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Quartz Chronographs

Caliber G10.211 • G10.212
Caliber 251.272 • 251.274
Caliber 251.471 • 251.474

4, 7 and E : According to model



Automatic and Mechanical Chronographs

Caliber 7753
Caliber H-31
Caliber H-51

6, 7, D and E : According to model

Caliber 7750
Caliber A07.211

Caliber H-21

7 and E : According to model



Operation chart: quartz, mechanical, automatic (excl. chronographs)

Quartz

   

  

F03.101 / F03.111 / F04.101 / F04.111 / F05.111 / 
F06.111 / F06.161 / F07.111 / 280.002 / 901.001 / 
955.112 / 955.122 / 955.132 / 955.412 / 955.422 / 
956.102 / 956.112 / 956.412 / 980.153 / 980.163

Manual winding

  

H-50 / 2801-2 / 2804-2 / 6497-1 / 6498-1

Automatic

   

   

   

  

  

H-10 / H-10-S / H-12 / H-13 / H-14 / H-20-S / H-22 / H-30 / 
H-32 / H-40 / 2671 / 2681 / 2824-2 / 2826 / 2834-2 / 
2836-2 / 2892A2 / 2893-1 / 2893-2 / 2895-2 / 2897 / 
A07.511

Crown positions

   

p0 Normal position / Manual winding*
p1 Date / Day / GMT setting* / Time setting*
p2 Time setting* / GMT setting*

*According to model
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مقدمه  .2
ومکانییک دقیق است كه در  ساعت HAMILTON شما یک وسیله الک�رت
كشور سوئیس طراحی و تولید شده است.ساعت شما، خواه به طور 
د یا به صورت موردی، به هر حال نیازمند  مدوام مورد استفاده قرار گ�ری
مراقبت و نگهداری است. اطالعات زیر در حفظ كیفیت و دقت آن به 

شما كمک می کند. 

رسویس و نگهداری  .3
لطفاً توجه داشته باشید كه ساعت HAMILTON شما مانند هر وسیله 
میكرومکانییک دقیق، به �ویس و نگهداری مرتب نیاز دارد.این کار به 

عملكرد صحیح ساعت شما و دوام بیش�رت آن كمک می کند.
ایط آب و هوا�ری  ین �رش فواصل زمان �ویس و نگهداری به مدل ساعت، و ن�ری
 دارد. بنابراین، ارائه فواصل زما�ین مشخص 

یگ
ان مراقبت از ساعت بستیک ین و م�ری

جهت �ویس كردن ساعت برای ما امکان پذیر نیست. به طور کیل، توصیه 
می شود كه هر 3 تا 5 سال یک بار ساعت به طور کامل �ویس شود.

برای اطمینان از اینكه �ویس ساعت شما به صورت حرفه ای انجام 
 

یگ
می شود، لطفاً ساعت خودرا به مراكز خدمات HAMILTON یا نمایند�

مجاز HAMILTON بسپارید.

مقاومت در برابر آب
مقاومت ساعت های HAMILTON در برابر آب، مطابق مشخصات درج شده 
ل شده است، اما مقاومت  برروی قاب پش�رت ساعت طی برریس نها�ری کن�رت
ها )وا�رش قاب  ساعت در برابر آب دائمی نیست.ممكن است كهنه شدن وا�رش
به  ه( یا وارد آمدن �ین پشت ساعت، وا�رش �دسته، وا�رش دور شیشه و غ�ری

به قاب ساعت بر مقاومت آن در برابر آب تأث�ری بگذارد.
عالوه بر این، عوامل خارجی مانند عرق بدن، کلر یا آب شور، اشعه ماوراء 
ین می تواند به مرور زمان برروی آب بندی  بنفش و محصوالت آرای�رش ن�ری

ساعت اثر منفی داشته باشد. 
ین  بنابراین، بعد از تماس ساعت با آب شور یا حاوی کلر، آن را با آب تم�ری

بشویید. 

برای حفظ خاصیت ضد آب بودن ساعت، اصول اولیه زیر را رعایت کنید:
خاصیت ضد آب بودن ساعت باید سایل یكبار توسط ییک از مراكز خدمات 

د. مجاز HAMILTON مورد برریس قرار گ�ری
�دسته را، بسته به مدل ساعت، به موقعیت 0 برگردانید، یا بپیچانید 

ی شود. ینم ساعت جلوگ�ری و محكم کنید، تا از ورود آب به داخل مکان�ری
عملكردهای �دسته/دكمه فشاری را زیر آب مورد استفاده قرار ندهید.

مقاومت ساعت شما در برابر آب، در پشت قا�یب آن درج شده است:

 3 bar )30 m(  = 43 psi )98.4 ft( 
 5 bar )50 m( = 73 psi )164 ft( 

 10 bar )100 m( = 145 psi )328 ft( 
 15 bar )150 m( = 217 psi )492 ft( 
 20 bar )200 m( = 290 psi )656.1 ft( 

 100 bar )1000 m( = 1450 psi )3280.8 ft( 
بند چرمی

چرم یک ماده طبیعی است كه به مرور زمان كهنه می شود. بستھ بھ نحوه 
ی صحیح ساعت  استفاده از ساعت، بند آن باید به دالیل ایم�ین )قرارگ�ری
، به طور مرتب  ین به لحاظ زیبا�ری و بهداش�رت برروی مچ دست شما( و ن�ری
ین  ایط استفاده معمویل و هر روزه از ساعت، میانگ�ری تعویض شود. در �رش

عمر بند ساعت شش تا دوازده ماه است.
برای دوام بیش�رت بند چرمی ساعت، HAMILTON توصیه می کند موارد 

زیر را رعایت کنید:
ین بند ساعت، آن را برای مدت طوال�ین در  ی رنگ باخ�ت جهت جلوگ�ري  •

معرض نور آفتاب قرار ندهید.
چرم یک ماده نفوذ پذیر است، تماس با مواد چرب  و محصوالت   •

آرای�رش می تواند به آن آسیب برساند.
ی از محو شدن رنگ و تغي�ري شكل دادن بند ساعت، از  برای جلوگ�ري  •

ین کنید. تماس آن با آب و رطوبت پره�ری
ین کنيد، مواد  بند چرمی ساعت خود را با دستمال نرم خشک تم�ري  •

شیمیا�ری می تواند به آن آسیب برساند.

شنا كردن در دریا و استخر
ین  ساعت خود را بعد از هر بار تماس با آب شور یا حاوی کلر، با آب تم�ری

بشویید.

ن كردن تم�ی
کلیه ساعت های HAMILTON را می توانید به طور ادواری با یک پارچه 
ین کنید. قاب مقاوم در برابر، بندهای فلزی و بندهای  نرم و خشک تم�ری
پالستییک ساعت را می توانید با استفاده از یک برس كوچک )برای مثال، 
ین کنید. سپس آنها را آبك�رش و با یک دستمال  مسواک( و آب و صابون تم�ری

نرم خشک کنید.
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مواد شیمیا�
ه  تماس مستقیم با حالل ها، پاک کننده ها، عطر، محصوالت آرای�رش و غ�ری
می تواند به بند چرمی/فلزی و قاب ساعت آسیب برساند. به عالوه، این 
ها آسیب می رسانند و بر خاصیت ضد  گونه محلول های شیمیا�ری به وا�رش

آب بودن ساعت تأث�ری می گذارند.

حوزه های مغناطییس
با�ری قوی مانند  ساعت خود را در معرض تشعشعات حوزه های آه�ین
ییک، گیت های بازریس فرودگاه ها یا دیگر وسایل  بلندگو، دستگاه های الک�رت
ومغناطی� قرار ندهید. تشعشعات مغناطی� حاصل از این گونه  الک�رت
دستگاه ها می تواند بر روی عملكرد صحیح و دقت ساعت شما تأث�ری بگذارد 

یا ح�رت آن را از کار بیاندازد.

دما
ری دما 

HAMILTON توصیه می کند ساعت خود را در معرض تغی�ری ناگها�ین
)قرار دادن در معرض نور خورشید و سپس فروكردن در آب �د( یا دماهای 
ین تر از صفر درجه  باالتر از 60 درجه سانتیگراد )140 درجه فارنهایت( یا پای�ری

سانتیگراد )32 درجه فارنهایت( قرار ندهید.

باتری
باتری ساعت می تواند بر حسب نوع موتور و مقدار انرژی مرص�ین توسط 
ین دو تا پنج سال دوام داشته باشد. هنگامی  عملكردهای مختلف ساعت، ب�ری
كه حركت عقربه ثانیه شمار در گام های چهار ثانیه ای صورت گرفت، باتری 

ساعت باید تعویض شود.

 های مجاز 
یگ

توصیه می شود جهت تعویض باتری به مراكز خدمات یا نمایند�
HAMILTON مراجعه نمایید، زیرا آنها ابزارها و دستگاه های الزم را برای 

انجام این کار به صور�رت حرفه ای در اختیار دارند.
ی از خطر نشت كه موجب صدمه زدن به موتور ساعت  جهت پیشگ�ری

می شود، باتری تخلیه شده باید هر چه �یع�رت تعویض شود.

اطالعات مربوط به موتور ساعت  .4

كوارتز

 
ییک ایجاد شده توسط باتری، موجب میشود تا كوارتز داخل  انرژی الک�رت
ساعت 32768 بار در ثانیه به نوسان در آید. این فرکانس باال، باعث دقت 
بسیار زیاد میگردد. عقربه ثانیھ شمار به صورت گام به گام حركت میکند.

كوك كردن دس�

موتور مکانییک كو� سن�رت ترین موتور در صنعت ساعت سازی است. 
ساعت باید جهت ادامه کار خود به طور مرتب - یك بار در روز- كوك شود.

اتوماتیك

ینم ساعت دارای یك وزنه نوسان کننده است كه از طریق حركت مچ  مکان�ری
دست شما باعث كوك شدن شاه ف�ین میگردد. ساعت میتواند در صورت 

لزوم به صورت دس�رت كوك شود.
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تنظیمات  .5
تنظیمات استاندارد برای تمامی ساعتها   5.1

نکته مهم: برای حفظ خاصیت ضد آب بودن ساعت، همیشه بعد از انجام 
تنظیمات �دسته را به وضعیت عادی )p0( برگردانید.

تنظیم تاریخ و روز *
ون بكشید و در وضعیت )p1( قرار دهید. �دسته C را ب�ری  .1

برای تنظیم تاریخ و روز مورد نظر، �دسته را در جهت  عقربه   .2
ساعت* یا خالف  عقربه ساعت* بچرخانید.

د. �دسته را به طور کامل فشار دهید تا در وضعیت )p0( قرار گ�ری  .3
* برحسب مدل

ین ساعت 20:00 و 02:00  یك و GMT: لطفاً از اصالح تاریخ یا روز ب�ری
خودداری کنید. 

تنظیم وقت
ون بكشید و در وضعیت )p2( قرار دهید. عقربه  1.  �دسته C را ب�ری

ثانیھ شمار متوقف میشود*.
با چرخاندن �دسته در جهت دلخواه، وقت را تنظیم کنید.   .2

د:  �دسته را به طور کامل فشار دهید تا در وضعیت )p0( قرار گ�ری   .3
وع به حركت میکند و امکان هم زما�ین  عقربه ثانیه شمار مجدداً �رش

صحیح با اعالم ساعت را فراهم میآورد.
* برحسب مدل

تنظیمات خاص: كرونوگراف كواترز  5.2
251.474 • 251.471 • 251.274 • 251.272 : كالی�رب

تنظیم منطقه زما�ن و تاریخ
ون بكشید و در وضعیت )p1( قرار دهید. 1.  �دسته C را ب�ری

برای تنظیم عقربه ساعت شمار، �دسته در جهت دلخواه بچرخانید.   .2
عقربه ساعت شمار در گام های یك ساع�رت رو به جلو یا عقب حركت 
می کند. با هر بار عبور عقربه ساعت شمار از ساعت 12 نیمه شب، 

تاریخ تعویض می شود.
د. �دسته را به طور کامل فشار دهید تا در وضعیت )p0( قرار گ�ری  .3

تنظیم شمارنده ها برروی صفر
به شدید ممكن است یک یا چند  بعد از تعویض باتری یا وارد آمدن �ین
ند یا هم راستا  عقربھ شمارنده دیگر به طور صحیح روی صفر قرار نگ�ری

، برای تنظیم آنها به روش زیر عمل کنید: ین حال�رت نشوند. در چن�ری
G10.212 • 251.474 • 251.274 كالی�رب

ون بكشید و در وضعیت )p1( قرار دهید. �دسته C را ب�ری  .1
 A  .2 را برای انتخاب عقربه مورد نظر فشار دهید. عقربه انتخاب شده 

یک چرخش 360 درجه انجام میدهد.
 B  .3 را برای جلو بردن عقربه مورد نظر فشار دهید.

د. �دسته را به طور کامل فشار دهید تا در وضعیت )p0( قرار گ�ری  .4
كالی�رب 251.272 • 251.471

ون بكشید و در وضعیت )p1( قرار دهید. �دسته C را ب�ری  .1
 B  .2 را فشار دهید تا عقربه شمارنده 30 دقیقه صفر شود.

ون بكشید و در وضعیت )p2( قرار دهید. �دسته C را ب�ری  .3
 B  .4 را فشار دهید تا عقربه شمارنده 60 ثانیه صفر شود.

 B  .5 را فشار دهید تا عقربه شمارنده 1/10 ثانیه صفر شود.
د. �دسته را به طور کامل فشار دهید تا در وضعیت )p0( قرار گ�ری  .6

G10.211 كالی�رب
ون بكشید و در وضعیت )p1( قرار دهید. �دسته C را ب�ری  .1
 A  .2 را فشار دهید تا عقربه شمارنده 1/10 ثانیه صفر شود.
 B  .3 را فشار دهید تا عقربه شمارنده 60 ثانیه صفر شود.

ون بكشید و در وضعیت )p2( قرار دهید. �دسته C را ب�ری  .4
 A  .5 را فشار دهید تا عقربه شمارنده 30 دقیقه صفر شود.

د. �دسته را به طور کامل فشار دهید تا در وضعیت )p0( قرار گ�ری  .6
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تنظیمات خاص: كرونوگراف اتوماتیك  5.3
H-31 • 7753 : كالی�رب

تنظیم تاریخ
با فشار دادن دكمه D تاریخ* را تنظیم کنید. با هر بار فشار دادن دكمه 

تاریخ تغی�ری می کند. 

ین ساعت 20:00 و 02:00 خودداری  لطفاً از اصالح تاریخ یا روز ب�ری
کنید.

تنظیمات خاص: GMT اتوماتیك  5.4
2893-1 • 2893-2 : كالی�رب

تنظیم تاریخ و صفحه وقت جها�ن یا عقربه 24 ساعت )برحسب مدل(
ون بكشید و در وضعیت )p1( قرار دهید. �دسته C را ب�ری  .1

�دسته را برای تنظیم تاریخ در جهت خالف حركت عقربه ساعت و   .2
برای تنظیم وقت جها�ین یا عقربه 24 ساعت در جهت حركت عقربه 

ساعت بچرخانید.
�دسته را به طور کامل به داخل فشار دهید.  .3

ین ساعت 20:00 و 02:00 خودداری  لطفاً از اصالح تاریخ یا روز ب�ری
کنید.

H-14 : كالی�رب
کالی�یب GMT »H-14«  نیازمند یک فرآیند تنظیم خاص است. لطفاً برای 
همزما�ین وقت  )24 ساعت(، تاریخ و وقت محیل )12 ساعت( مراحل زیر 

را دنبال کنید.
ون بكشید: عقربه ثانیهشمار  �دسته C را تا موقعیت )p2( ب�ری  .1

متوقف میشود.
�دسته را برای تنظیم وقت GMT و دقیقه به جلو یا عقب   .2

بچرخانید.
�دسته را فشار دهید و در موقعیت )p1( قرار دهید: عقربه   .3

وع به حركت میکند. ثانیهشمار مجدداً �رش
�دسته را به تنظیم تاریخ و وقت محیل به جلو یا عقب بچرخانید   .4

)فقط عقربه ساعت شمار حركت خواهد كرد(.
�دسته را فشار دهید و به موقعیت )p0( برگردانید.  .5

كرونوگراف  .6
استفاده از عملكردهای كرونوگراف

ی زمان، عقربه ها باید برروی صفر  وع عمل اندازه گ�ری توجه: قبل از �رش
تنظیم شده باشند. در صورت لزوم، دكمه B را فشار دهید.

.G10.212 كالی�رب های 251.274، 251.474  یا
به منظور �فھ جو�ری در مرصف انرژی باتری، عقربه شمارنده 1/10 ثانیه 
ی شده  ی زمان متوقف میشود. زمان اندازه گ�ری بعد از یک دقیقھ اندازه گ�ری

در هنگام توقف عقربه به طور دقیق نشان داده میشود.

ی ساده زمان اندازه گ�ی
وع دكمه A: �رش
دكمه A: توقف
< مشاهده زمان

دكمه B: تنظیم مجدد برروی صفر

ی زمان به همراه زمان های میا� اندازه گ�ی
این عملكرد فقط در ساعتهای كرونوگراف كوارتز موجود است. این عملكرد 
وع  ی شده �یپ در �یپ را از یك نقطه �رش امکان نمایش چندین زمان اندازه گ�ری
ان  واحد فراهم میآورد. زما�ین كه �ف مشاهده مقادیر میشود قابل ج�یب

ی شده نخواهد داشت. ی برروی کل زمان س�یپ بوده و تأث�ری
وع دكمه A: �رش

دكمه B: وقفه میا�
ین زمان میا� < مشاهده اول�ری

ی شده ان زمان س�یپ وع مجدد با ج�یب دكمه B: �رش
دكمه B: وقفه میا�

ین زمان میا� < مشاهده دوم�ری
و ایل آخر...

ی زمان و مشاهده زمان کل  در پایان، دكمه A را برای توقف اندازه گ�ری
فشار دهید.

دكمه B: تنظیم مجدد برروی صفر
ان 30 دقیقه است. توجه: حداک�رش زمان قابل ج�یب

* برحسب مدل
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7. واژه های كلیدی
رسدسته پیچی

در برخی از مدل ها، �دسته C به منظور حفظ خاصیت ضد آب بودن ساعت، پیچ شده است. برای انجام تنظیمات پیچ �دسته باید باز شود. بعد 
از انجام تنظیمات آن را مجدداً بپیچانید و محكم کنید.

ین می شود. < لطفاً توجه داشته باشید كه خاصیت ضد آب بودن ساعت فقط هنگامی كه �دسته پیچ شده است، تضم�ری

سنج یا مایل سنج كیلوم�رت
ی  وع - توقف كرونوگراف، زمان الزم برای طی مسافت 1 كیلوم�رت یا 1 مایل را اندازه گ�ری �عت متوسط یك خودرو را نشان می دهد. با استفاده از عملكرد �رش

کنید. �عت متوسط می تواند در برحسب كیلوم�رت یا مایل مشاهده شود. 
مثال: طی مسافت 1 كیلوم�رت یا 1 مایل در 20 ثانیه = 180 كیلوم�رت در ساعت یا 180 مایل در ساعت

EOL عملكرد
نشانگر پایان عمر باتری. به محض آنكه حركت عقربه ثانیھ شمار در گامهای چهار ثانیھ ای صورت گرفت، باتری ساعت را تعویض کنید.

و� ی شده برروی زه چرخان ب�ی زمان س�رپ
ی شده. ی زمان س�یپ عملكرد اندازه گ�ری

د. زه چرخان F را در خالف جهت حركت عقربه ساعت بچرخانید تا فلش آن روی عقربه دقیقه شمار قرار گ�ری  .1
ی شده را برروی مقیاس مدرج زه چرخان نشان می دهد. عقربه دقیقه شمار، زمان س�یپ  .2

www.hamilton-uni.com :به نشا�ین زیر مراجعه کنید Hamilton به دانشگاه ، برای اطالعات بیش�رت
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ن الملیل ضمانت نامه ب�ی  .8

ضمانت نامه
 Hamilton International كت ایط این ضمانت نامه توسط �رش ساعت ®HAMILTON شما به مدت بیست و چهار )24( ماه از تاریخ خرید، تحت مفاد و �رش
نده آن دسته از ایرادات مربوط مواد اولیه تولید است كه در زمان تحویل ساعت  ین الملیل HAMILTON در برگ�ری .Ltd گاران�رت شده است. ضمانت نامه ب�ری
HAMILTON خریداری شده، وجود داشته است )“ایرادات”(. ضمانت نامه تنها هنگامی معت�یب است كه برگه ضمانت نامه دارای تاریخ بوده، به طور کامل 

.)”  رسمی فروش محصوالت HAMILTON باشد )“برگه ضمانت نامه معت�یب
یگ

و صحیح پر شده و ممهور به مهر نمایند�
، هر ایرادی به صورت رایگان تعم�ری خواهد شد. در صور�رت كه نتوان ساعت HAMILTON شما  در طول مدت گاران�رت و با ارائه برگه ضمانت نامه معت�یب
 HAMILTON ین می نماید آن ساعت را با یك ساعت كت .Hamilton International Ltd تضم�ری ایط کاركرد عادی آن بازگرداند، �رش را از طریق تعم�ری به �رش
با همان خصوصیات یا خصوصیات مشابه تعویض نماید. ضمانت نامه ساعت جایگزین بیست و چهار )24( ماه پس از تاریخ خرید ساعت تعویض 

شده به اتمام می رسد.

كت شامل موارد زیر نمی شود: ضمانت نامه این �رش
عمر باتری؛  -

های غ�ری فلزی نظ�ری  استهالك معمویل در اثر استفاده و یا گذشت زمان )به عنوان مثال خراش روی شیشه؛ تغی�ری رنگ و یا جنس بندها و زنج�ری  -
ین آبکاری(؛   و ریخ�رت

یگ
چرم، پارچه، فوم؛ سایید�

، خرد شدن، 
یگ

به، فرورفتیک ، سهل انگاری، حوادث )�ین هر گونه صدمه به هر قسمت از ساعت در نتیجه استفاده غ�ری معمول/نامناسب، �یب دق�رت  -
 Hamilton كت ه(، استفاده غلط از ساعت و عدم توجه به دستورالعمل ها و راهنما�ری های ارائه شده توسط �رش شكسته شدن شیشه و غ�ری

.International Ltd؛
مستقیم و نایسرش از استفاده، کار نكردن، نقائص و یا عدم دقت ساعت HAMILTON؛ هر گونه زیان و صدمه غ�ری  -

ات( یا تغی�ری وضعیت اولیه ساعت به  دستکاری ساعت HAMILTON توسط افراد غ�ری مجاز )به عنوان مثال برای تعویض باتری، �ویس یا تعم�ری  -
ل .Hamilton International Ltd باشد. شکیل كه خارج از کن�رت

هر گونه ادعای دیگری برعلیه .Hamilton International Ltd، برای صدما�رت عالوه بر آنچه در این ضمانت نامه قید شده است، به جز در مورد   -
كت سازنده، اكیداً مردود است. حقوق قانو�ین خریدار در مقابل �رش

این ضمانت نامه:
مستقل از هر گونه ضمانت نامه دیگری است كه ممكن است فروشنده ساعت رأساً ارائه نماید و خود مسؤولیت کامل آن را بر عهده دارد.  -

ی بر حقوق خریدار در مقابل فروشنده یا هر گونه حق مسلم دیگر او نسبت به فروشنده ندارد. تأث�ری  -
ین می کند. در صور�رت كه ساعت  كت .Hamilton International Ltd تعم�ری و نگهداری کامل ساعت HAMILTON شما را تضم�ری خدمات پس از فروش �رش
 های رسمی HAMILTON یا مراكز خدمات پس از فروش HAMILTON مندرج در 

یگ
ی داشته باشد، می توانید به ییک از نمایند� شما نیاز به هر گونه تعم�ری

ین می نمایند. فهرست پیوست مراجعه نمایید: این مراكز ارائه خدمات متناسب با استانداردهای .Hamilton International Ltd را تضم�ری

HAMILTON عالمت تجاری ثبت شده است
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9. پیوست

Luxembourg
The Swatch Group (Belgium) SA/NV
The Bridge
Chaussée de Mons 1424
BE-1070 Brussels

NetherLaNds
The Swatch Group (Netherlands) B.V.
Kennedyplein 8
NL-5611 ZS Eindhoven

PortugaL
Tempus Internacional, SA
Av. Infante D. Henrique R/C DTO
CLJ LOTE 1679 P
P-1900 Lisboa

romaNia
B&B Collection SRL
Calea Dorobantilor 134
Sector 1
RO-10578 Bucharest

sLoVaKia
CAROLLINUM s.r.o.
Parizská 11
CZ-110 00 Praha 

sLoVeNia
Slowatch d.o.o.
Podutiska 152
Sl-1000 Ljubliana

sPaiN
The Swatch Group (España) S.A.
Edificio C, Miniparc I
Calle Yuca, 2
Urbanización El Soto de la Moraleja
ES-28109 Alcobendas
Madrid

For all other countries of the european union not 
mentioned above or any other piece of information, 
please address your request to:
Hamilton International Ltd.
Länggasse 85
2504 Biel/Bienne
Switzerland
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9. پیوست

imPorters
Importers of Hamilton products in the 27 member countries of the European Union.

austria
The Swatch Group (Österreich) GmbH
Ares Tower
Donau City Strasse 11-13
AT-1220 Vienna

beLgium
The Swatch Group (Belgium) SA/NV
The Bridge
Chaussée de Mons 1424
BE-1070 Brussels

buLgaria
Mega Trade 97 Ltd.
7 Iskarsko Shousse Blvd.
Europe Trade Center
BG-1528 Sofia

Croatia
Kruna 2011 D.O.O 
Zagrebacka Avenija 104c
HR-100 00 Zagreb

CyPrus
The Swatch Group (Greece) SA
Sygrou & 3 Mantzagriotaki street
Kallithea
GR-176 72 Athens

CzeCh rePubLiC
CAROLLINUM s.r.o.
Parizská 11
CZ-110 00 Praha

estoNia
As Airot
Roopa 7-3
EE-10136 Tallinn

FraNCe
The Swatch Group (France) S.A.S.
112-114, Avenue Kléber
FR-75116 Paris

germaNy
The Swatch Group (Deutschland) GmbH
Frankfurterstrasse 20
DE-65760 Eschborn

greeCe
The Swatch Group (Greece) SA
Sygrou & 3 Mantzagriotaki street
Kallithea
GR-176 72 Athens

huNgary
Cornavin Hungary Kft.
Rákóczi út 4-6
HU-1072 Budapest

ireLaNd
The Swatch Group (UK) Limited
Building 1000
2nd Floor East Wing
The Royals Business Park
Dockside Road
E16 2QU GB-London

itaLy
The Swatch Group (Italia) S.p.A.
Via Washington 70
IT-20146 Milan 

LithuaNia
UAB Ogmios Astra Laikrodžiai
S. Žukausko 23 - 46
LT-08234 Vilnius 
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9. پیوست

جمع آوری و اقدامات مربوط به ساعت های مچی كوارتزی كه به پایان عمر مفید خود رسیده اند*
 دور انداخت. این محصول باید به سیستم محیل مجاز جمع آوری باز گردانده 

یگ
این نماد نشان می دهد كه این محصول را نباید به همراه زباله های خانیک

وی از این رویه، به حفاظت از محیط زیست و سالمت انسان كمک خواهید نمود. بازیافت این مواد به حفظ منابع طبیعی كمک می کند.  شود. با پ�ری

ین مشابه است. * معت�یب در كشورهای عضو اتحادیه اروپا و هر كشوری كه دارای قوان�ری
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