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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

5気圧防水の時計は、3気圧防水を少し強化した程
度の防水性です。防水性はリューズがねじ込まれた
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

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

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

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

JA JA

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)



6362

حتتوي Patravi t-Graph من carl F. Bucherer عىل مقياس 
cFB 1960 مع ساعة رياضية وتاريخ واضح يف هيكلها 

األسطواين الشكل الذي يمنحها شاشة غري تقليدية للغاية تساعد 
يف حفظ الطاقة. مؤرش عايل/منخفض عىل املقياس يوجد عىل 

رشحية تتحرك يمينًا مع سحب الطاقة. يوجد عقرب يف أعىل 
الرشحية يتحرك أيًضا عندما تكون الساعة عاملة. وهكذا فإن 

Patravi t-Graph جتمع بإتقان بني ثالث وظائف مفيدة.

عداد الثواين

حفظ الطاقة
عداد الدقائق

الثواين الصغرية
تاريخ واضح

ساعتك

آلية احلركة التلقائية
عمق آلية احلركة
قطر آلية احلركة

عدد حمامل حيل التزيني
مقاومة املاء

)انظر الفصل املتعلق بـ "مقاومة املاء"(

الفنية البيانات 

تشغيل/إيقاف الساعة الرياضية
إعادة ضبط الساعة الرياضية

الوضع 1:
الوضع 2:
الوضع 3:

املفتاح
ملء الساعة
ضبط الشهر/التاريخ
ضبط الوقت

األسطورة

:P1

:P2

تعتمد آلية احلركة يف دوراهنا عىل حركة الساعد عند ارتداء 
الساعة. ويف حال عدم ارتداء الساعة، تتوقف عن العمل بعد 42 

ساعة تقريًبا وتتطلب إعادة التشغيل يدوًيا.

بدء تشغيل الساعة

سيتم حترير املفتاح عن طريق اللف 
يساًرا وسيقفز بوضوح إىل الوضع 1.

لف املفتاح يمينًا حتى يغادر عقرب 
مؤرش حفظ الطاقة املنطقة احلمراء.

1

2

يعرض مؤرش حفظ الطاقة مستوى الطاقة املخزن يف الغالف 
الزنربكي آللية احلركة األوتوماتيكية.

اقرأ مؤرش حفظ الطاقة

تعرض منطقة املقياس بالكامل 
مستوى حفظ طاقة 42 ساعة تقريًبا.

1

Ar Ar

cFB 1960

7,3 mm

30 mm

47

50 m (5 atm)

1 2 3

P1

P2

Patravi t-graph
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يمكن استخدام الساعة الرياضية يف إيقاف الفواصل الزمنية ملدة 
تصل إىل 30 دقيقة عىل 1/8 ثانية بالضبط. ويمكن قراءة الوقت 

الذي تم إيقافه باستخدام عدادات الثواين والدقائق.

قياس الوقت )الساعة الرياضية(

ابدأ قياس الوقت باستخدام 
الضاغطة P1. يتحرك عداد الثواين.

إليقاف قياس الوقت، اضغط 
ضاغطة P1 مرة أخرى. 

استخدم ضاغطة P2 لضبط كل 
العدادات عىل صفر.

1

2

3

اضبط التاريخ

حتذير: ال يوىص بالتغيري الرسيع للتاريخ خالل الفرتة من 8:00 
مساءا إىل 2:00 صباًحا ألنه ال يمكن ضامن تغيري التاريخ سيتغري 

يف منتصف الليل بعد ذلك، ويمكن أال يتغري ملدة 24 ساعة 
أخرى.

اسحب املفتاح إىل الوضع 2.

اضبط التاريخ احلايل عن طريق لف 
املفتاح يساًرا.

اضغط املفتاح عىل اهليكل مع اللف 
يمينًا يف نفس الوقت حتى يتم ربطه 

بإحكام عىل األسنان اللولبية.

1

2

3

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 3. ال يتحرك عقرب الثواين.

أدر املفتاح يساًرا حتى يتغري التاريخ. 
بعدئذ اضبط الوقت احلايل بحرص 

عىل صباًحا أو مساءا.

اضغط املفتاح إلعادته إىل الوضع 1. 
يتحرك عقرب الثواين إىل اخللف.

1

3

2

Ar Ar
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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

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

شهادة الضامن مستوفاة البيانات بالكامل مع الساعة.

الضامن

ساعة خمتربة عىل atm )50 m 5( يمكن ارتدائها أثناء االستحامم 
أو أخذ دش أو السباحة )كام هو احلال يف محام السباحة(. ال 

تكون ميزة الصمود ضد املاء مضمونة إال إذا كان املفتاح مربوًطا 
بإحكام 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

 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 
 Insight by" 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

Ar Ar

30 m (3 atm)

50 m (5 atm)

100 m (10 atm)

200 m (20 atm)

300 m (30 atm)

5 atm (50 m)
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Часы Patravi T-Graph компании Carl F. Bucherer 
содержат калибр CFB 1960 с автоматическим подза-
водом. Предусмотрен хронограф и большая дата. 
Бочкообразная форма корпуса. Интересное реше-
ние с индикацией запаса хода. Индикатор шкалы 
запаса хода расположен на участке, который пере-
мещается по часовой стрелке по мере ослабления 
пружины. В верхней части этого участка имеется 
стрелка, которая также перемещается при работе 
часов. То есть, в часах Patravi T-Graph искусно ском-
бинированы три полезные функции.

Счетчик секунд

Запас хода

Счетчик минут

Малая секундная стрелка

Большая дата

Ваши часы

Подзавод часов происходит за счет движения  
запястья, когда они надеты на руку. Если часы не 
носить, то они остановятся примерно через 42 
часа, после чего потребуется их запуск вручную.

Начало работы часов

Заводная головка высвобо-
дится путем вращения против 
часовой стрелки, и будет 
видно, как она перескочит в 
положение 1.

Автоматический механизм

Глубина хода

Диаметр хода

Количество опор на камнях

Водонепроницаемость
(см. раздел «Водонепроницаемость»)

Технические характеристики

Запуск / останов хронографа

Сброс хронографа

Позиция 1:

Позиция 2:

Позиция 3:

Заводная головка

завод

настройка месяца / даты

настройка времени

Обозначения

Вращать заводную головку 
по часовой стрелке до тех 
пор, пока стрелка индикации 
запаса хода не выйдет из 
красной зоны.

Запас хода позволяет определить, насколько  
зажата пружина механизма автоподзавода.

Определите запас хода

Вся шкала показывает  
запас хода, которого хватает 
примерно на 42 ч.

P1:

P2:

2

1

CFB 1960

7,3 мм

30 мм

47

50 м (5 атм)

ru ru

1

1 2 3

P1

P2

Patravi t-graph
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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.

Настройка времени

Вытянуть заводную головку, 
переведя ее в положение 3. 
Секундная стрелка непод-
вижна.

Вращая заводную головку про-
тив часовой стрелки, изменить 
дату. Затем установить теку-
щее время «до полудня» или 
«после полудня».

Настройка даты

Предостережение: Не рекомендуется быстрая 
смена даты в промежутке с 20:00 до 2:00 (утра),  
так как нет гарантии, что дата после этого сменит-
ся в полночь; она может не смениться еще в тече-
ние 24 часов.

Вытянуть заводную головку  
в положение 2.

Установить текущую дату, 
вращая заводную головку 
против часовой стрелки.

Прижать заводную головку  
к корпусу и одновременно 
повернуть ее по часовой 
стрелке настолько, чтобы 
она плотно завинтилась.

Хронограф можно использовать для фиксации 
интервалов времени до 30 минут с точностью до 
1/ 8 секунды. Зафиксированное время указывается 
в секундах и минутах.

Измерение времени (хронограф)

Начать отсчет времени  
кнопкой Р1. Счетчик секунд 
находится в движении.

Для прекращения измерения 
времени нажать опять на 
кнопку P1 и посмотреть 
зафиксированное время.

Кнопкой Р2 обнуляются все 
счетчики.

Задвинуть заводную головку 
назад в положение 1. 
Секундная стрелка возобно-
вит движение.

2

1

2

3

ru ru

3

1 1

3

2



7473

Часовщики компании Carl F. Bucherer проявили боль-
шую заботу при изготовлении Ваших часов, соблю-
дая самые строгие требования качества. Однако на 
случай обнаружения дефекта в материалах или сбор-
ке компания Carl F. Bucherer дает двухлетнюю гаран-
тию с даты покупки. Гарантия не распространяется 
на естественный износ или повреждение вследствие 
ненадлежащего использования часов. Гарантия  
действительна при заполнении гарантийного талона 
официальным дилером Carl F. Bucherer на момент 
приобретения часов. При наличии повреждения про-
сим обратиться к ближайшему официальному дилеру 
Carl F. Bucherer или в официальный сервисный центр 
Carl F. Bucherer. Необходимо предоставить часы  
с полностью заполненным гарантийным талоном.

Гарантия

Часы, прошедшие испытания под давлением  
в 5 атмосфер (на глубине 50 м), можно не снимать  
в ванне, во время принятия душа или купания 
(например, в бассейне). Водонепроницаемость 
гарантируется только при ввинченной внутрь 
заводной головке, которую следует проверять раз 
в год.

Водонепроницаемость

Взаимосвязь с глубиной:

Не купаться и не нырять

Прием ванны, душа, плавание

Плавание, ныряние с трубкой

Купание, ныряние

Глубоководное погружение

Обслуживание: Для очистки поверхностей часы 
необходимо несильно протереть салфеткой из 
микроволокна. Нижнюю сторону часов и металли-
ческую полосу необходимо очищать мягкой зубной 
щеткой, смоченной в слабом мыльном растворе,  
и вытирать насухо безворсовым полотенцем. 
Необходимо по возможности исключить контакт  
с водой кожаных ремешков. 
 
Уход: Часы являются механическим устройством, 
поэтому они требуют обслуживания в авторизован-
ном сервисном центре примерно раз в четыре 
года.

Обслуживание и уход

Коллекция компании Carl F. Bucherer с информацией 
о всех сериях часов представлена на сайте www.carl-
f-bucherer.com. Там можно получить журнал «Insight 
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

ru ru

30 м (3 атм)

50 м (5 атм)

100 м (10 атм)

200 м (20 атм)

300 м (30 атм)
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carl F. Bucherer
a brand of Bucherer AG

Bucherer AG
Langensandstrasse 27

cH-6002 Lucerne

Phone +41 (0) 41 369 70 70
Fax +41 (0) 41 369 70 72
www.carl-f-bucherer.com
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