 
по часовой стрелке.

Для правильной смены даты в полночь 
часовая стрелка должна быть специально 
установлена на время до полудня (a.m.) 
или после полудня (p.m.), в зависимости от 
текущего времени.
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Установить текущую 
дату, вращая заводную 
головку.

2

1 1

НАСТРОЙКА ДАТЫ

Вытянуть заводную 
головку в положение 1.

Задвинуть заводную 
головку назад в исходное 
положение.

Это важно
Для обеспечения водонепроницаемости 
заводную головку при ношении часов 
нужно установить в исходное положение.

ФИКСАЦИЯ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ

Обслуживание
Для очистки поверхностей часы необходимо 
несильно протереть салфеткой из микрово-
локна. Нижнюю сторону часов и металличе-
скую полосу необходимо очищать мягкой  
зубной щеткой, смоченной в слабом мыльном 
растворе, и вытирать насухо безворсовым 
полотенцем. Необходимо по возможности 
исключить контакт с водой кожаных ремеш-
ков. 
 
Уход
Часы являются механическим устройством, 
поэтому они требуют обслуживания в авто-
ризованном сервисном центре примерно раз 
в четыре года.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Часы, прошедшие испытания при давлении 
3 атмосфер (на глубине 30 м), устойчивы к 
воздействию влаги, капель воды и дождя. 
Водонепроницаемость гарантируется только 
при установке заводной головки в исходное 
положение, которую следует проверять раз 
в год.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

30 м | 3 атм

50 м | 5 атм

100 м | 10 атм

200 м | 20 атм

300 м | 30 атм

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ГЛУБИНОЙ

Не купаться и не нырять

Прием ванны, душа, плавание

Плавание, ныряние с трубкой

Купание, ныряние

Глубоководное погружение
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Коллекция компании Carl F. Bucherer с инфор-
мацией о всех сериях часов представлена на 
сайте www.carl-f-bucherer.com. Там можно 
получить журнал «1888 by Carl F. Bucherer», в 
котором описываются новинки, технические 
разработки и события, и содержится каталог с 
коллекцией часов Carl F. Bucherer, который 
может быть выслан на ваш адрес.

ДРУГИЕ МОДЕЛИ ЧАСОВ

Часовщики компании Carl F. Bucherer проя-
вили большую заботу при изготовлении 
Ваших часов, соблюдая самые строгие требо-
вания качества. Однако на случай обнару-
жения дефекта в материалах или сборке 
компания Carl F. Bucherer дает двухлетнюю 
гарантию с даты покупки. Гарантия не рас-
пространяется на естественный износ или 
повреждение вследствие ненадлежащего 
использования часов. Гарантия действитель-
на при заполнении гарантийного талона 
официальным дилером Carl F. Bucherer на 
момент приобретения часов. При наличии 
повреждения просим обратиться к ближай-
шему официальному дилеру Carl F. Bucherer 
или в официальный сервисный центр 
Carl F. Bucherer. Необходимо предоставить 
часы с полностью заполненным гарантий-
ным талоном.

ГАРАНТИЯ
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carl-f-bucherer.com

您可在我們網頁上找到我們的售後服務中心的地
址清單。

售后服务中心地址列表，请见我们的网页。

サービスセンターの所在地の一覧は、ホームペー
ジをご覧ください。

يرجى زيارة موقعنا للحصول عىل قائمة عناوين مراكز اخلدمة اخلاصة بنا.

Список адресов наших сервисных 
партнеров приведен на нашем веб-сайте.

Visit our website for a list with the addresses 
of our service center.

Eine Liste mit den Adressen unserer 
Servicecenter finden Sie auf unserer Website.

Visitez notre site Web pour obtenir une liste 
complète des adresses de nos centres de service.

Sul nostro sito web sono elencati gli indirizzi 
dei nostri centri di assistenza.

En nuestra página web encontrará una lista con 
las direcciones de nuestro centro de servicio.



C A R L F.  B U C H E R E R

Bucherer AG 
Langensandstrasse 27 | CH-6002 Lucerne

T +41 41 369 70 70 
carl-f-bucherer.com
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