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轉動錶冠帶動時針來設定當

前日期，紅色 24 小時指針

靜止不動。

將錶冠推至緊靠錶殼的位

置，順時針旋轉直到錶冠旋

緊為止。

1 1

2

3

2

3

校正日期 計時(計時碼錶)

鬆開錶冠，並拉至位置 2。 按 P1 按鈕開始計時，秒針

盤會開始運作。

如要停止計時，請再次按 

P1 按鈕，然後閱讀指針所

停止的時間。

用 P2 按鈕以重置所有計

時盤。

於快速調校位置重設時針能設定日期； 

根據你轉動的方向(東面或西面)，在午夜時分，

日期將會重設至前一天或下一天。

計時碼錶可以計算最長 12 小時的計時程式， 

準確至 1/8 秒；透過秒針、分鐘及小時盤， 

可得知累積計時資料。

按著按鈕並小心地移動錶帶

到所需位置以延長錶帶。

1 1

2

微調錶帶長度

把錶帶打開。 小心地按著按鈕並推回至

所需位置及扣上錶扣以縮

短錶帶。

由闊至窄縮短錶帶：

錶帶可在沒有工具時調節長度，讓配戴者在任何

情況下都能達至最舒適的感覺。 

 

 

 

由窄至闊延長錶帶：
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閣下可以在寶齊萊網站 www.carl-f-bucherer.com 

內，查詢寶齊萊所有腕錶系列及其他資訊，更可訂

閱 1888 雜誌，了解更多寶齊萊最新的腕錶資訊、

技術發展及活動。你還可訂閱寶齊萊的產品目錄

書，當中包含各系列的精選腕錶，並且將郵寄至你

家中。

其他款式

閣下的寶齊萊腕錶由我們的製錶師根據最嚴格的品

質標準精心打造。從購買日起，我們對材料缺陷或

製作過程中的瑕疵所引起的問題提供為期 2 年的

保修服務。正常的磨損以及因使用不當而造成的損

失不在保修服務之列。當您需要保修服務時，請與

寶齊萊的官方經銷商或者寶齊萊認可的服務中心聯

繫，同時必須提交在購買產品時寶齊萊官方經銷商

所填寫的完整保證書。

保證書

清潔

清潔腕錶錶面時須用超細纖維布輕輕擦拭。閣下

可小心使用軟毛刷和少量肥皂水清潔腕錶底蓋和

金屬錶帶，然後用無絨手巾輕輕擦乾。 皮革是

天然產品，會自然老化。水會加速老化過程。因

此，皮革錶帶最好避免接觸到水。 

 

保養

每一枚寶齊萊腕錶都是精心研製的精密儀器，由

數百件精密零件組裝而成。為了確保腕錶配戴多

年後，仍能保持卓越功能和運轉，每一枚腕錶都

應該定期檢查。因此，我們建議您每四年到授權

服務中心將腕錶檢查保養一次。 另外，我們建議

閣下每年檢查一次寶齊萊腕錶的防水性。如果錶

鏡內部出現水氣，請立即將腕錶送至服務中心。

清潔與保養

腕錶經測試後，能達到防水 100 米，可佩戴著

游泳或浮潛應無大礙；但錶冠必須旋緊始能發揮

防水功能，而且防水功能應該每年檢測一次。

防水功能

30 米 | 3 atm

50 米 | 5 atm

100 米 | 10 atm

200 米 | 20 atm

300 米 | 30 atm

腕錶防水功能限制：

請勿游泳/跳水

浸浴，淋浴，游泳

游泳，浮潛

游泳，浮潛，跳水

深海潛水
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腕表图片说明

技术规格

自动上链机芯

机芯厚度

机芯直径

宝石数量

防水深度 *

* 请查看 “防水功能”

3

1

2

1

CFB 1901.1

7.3 毫米

28.6 毫米

39

100 米 | 10 atm

柏拉维 TravelTec II 三地时间计时码表配备宝齐莱专用的  
CFB 1901.1 机芯，兼备实用计时功能，柏拉维 TravelTec II  
系列的机芯与表壳结构整合互动，设计精妙，可以同时显示
三个时区的时间。

同步启动腕表

阁下的手部动作可以为本款腕表的机芯上链， 
摘下腕表至大约 42 小时后，就会停止运作， 
若想启动腕表，请重新为腕表上链。

向逆时针方向旋转表冠， 
表冠即可松开，并跳至位
置 1。

2 为了提供足够的动力， 
请顺时针转动表冠最少 
30 次。

若腕表闲置一段长时间，必须重新设定， 
始能正确显示第二及第三时区的时间。

将三地时间单一按钮设定为 
E (东面)。

重复按单一按钮，直至内圈
旋转至与表圈 24小时刻度
的 24 字对准。

再次储存单一按钮。

日期

小时盘

秒针盘

旋转式 24 小时刻度

24 小时指针

固定 24 小时刻度

小秒针

表冠

分钟盘

三地时间单一按钮

开始/停止计时

重设计时

位置 1: 上链
位置 2: 快速调校时针
位置 3: 设定时间

E

A:

P1:

P2:
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将红色 24 小时指针与表圈
的24 小时刻度对应，设定
当前小时，分针(与分钟刻度
对应)则设定至当前分钟，然
后将表冠推回位置 2。

转动*表冠带动时针来设定
本地时间(例如东京时间)，
日期会随之自动更改。

将表冠推至紧靠表壳的位
置，顺时针旋转直到表冠旋
紧为止。

1 13

4

5

1

22 2

3

设定原居地时间及日期 设定第二时区

松开表冠，并拉至位置 3。 松开表冠，并拉至位置 2。转动表冠带动时针来设定当
前日期，红色 24 小时指针
静止不动。

转动表冠带动时针推进至当
前小时位置。(上午或下午)

将表冠推至紧靠表壳的位
置，顺时针旋转直到表冠旋
紧为止。

将三地时间单一按钮设定为 
W (西面)。

重复按单一按钮，次数为时
区之相差 (例如本例子是相
差 5 小时)，然后将其推回
中间的位置。

备注：将表冠拉至位置 3，设定夏令及冬令 
时间。

利用单一按钮调校按键,可以透过旋转内圈刻度来
设定第三时区的时间(例如：纽约比原居地伦敦时
间慢 5 小时)。

在本例子中，红色 24 小时指针指着内圈的旋转
式刻度显示纽约的时间，以及指着表圈 24 小时
刻度显示原居地伦敦的时间。

原居地时间(第一时区)是你居住地方的时间注
意：红色指针与表圈的 24 小时刻度对应，时针
则与表盘的时标刻度对应设定，为了令日期显示
正确地于午夜更改，时针必须按原居地时间(上午
或下午)来设定 

如你前往另一时区(例如由伦敦往东京)，设定东
京本地时间(例如 下午 4 时 10 分)，无须调校红
色 24 小时指针，透过表圈的 24 小时刻度便可
得知原居地时间(例如伦敦上午 7 时10 分)。

设定第三时区

飞往西面：* 逆时针
飞往东面： 顺时针

W
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转动表冠带动时针来设定当
前日期，红色 24 小时指针
静止不动。

将表冠推至紧靠表壳的位
置，顺时针旋转直到表冠旋
紧为止。

1 1

2

3

2

3

校正日期 计时(计时码表)

松开表冠，并拉至位置 2。 按 P1 按钮开始计时， 
秒针盘会开始运作。

如要停止计时，请再次按 
P1 按钮，然后阅读指针所
停止的时间。

用 P2 按钮以重置所有计
时盘。

于快速调校位置重设时针能设定日期；根据你转
动的方向(东面或西面)，在午夜时分，日期将会
重设至前一天或下一天。

计时码表可以计算最长 12 小时的计时程序， 
准确至 1/8 秒；透过秒针、分钟及小时盘， 
可得知累积计时数据。

按着按钮并小心地移动表 
带到所需位置以延长表带。

1 1

2

微调表带长度

把表带打开。 小心地按着按钮并推回至
所需位置及扣上表扣以缩
短表带。

由阔至窄缩短表带：

表带可在没有工具时调节长度，让配戴者在任何
情况下都能达至最舒适的感觉。 
 
 
 
由窄至阔延长表带：
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阁下可以在宝齐莱网站 www.carl-f-bucherer.com
内，查询宝齐莱所有腕表系列及其他信息，更可
订阅 1888 杂志，了解更多宝齐莱最新的腕表信
息、技术发展及活动。你还可订阅宝齐莱的产品
目录书，当中包含各系列的精选腕表，并且将邮
寄至你家中。

其他款式

阁下的宝齐莱腕表由我们的制表师根据最严格的
质量标准精心打造。从购买日起，我们对材料缺
陷或制作过程中的瑕疵所引起的问题提供为期 2 
年的保修服务。正常的磨损以及因使用不当而造
成的损失不在保修服务之列。当您需要保修服务
时，请与宝齐莱的官方经销商或者宝齐莱认可的
服务中心联系，同时必须提交在购买产品时宝齐
莱官方经销商所填写的完整保证书。

保证书

清洁
清洁腕表表面时须用超细纤维布轻轻擦拭。阁下
可小心使用软毛刷和少量肥皂水清洁腕表底盖和
金属表带，然后用无绒手巾轻轻擦干。 皮革是天
然产品，会自然老化。水会加速老化过程。因
此，皮革表带最好避免接触到水。 
 
保养
每一枚宝齐莱腕表都是精心研制的精密仪器，由
数百件精密零件组装而成。为了确保腕表配戴多
年后，仍能保持卓越功能和运转，每一枚腕表都
应该定期检查。因此，我们建议您每四年到授权
服务中心将腕表检查保养一次。 另外，我们建议
阁下每年检查一次宝齐莱腕表的防水性。如果表
镜内部出现水气，请立即将腕表送至服务中心。

清洁与保养

腕表经测试后，能达到防水100 米，可佩戴着游
泳或浮潜应无大碍；但表冠必须旋紧始能发挥防
水功能，而且防水功能应该每年检测一次。

防水功能

30 米 | 3 atm

50 米 | 5 atm

100 米 | 10 atm

200 米 | 20 atm

300 米 | 30 atm

腕表防水功能限制：

请勿游泳/跳水

浸浴，淋浴，游泳

游泳，浮潜

游泳，浮潜，跳水

深海潜水
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この時計について名称

仕様

自動巻ムーブメント

ムーブメントの厚さ

ムーブメントの直径

石数

防水性

*『防水性』の章をお読みください。

3

1

2

1

CFB 1901.1

7,3 mm

28,6 mm

39

100 m | 10 気圧

パトラビ トラベルテックは自社独自のキャリバーCFB 1901.1が時
を刻み、実用的なクロノグラフ機能も兼ねそなえています。パトラビ
シリーズのこの時計は、カール F. ブヘラが開発した時計で、ケース
とムーブメントとの緻密な相互作用のおかげで同時に3か国の時
刻を表示することができます。

目盛の同期時計を使い始める

時計を着けると、腕の動きでゼンマイが巻き上げ
られます、腕から外すと約42時間後に止まるの
で、手巻きで再度動かす必要があります。

リューズを左回りに回してゆ
るめ、ポジション1へと引き
出します。

2 ゼンマイを十分に巻き上げる
には、少なくとも30回リューズ
を右回りに巻いてください。

時計を長く使わなかった場合、第2、第3タイムゾー
ンが正しく設定されるように目盛を同期させる必
要があります。

モノプッシュボタンをE 
(east)に設定します。

モノプッシュボタンを押し
て、ダイヤル上の回転式目盛
と固定式目盛の「24」位置を
合わせてください。

モノプッシュボタンを再び固
定します。

日付

時間積算計

クロノグラフ秒針

回転式24時間表示ベゼル

24時間表示針

固定式24時間目盛

スモールセコンド

リューズ

分積算計

モノプッシュボタン

クロノグラフ　スタート/ストップ

クロノグラフ　リセット

ポジション1: ゼンマイの巻き上げ
ポジション2: 時針の早送り（戻し）
ポジション3: 時刻の設定

E

A:

P1:

P2:
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赤い24時間針をベゼル目盛
の現在時刻（時）に合わせま
す。そして、分針をダイヤル
の目盛で現在時刻（分）に合
わせます。2つとも合わせた
ら、リューズをポジション2の
位置に押し戻します。

リューズを回転* させて現地
時刻に設定します (この場合
は東京時間）。日付は自動的
に変更されます。

ケースにリューズを押しなが
ら、しっかりと固定するまで
右回りにねじ込みます。

1 13

4

5

1

22 2

3

ホームタイムと日付の設定 第2タイムゾーンの設定

リューズを緩めて、ポジショ
ン3に引き出します。

リューズを引き出し、ポジシ
ョン2にセットします。

リューズをポジション2の位
置で回して時針を動かすこ
とによって、日付を合わせま
す。この時赤い24時間針は
動きません。

リューズを回して、現在時刻
を午前・午後間違えないよう
に時針を設定します。

ケースにリューズを押しなが
ら、しっかりと固定するまで
右回りにねじ込みます。

モノプッシュボタンをW 
(west)に設定します。

時差の分だけモノプッシュボ
タンを押してください。（この
場合は5回）その後、その位
置をキープしてください。

く変更するために、時針はきちんと午前・午後を間
違えることなく合わせておく必要があります。 
注：サマータイムは、リューズをポジション3の位置
にして調整できます。

回転式目盛で第3タイムゾーンを設定するには、モ
ノプッシュボタンを使用します（例えば、ホームタ
イムのロンドンと5時間時差があるニューヨークの
場合）。

この例の場合、赤い24時間針は回転式目盛でニ 
ューヨーク時間を示し、ベゼル目盛でロンドン時間
を示します。

ホームタイム（第1タイムゾーン）はあなたがお住
まいの国の時間です。 
重要：赤い24時間針は常にベゼル上の24時間目
盛を読み取ります。一方、時針はダイヤル上のアワ
ーインデックスを読み取ります。日付が夜中に正し

別のタイムゾーンに移動する場合（例えばロンドンか
ら東京へ）、時針を東京時間（例：午後4時10分）に合
わせてみましょう。赤い24時間針は動きません。つま
り、ホームタイム（ロンドン時間午前7時10分）をベゼ
ル目盛を使って読み取ることができます。

第3タイムゾーンの設定

西周りの場合：* 左回り
東回りの場合： 右回り

W
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リューズをポジション2の位
置で回して時針を動かすこ
とによって、日付を合わせま
す。この時赤い24時間針は
動きません。

ケースにリューズを押しなが
ら、しっかりと固定するまで
右回りにねじ込みます。

1 1

2

3

2

3

日付の修正 時間計測（クロノグラフ）

リューズを引き出し、ポジシ
ョン2にセットします。

プッシュボタン P1 を押して時
間計測を開始します。クロノグ
ラフ秒針が動き始めます。

時間の計測を停止するに
は、再びプッシュボタンP1を
押します。

すべてのカウンターを0にリ
セットするには、プッシュボ
タンP2を押します。

日付を設定するには、時針を早送りします。回転方
向に応じて、日付が前日の深夜または翌日にセッ
トできます。

クロノグラフは、最大12時間まで、正確に1/8秒単
位で時間を計るのに使うことができます。その計測
時間は時積算計、分積算計と秒針とを使って読み
取ります。

ストラップを長くするには、
ロックボタンを押しながら、
注意してストラップを希望の
位置まで引っ張ります。

1 1

2

ストラップのサイズ調整

クラスプを開きます。 ストラップを短くするには、
クラスプを閉じたまま注意し
てストラップ押し戻します。

ストラップを短くする：

どんなシチュエーションでも快適にお使いいただ
くために、ストラップは他の道具を使わずに自分で
サイズの調整ができます。 
 
 
ストラップを長くする：
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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

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

10気圧（100 m）防水の時計は、水泳やシュノーケ
リングの際に装着可能です。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

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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األسطورةساعتك

الفنية البيانات 

آلية احلركة التلقائية
عمق آلية احلركة
قطر آلية احلركة

عدد حمامل حيل التزيني
مقاومة املاء*

* انظر الفصل املتعلق بـ “مقاومة املاء”

 Patravi TravelTec II املميز اخلاص بنا يربز بوضوح يف CFB 1901.1 مقياس
رت  ويشتمل عىل ساعة رياضية عملية أيًضا. ومع موديل خط Patravi، طوَّ

Carl F. Bucherer ساعة رائعة متيز بإمكانية عرض ثالث مناطق زمنية يف نفس 
ن بني هيكل الساعة وحركتها. الوقت بفضل التفاعل املحسَّ

CFB 1901.1

7,3 mm

28,6 mm

39

100 m | 10 atm

التاريخ

عداد الساعات
عداد الثواين

مقياس 24 ساعة قابل للدوران
عقرب 24 ساعة

مقياس 24 ساعة ثابت

الثواين الصغرية
املفتاح

عداد الدقائق

ضاغطة أحادية
تشغيل/إيقاف الساعة الرياضية
إعادة ضبط الساعة الرياضية

ملء الساعةالوضع 1:
الضبط الرسيع لعقرب الساعاتالوضع 2:
ضبط الوقتالوضع 3:

3

2

1

املزامنة

إذا توقفت الساعة بال حركة لوقت طويل، جيب إعادة مزامنتها 
حتى يمكن ضبط املناطق الزمنية الثانية والثالثة بشكل مالئم.

 E اضبط الضاغطة األحادية عىل
)رشق(.

اضغط الضاغطة األحادية بتكرار 
حتى تصبح 24 عىل املقياس القابل 

للدوران حتت 24 عىل املقياس 
الثابت.

ثبت الضاغطة األحادية مرة أخرى.

1

بدء تشغيل الساعة

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.

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

وإلعطاء آلية احلركة طاقة كافية، لف 2
املفتاح 30 مرة تقريًبا يمينًا.

E

A:

P1:

P2:
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اضبط عقرب 24 ساعة األمحر عىل 
الساعة احلالية عىل املقياس اخلارجي 
الثابت وعقرب الدقائق عىل الدقيقة 

احلالية )رشيط املؤرش(. بعدئذ 
اضغط املفتاح إلعادته إىل الوضع 2.

اضبط عقرب الساعات عن طريق 
لف* املفتاح إىل الوقت املحيل 
)طوكيو يف هذا املثال(. يتحرك 

التاريخ تلقائًيا.

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

بإحكام عىل األسنان اللولبية.

1 13

4

5

2 2

3

ضبط الوقت والتاريخ املحليني اضبط املنطقة الزمنية الثانية

قم بتحرير املفتاح واضبطه عىل 
الوضع 3.

قم بتحرير املفتاح واضبطه عىل 
الوضع 2.

اضبط التاريخ احلايل باستخدام 
عقرب الساعات عن طريق لف 

املفتاح. ال يتحرك عقرب 24 ساعة 
األمحر.

اضبط عقرب الساعات يدوًيا عن 
طريق لف املفتاح إىل الساعة احلالية 

)عالمات املؤرش(، صباًحا أو مساءا.

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

بإحكام عىل األسنان اللولبية.

 .a.m يف منتصف الليل، جيب ضبط عقرب الساعات يدوًيا عىل
 )صباًحا( أو p.m. )مساءا( حسب الوقت احلايل. 

مالحظة: يستخدم وضع املفتاح 3 يف التبديل بني التوقيت 
الصيفي والشتوي.

الوقت املحيل )املنطقة الزمنية األوىل( هو الوقت يف املكان الذي 
 تعيش به.

هام: عقرب 24 ساعة األمحر دائًم ما يكون مضبوًطا عىل مقياس 
24 ساعة اخلارجي الثابت، بينم يكون عقرب الساعات مضبوًطا 

عىل عالمات مؤرش القرص. حتى يتحرك التاريخ بشكل مالئم 

إذا سافرت إىل منطقة زمنية أخرى )من لندن إىل طوكيو عىل 
سبيل املثال(، اضبط عقرب الساعات عىل توقيت طوكيو )4:10 

مساءا عىل سبيل املثال(. يبقى عقرب 24 األمحر دون أن يتم 
املساس به، وهكذا يمكن قراءة الوقت املحيل )7:10 صباًحا يف 

لندن عىل سبيل املثال( عىل املقياس اخلارجي الثابت.

السفر باجتاه الغرب: يساًرا*
يمينًاالسفر باجتاه الرشق:

1

2

 W اضبط الضاغطة األحادية عىل
)غرب(.

اضغط الضاغطة األحادية لعدد كاٍف 
من املرات وفًقا لعدد املناطق الزمنية 

)مخس مناطق يف هذا املثال( ثم قم 
باحلفظ مرة أخرى.

يمكن استخدام الضاغطة األحادية يف ضبط منطقة زمنية ثالثة 
باستخدام املقياس الداخيل القابل للدوران )مثل نيويورك 5- 

ساعات من الوقت املحيل يف لندن(.

يف هذا املثال يشري عقرب 24 ساعة األمحر إىل توقيت نيويورك 
عىل املقياس الداخيل القابل للدوران والتوقيت املحيل ملدينة لندن 

عىل املقياس اخلارجي الثابت.

اضبط املنطقة الزمنية الثالثة

W
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1

2

3

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.

يمكن استخدام الساعة الرياضية يف إيقاف الفواصل الزمنية ملدة 
تصل إىل 12 ساعة عىل 1/8 ثانية بالضبط. ويمكن قراءة الوقت 
الذي تم إيقافه باستخدام عدادات الثواين والدقائق والساعات.

اضبط التاريخ احلايل باستخدام 
عقرب الساعات عن طريق لف 

املفتاح. ال يتحرك عقرب 24 ساعة 
األمحر.

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

بإحكام عىل األسنان اللولبية.

1

2

3

صحح التاريخ

قم بتحرير املفتاح واضبطه عىل 
الوضع 2.

اضبط التاريخ عن طريق إعادة ضبط عقرب الساعات برسعة. 
وحسب اجتاه الدوران، تتم إعادة ضبط التاريخ يف منتصف الليل 

عىل اليوم السابق أو التايل.

1

ضبط طول احلزام بدقة

لتقصري احلزام، اضغطه بحرص 
إلعادة مرة أخرى إىل الوضع 

املطلوب مع غلق املشبك.

قم بتقصري احلزام من اجلزء الواسع إىل الضيق:

لضمن أقىص مستويات الراحة يف كل املواقف، يمكن ضبط طول 
 احلزام دون احلاجة إىل أي أدوات إضافية.

قم بإطالة احلزام من اجلزء الضيق إىل اجلزء الواسع:

إلطالة احلزام، اضغط الزر وحرك 
احلزام بحرص إىل الوضع املطلوب.

1

2

افتح املشبك.
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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 ضمن سنتني يبدأ من 

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

الضمن بعد استيفاء بيانات شهادة الضمن 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 الضمن مستوفاة البيانات بالكامل مع 
الساعة.

الضمن

التنظيف
 لتنظيف سطح الساعة، امسحها برفق باستخدام قطعة قمش 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 خمتربة عىل عمق 10 ضغط جوي )100 م( يمكن ارتدائها 
أثناء السباحة أو الغطس. ال تكون ميزة مقاومة املاء مضمونة إال 

إذا كان املفتاح مربوًطا بإحكام وجيب فحصه كل سنة.

مقاومة املاء

الطبيعة امللزمة لبيانات عداد القياس:

ال تقم بالسباحة/الغطس
االستحمم، 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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ВАШИ ЧАСЫОБОЗНАЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматический 
механизм

Глубина хода

Диаметр хода

Количество опор  
на камнях

Водонепроницаемость

* см. раздел «Водонепроницаемость»

3

1

2

1

CFB 1901.1

7,3 mm

28,6 mm

39

100 м | 10 атм

В часах Patravi TravelTec II размеренно работает наш соб-
ственный эксклюзивный калибр CFB 1901.1 с практичным 
хронографом. Выпустив в продажу линейку Patravi, компания 
Carl F. Bucherer представила новую модель, в которой одно-
временно отображаются три часовых пояса, со слаженным вза-
имодействием заключенных в корпус подвижных элементов.

СИНХРОНИЗАЦИЯНАЧАЛО РАБОТЫ ЧАСОВ

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.

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

2 Чтобы обеспечить 
достаточный завод, необ-
ходимо повернуть завод-
ную головку минимум 30 
раз по часовой стрелке.

Если часы долгое время не работали, их 
нужно повторно синхронизировать для пра-
вильной настройки 2-го и 3-го часового 
пояса.

Установить многофунк-
циональную кнопку на 
«E» (восток).

Многократным нажатием на 
многофункциональную кнопку 
подвести цифру «24» на вра-
щающейся шкале под цифру 
«24» на обрамляющей шкале.

Зафиксировать много-
функциональную кнопку.

Дата

Счетчик часов

Счетчик секунд

Вращающаяся 24-часовая шкала

Стрелка с индикацией в 
24-часовом формате

Неподвижная 24-часовая шкала

Малая секундная стрелка

Заводная головка

Счетчик минут

Многофункциональная кнопка

Запуск / останов хронографа

Сброс хронографа

Позиция 1: завод

Позиция 2: быстрая установка 
часовой стрелки

Позиция 3: настройка времени

E

A:

P1:

P2:
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Установить красную 
стрелку с индикацией в 
24-часовом формате на 
текущий час по обрамля-
ющей шкале, а минут-
ную стрелку на текущую 
минуту (подвижная 
линейка). Затем задви-
нуть заводную головку 
назад в положение 2.

Установить часовую стрел-
ку, вращая* заводную голов-
ку, на локальное время 
(здесь токийское). Дата 
сменится автоматически.

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

1 13

4

5

1

22 2

3

НАСТРОИТЬ ЛОКАЛЬНОЕ ВРЕМЯ И ДАТУ УСТАНОВИТЬ ВТОРОЙ ЧАСОВОЙ ПОЯС

Высвободить заводную 
головку и установить ее 
в положение 3.

Высвободить заводную 
головку и установить ее 
в положение 2.

Установить текущую 
дату часовой стрелкой, 
вращая заводную головку. 
Красная стрелка на 24 
часа неподвижна.

Специально установить  
часовую стрелку на теку-
щий час (указатели) до 
полудня или после полудня, 
вращая заводную головку.

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

Установить многофунк-
циональную кнопку на 
«W» (запад).

Нажать на многофункцио-
нальную кнопку столько раз, 
сколько выбрано часовых  
поясов (в данном случае пять) 
и сохранить результат.

полночь часовая стрелка должна быть специ-
ально установлена на время до полудня (a.m.) 
или после полудня (p.m.), в зависимости от 
текущего времени.  
Примечание: переход с летнего времена на 
зимнее и обратно в положении заводной 
головки 3.

Многофункциональную кнопку можно исполь-
зовать для настройки третьего часового пояса 
с помощью вращающейся шкалы (например, 
– 5 часов в Нью-Йорке относительно локально-
го времени в Лондоне).

В данном примере красная стрелка с инди-
кацией в 24-часовом формате показывает 
нью-йоркское время на вращающейся 
шкале, а локальное время в Лондоне на 
обрамляющей шкале.

Локальное время (1-ый часовой пояс) – это 
время в месте по вашему усмотрению.  
Это важно: красная стрелка с индикацией в 
24-часовом формате всегда настраивается по 
обрамляющей 24-часовой шкале, а часовая 
стрелка настраивается по указателям на 
циферблате. Для правильной смены даты в 

Если вы отправляетесь в другой часовой пояс 
(например, из Лондона в Токио), можно настроить 
часовую стрелку на токийское время (например, 
16:10). Красная стрелка с индикацией в 24-часо-
вом формате остается нетронутой и локальное 
время (например, 7:10 в Лондоне) будет указы-
ваться на обрамляющей шкале.

УСТАНОВИТЬ ТРЕТИЙ ЧАСОВОЙ ПОЯС

На запад:* против часовой стрелки
На восток: по часовой стрелке

W
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Установить текущую 
дату часовой стрелкой, 
вращая заводную головку. 
Красная стрелка на 24 
часа неподвижна.

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

1 1

2

3

2

3

ИСПРАВИТЬ ДАТУ ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ (ХРОНОГРАФ)

Высвободить заводную 
головку и установить ее 
в положение 2.

Начать отсчет времени  
кнопкой Р1. Счетчик 
секунд находится в дви-
жении.

Для прекращения изме-
рения времени нажать 
опять на кнопку P1 и 
посмотреть зафиксиро-
ванное время.

Кнопкой Р2 обнуляются 
все счетчики.

Настроить дату быстрым сбросом показания 
часовой стрелки. В зависимости от направле-
ния вращения дата сбрасывается в полночь 
до предыдущего или следующего дня.

Хронограф можно использовать для фиксации 
интервалов времени до 12 часов с точностью 
до 1/ 8 секунды. Зафиксированное время ука-
зывается в секундах, минутах и часах.

Для удлинения ремешка 
необходимо прижать 
кнопку-фиксатор и акку-
ратно вытянуть браслет 
до нужного положения.

1 1

2

ТОЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ РЕМЕШКА

Открыть застежку. Для укорачивания ремеш-
ка необходимо аккуратно 
задвинуть его в нужное 
положение при закрытой 
застежке.

Укорачивание ремешка:

Для максимального комфорта в любой  
ситуации можно отрегулировать длину 
ремешка без дополнительных инструментов. 
 
 
Удлинение ремешка:
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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

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 под давлением в 
10 атмосфер (на глубине 100 м), можно не сни-
мать во время купания и ныряния с трубкой 
под воду. Водонепроницаемость гарантируется 
только при ввинченной внутрь заводной 
головке, 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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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.

carl-f-bucherer.com

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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