تعليمات االستخدام
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دستورالعمل استفاده

يرجى قراءة التعليمات بعناية لالستخدام آ
المن لجهاز QLOCKTWO CLASSIC
ت ض
أيضا بع� إال تن�نت:
متاحة
االستخدام
ا� الطويل .تعليمات
ً
ولضمان عمره االف� ي
www.qlocktwo.com > Information

 .١تعليمات السالمة
يرجى قراءة تعليمات االستخدام بعناية قبل تجميع واستخدام الساعة الخاصة
أ
وال ض�ار بالممتلكات.
بك من أجل تجنب إصابة الشخاص إ
 ١.١نطاق التسليم

فك العلبة وتحقق من نطاق التسليم؛ راجع قالب التثبيت.
إذا وجدت قطع ناقصة أو ض
مت�رة فالرجاء االتصال بالتاجر المختص.
 ١.٢النقل والتخزين

هام :يرجى مراعاة ما يل من أجل تجنب أ
ال ض�ار المادية:
أ ي
الصلية.
■ ■استخدم العبوة
تز
وااله�ازات عند النقل.
■ ■تجنب الصدمات واالرتجاجات
■ ■يجب التخزين ف ي� الغرف الجافة ف ي� درجة حرارة الغرفة مع رطوبة منخفضة.
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 ١.٣مكان التثبيت

هام :يرجى مراعاة ما يل من أجل تجنب أ
ال ض�ار المادية:
ف ي
ت
ال� تكون فيها الرطوبة مرتفعة (مثل الحمامات).
■ ■ال تثبت الساعة ي� الغرف ي
أ
بعيدا عن متناول الطفال والحيوانات.
■ ■تأكد من وضع الساعة ً
بالقرب من أو عىل محركات أ
■ ■ال تضع الساعة ش
القراص الصلبة أو أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة أو
مبا�ة
أ
ت
بطاقات االئتمان أو المكونات إ ت
ال� تتفاعل بحساسية مع المغناطيس.
اللك�ونية الخرى ي
■ ■ ت
وغ� نز
م�لق من أجل االستخدام المستقل.
سطحا متي ًنا وقويًا ي
اخ� ً
ف
■ ■ضع  QLOCKTWO CLASSICبحيث ال يمكن أن تسقط ي� حالة الصدمات أو السحب يغ� المقصود للكابالت.
ش
المبا� ،عىل سبيل المثال الحرارة الناتجة من المشعات.
الشعاع الحراري
■ ■تجنب إ
ش
المبا�ة.
■ ■تجنب أشعة الشمس
 ١.٤التنظيف

يتم وضع الغطاء أ
المامي ف ي� مكانه مع مغناطيس ويجب خلعه ألغراض التنظيف.
إزالة/استبدال الغطاء أ
المامي:
للغطية أ
هام :أ
المامية المصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ :استخدم قفازات القطن (مدرجة مع التسليم).
أ
قم بسحب الغطاء المامي من الغطاء.
ضع الغطاء أ
المامي عىل سطح نظيف ومستو لتنظيفه.
أ
أ
استبدل الغطاء المامي بدقة عىل الجزء المامي من العلبة.
أ
ت
تنبیه :القماشات والمذيبات الملمعة (مثل ت
نز
ال� ي ن
ال� تحتوي عىل الكحول (مثل الرواح) قد
بنت� أو الب�ين) والمنظفات ي
تؤدي إىل تلف أ
السطح.
المامي الزجاجي أ
الغطاء أ
الكريليك (:)QOLOR
■ ■أزل البقع الطفيفة بالقماشات المصنوعة من أ
اللياف الناعمة (مدرجة مع التسليم).
■ ■أزل البقع العنيدة بمنظف زجاجي أكريليك مناسب أو بقطعة قماش ناعمة وماء يحتوي عىل منظفات غسالة صحون
صغ�ة.
ي
تنظيف الغطاء أ
المامي الناعم المصنوع من الفوالذ المقاوم للصدأ بالفرشاة:
■ ■أزل البقع الطفيفة بالقماشات المصنوعة من أ
اللياف الناعمة (مدرجة مع التسليم).
■ ■قم بإزالة البقع العنيدة باستخدام منظف مناسب.
5

الغطاء أ
المامي المصنوع من الصلب المقاوم للصدأ (:)BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT
أ
صغ�ة.
أزل الوساخ بقطعة قماش ناعمة وماء يحتوي عىل منظفات غسالة صحون ي
الغطاء أ
المطل المصنوع من الصلب المقاوم للصدأ
المامي
ي
:GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, COPPER
احرص عىل ترطيب أ
السطح بقطعة قماش ناعمة وجافة وخالية من الغبار أو باستخدام فرشاة ناعمة وطبق ذلك دون
أي ضغط (.)GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM
والصالحات
 1.5الصيانة إ

ال تحاول أبدا إصالح أو فكك  QLOCKTWO CLASSICبنفسك.
أ
اجعل التاجر المتخصص أو ش
خ�ة من تعليمات االستخدام
ال�كة المصنعة تنفذ أعمال الصيانة .انظر الصفحة ال ي
هذه للحصول عىل تفاصيل االتصال.
 1.6الضمان

سنت� .استخدم فقط  QLOCKTWO CLASSICمع الملحقات أ
الضمان ساري المفعول لمدة ي ن
الصلية .إن عدم مراعاة
تغي�  QLOCKTWO CLASSICلن يخضع لتغطية
أو
فتح
أو
تعديل
أو
هذه
االستخدام
المعلومات الواردة ف ي� تعليمات
ي
الضمان.
 1.7التخلص من المنتج

هام :التخلص يغ� الالئق يلوث البيئة.
أ
أ
الجهزة الكهربائية :ال يجوز التخلص من الجهزة الكهربائية كمخلفات نز
م�لية .يجب مراعاة اللوائح
أ
ن
ملزم� بقبول الجهزة المرتجعة.
إ
القليمية للتخلص من النفايات .التجار ي
الفوالذ المقاوم للصدأ :يتم إعادة تدوير مكونات الفوالذ المقاوم للصدأ كجزء من الخردة المعدنية.
الفوالذ المقاوم للصدأ يعد مادة خام قيمة يمكن إذابتها وإعادة استخدامها.
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 .2التجميع والتوصيالت

 2.2التثبيت عىل الجدار

 QLOCKTWO CLASSICمناسبة لالستخدام كنموذج قائم بذاته وللتثبيت عىل الجدار.
خط�ة وقاتلة
تحذير :الطاقة الكهربائية قد تحدث إصابات ي
■ ■ال تسحب الكابالت الكهربائية؛ فقط اسحب المقابس.
■ ■ضع الكابالت بحيث ال يمكن ثنيها أو انحصارها وبحيث ال تكون موجودة ف ي� الممرات.
ئ
المر� قبل توصيلها بمصدر الطاقة .ال تقم بتوصيل
■ ■افحص جميع الكابالت بح ًثا عن التلف ف ي
 QLOCKTWO CLASSICبمصدر الطاقة ي� حالة حدوث أي تلف.
ن
ف� الكهرباء يقوم بتنفيذ التوصيالت الكهربائية.
■ ■اجعل ي
ف
■ ■افصل مصدر الطاقة وتحقق لضمان عدم وجود جهد قبل البدء ي� التثبيت عىل الجدار.
■ ■امتثل للبيانات الكهربائية المقبولة إلمدادات الطاقة ،انظر القسم  4حول "البيانات التقنية".
■ ■ال تلمس الكابالت والمقابس بأيدي مبللة.
هام :يرجى مراعاة ما يل من أجل تجنب أ
ال ض�ار المادية:
ي
ف
ف
■ ■ال تستخدم القوة ف ي� إدخال قابس  USBالمصغر ي� مقبس توصيل  USBالموجود ي� الجزء الخلفي من العلبة.
للغطية أ
■ ■هام :أ
المامية المصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ :استخدم قفازات القطن (مدرجة مع التسليم).
الغطية أ
الكريليك :يتم وضع هذه أ
المامية الزجاجية أ
للغطية أ
■ ■ أ
المامية ف
دائما بإزالة
قم
مغناطيس.
مع
مكانها
�
ً
أ ي
أ
ق
الوا� .انزع الغطاء المامي وضعه عىل سطح نظيف ،وأزل الغشاء
الغطاء المامي من الجسم عند إزالة الغشاء
الوا� ببطء ،بدءا من أي زاوية ،ثم ضع الغطاء ي أ
ق
المامي مرة أخرى عىل الساعة.
ً
ي
 2.1االستخدام المستقل

هام :تعد ساعة  QLOCKTWO CLASSICذات الغطاء أ
المامي  GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUMيغ� مناسبة
لالستخدام كنموذج قائم بذاته.
انظر قالب التثبيت ،الصور من
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إىل

هام :يرجى مراعاة ما يل من أجل تجنب أ
ال ض�ار المادية:
ي
■ ■فك فقط المسمار المتبقي ف ي� الجزء الخلفي من الغطاء يدويًا؛ ال تستخدم أي أدوات.
ومسام� الطوب.
■ ■الحظ قدرة الحمل للجدار المختار وحدد مشبك مناسب لهذا الجدار ،عىل سبيل المثال .أوتاد
ي
■ ■ينبغي إبعاد خطوط إمداد الطاقة عن ثقوب الحفر.
■ ■إذا شعرت بالمقاومة عند تعليق  QLOCKTWO CLASSICف ي� دعامة التثبيت عىل الجدار (عىل سبيل المثال نتيجة
الكابالت يغ� الموضوعة بشكل مناسب) ،فال تستخدم القوة للضغط عىل أو لف  QLOCKTWO CLASSICف ي�
الموضع الصحيح.
مصدر الطاقة من توصيالت الجدار:
انظر قالب التجميع ،الصور من  1إىل  ، 10للتثبيت عىل الجدار  +التوصيالت الكهربائية.
مصدر الطاقة من مقبس طاقة:
انظر قالب التجميع ،الصور من

1

إىل  ، 10للتثبيت عىل الجدار.

التوصيالت الكهربائية هي نفسها للتثبيت عىل الجدار،
انظر قالب التثبيت ،الصور  1و 3
ئ
الكهربا� من خالل قناة الكابل
وجه كابل التيار
ي
عىل دعامة التثبيت عىل الجدار.
ئ
ب� دعامة ت
الكهربا� ي ن
ال�كيب عىل الجدار
إذا دخل كابل التيار
ي
والجسم عند تعليق الساعة ،فيمكن أن يتم دفعه مرة أخرى ف ي�
قناة الكابل باستخدام مسطرة.

. 3
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 .3الوظائف وعنارص التحكم

 3.2امعلومات حول إعداد الوقت

 3.1شاشة الوقت وعنارص التحكم

وقت اليوم ي ن
المب�  7.18ص.

عنارص التحكم

arabisch – Ohne Prayer – Dick weissfilm – 11. mai 2015 / mf

أ
الحساس الغريزي.
يمكن ً
أيضا ضبط  QLOCKTWO CLASSICمن المام من خالل بعض إ
يؤدي لمس زر خطوة دقيقة واحدة [  ] 1إىل ضبط العداد الداخل ن
للثوا� عند الصفر .وهذا يجعل من الممكن تحديد
ي
ي
الوقت عىل وجه التحديد عىل الثانية.
تشغيل/إيقاف التشغيل شاشة "الساعة آ
الن":
يعرض إعداد المصنع الكلمات التمهيدية "الساعة آ
الن" للساعات الكاملة وأنصاف الساعات.
ف
ثوان.
إذا كانت شاشة "الساعة" تظهر ف ً
دائما :استمر ي� الضغط عىل الزر [  ] 60لمدة ٍ 3
ثوان.
استعادة إعداد المصنع :استمر ي� الضغط عىل الزر [  ] 60لمدة ٍ 3
تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة الثانية:
الثوا� بأعداد كب�ة عىل الغطاء أ
ن
المامي.
ي
تظهر ي
ف
تقريبا.
تشغيل الشاشة الثانية :استمر ي� الضغط عىل الزر [ ] لمدة  1ثوان ً
تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة الثانية :اضغط عىل أي زر.

شاشة الساعة

الضبط بزر [ ] 60

[ ] الزر
إعداد السطوع

العرض ف ي� خطوات  5دقائق
الضبط بالزر [ ] 5

الزر [ ] 1

خطوات  1دقيقة

كل نقطة ضوء =  1دقيقة الحقة
الضبط بالزر [ ] 1

الزر [ ] 5
خطوات  5دقيقة

ضبط السطوع:
ئ
أيضا ضبط مستوى
تلقائيا مع الضوء المحيط ف ي� "الوضع
التلقا�" (إعداد المصنع) .يمكن ً
يتكيف مستوى السطوع ً
ي
السطوع يدويًا.
اضغط عىل الزر [ ] بشكل متكرر.
يل:
ستتغ� إ
ي
العدادات كما ي
■ ■أقىص سطوع
■ ■سطوع قوي
■ ■سطوع متوسط
■ ■سطوع منخفض
■ ■وضع عدم اللمس (نقاط الدقيقة ف� الزوايا ضت�ء ت
لف�ة ي ز
وج�ة)
ي
ي

الزر [ ] 60
خطوات الساعة
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 3.3تبديل الغطاء أ
المامي

الغطية أ
المامي حسب كل لغة .تتوفر أ
تختلف مصفوفة الحروف عىل الغطاء أ
المامية ذات الصلة كملحقات ليتم
تبادلها ف ي� حالة عرض لغة مختلفة.
اللغات المتاحة وقت الطباعة:
 ARالعربية (يمكن تغي� أ
اللوان فقط لنفس اللغة)
ي
 CAالكاتالونية
 CHأ
اللمانية السويرسية
 CNالصينية (الموحدة  /التقليدية)
 CZالتشيكية
 D2أ
اللمانية (عرض بديل)
 D3أ
اللمانية (لهجة سوبيان)
 D4أ
اللمانية (عرض بديل)
 DEأ
اللمانية
 DKالدانماركية
ال ي ز
نجل�ية (عرض بديل)
 E2إ
 ENإال ي ز
نجل�ية
 ESإالسبانية

FR
GR
HE
IT
JP
NL
NO
PE
RO
RU
SE
TR

الفرنسية
اليونانية
الع�ية
ب
إاليطالية
اليابانية
الهولندية
نال�ويجية
بال�تغالية
الرومانية
الروسية
السويدية
تال�كية

إعداد لغة:
عندما يتم تبديل الغطاء أ
المامي ،يجب ي ن
تعي� اللغة المعنية باستخدام المفاتيح الموجودة عىل الجزء الخلفي من
الغطاء:
ف
تقريبا).
اضغط عىل الزر [ ] والزر [  ] 60ي� وقت واحد (لمدة ثالثة ٍ
ثوان ً
كب�ة.
يتم عرض اللغة المحددة
حاليا بأحرف ي
اضغط عىل الزر [ ] بشكل ًمتكرر ت
ح� يظهر إصدار اللغة المناسب.
اضغط عىل الزر [  ] 60لحفظ نسخة اللغة.
 3.4إخفاق الطاقة

ئ
الحال من
تقريبا ف ي� حالة انقطاع التيار
وقت اليوم يواصل ي
التغ� عىل مدار  24ساعة ً
ي
الكهربا� .سيتم عرض الوقت ي
تلقائيا عندما يتم استعادة إمدادات الطاقة.
اليوم ً
11

 3.5ي ن
تعي� وقت اليوم ف ي� تطبيق ما

وقت اليوم يمكن نقله بسهولة وبدقة إىل الثانية ف ي� QLOCKTWO CLASSIC
الخاصة بك ف ي� العديد من الهواتف الذكية باستخدام تطبيق FLASHSETTER
المزيد من المعلومات متوفرة عىلwww.qlocktwo.com/flashsetter :
 .4البيانات الفنية
QLOCKTWO CLASSIC
الطراز:
أبعاد ( QLOCKTWO CLASSICالطول × العرض × العمق) 22 × 450 × 450 :مم
أبعاد دعامة التثبيت بالحائط (الطول × العرض × العمق) 25 × 240 × 240 :مم
أ
ت
ال� تدعم تركيب مستقل بذاته
أبعاد زجاج الكريليك ي
 20 × 140 × 140مم
(الطول × العرض × العمق):
 4.8كغم
الوزن:
 15+درجة مئوية إىل  30+درجة مئوية
درجة الحرارة المحيطة:
أمب�
منفذ وحدة إمدادات الطاقة :USB
ملل ي
 110فولت  240 -فولت ~  60/50هرتز 200 ،ي
أمب�
مخرج وحدة إمدادات الطاقة :USB
 5فولت  1ي
أمب�
منفذ :QLOCKTWO CLASSIC
ملل ي
 5فولت  550ي
 3-2وات
استهالك الطاقة:
 8±ثانية/شهر
الدقة:

أخطاء البيانات التقنية والتعديالت مستثناة.
يف�ض أي مسؤولية عن أخطاء الطباعة أ
ال ت
والخطاء العادية.
 .5الملحقات
الغطاء أ
المامي متاح بألوان ولغات ومواد مختلفة وكابالت نسيجية ملونة .يمكنك الحصول عىل مزيد من المعلومات
ع� www.qlocktwo.com
أو
متخصص
من تاجر
ب
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