
تعليمات االستخدام
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١. تعليمات السالمة

١.١ نطاق التسليم

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

١.2 النقل والتخزين

ار المادية: هام: يرجى مراعاة ما ييلي من أجل تجنب االأ�ض
استخدم العبوة االأصلية. 	
ازات عند النقل. 	 ض تجنب الصدمات واالرتجاجات وااله�ت
ض نقل الساعة. تزن الساعة QLOCKTWO LARGE نحو 25 كيلو جرام تقريًبا. 	 يجب عيل شخص�ي
ي درجة حرارة الغرفة مع رطوبة منخفضة. 	

ي الغرف الجافة �ض
يجب التخزين �ض

١.3 مكان التثبيت

ار المادية: هام: يرجى مراعاة ما ييلي من أجل تجنب االأ�ض
ي تكون فيها الرطوبة مرتفعة )مثل الحمامات(. 	

ي الغرف ال�ت
ال تستخدم الساعة �ض

تأكد من وضع الساعة بعيًدا عن متناول االأطفال والحيوانات. 	
ي  	

ونية االأخرى ال�ت لك�ت ة بالقرب من أو عيل محركات االأقراص الصلبة أو أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة أو بطاقات االئتمان أو المكونات االإ ال تضع الساعة مبا�ش
تتفاعل بحساسية مع المغناطيس.

ي حالة الصدمات أو السحب غ�ي المقصود للكابالت. 	
ضع QLOCKTWO LARGE بحيث ال يمكن أن تسقط �ض

، عيل سبيل المثال الحرارة الناتجة من المشعات. 	 شعاع الحراري المبا�ش تجنب االإ
ة. 	 تجنب أشعة الشمس المبا�ش

١.4 التنظيف
 

ي تحتوي عيل الكحول )مثل االأرواح( قد تؤدي إىل تلف االأسطح.
ين( والمنظفات ال�ت ض ض أو الب�ض بنت�ي تنبيه: القماشات والمذيبات الملمعة )مثل ال�ت

:)STAINLESS STEEL( تنظيف الغطاء االأمامي الناعم المصنوع من الفوالذ المقاوم للصدأ بالفرشاة
أزل البقع الطفيفة بالقماشات المصنوعة من االألياف الناعمة )مدرجة مع التسليم(. 	
قم بإزالة البقع العنيدة باستخدام منظف مناسب. 	

يرجى قراءة تعليمات االستخدام بعناية قبل تجميع 
واستخدام الساعة الخاصة بك من أجل تجنب إصابة 

ار بالممتلكات. االأشخاص واالإ�ض

تحذير: يحتوي هذا المنتج عيل أجزاء مغناطيسية. يُرجى 
استشارة طبيبكم للتأكد مما إذا كان ذلك قد يؤثر عيل تشغيل 

ي المزروع لديكم. الجهاز الط�ب

ي الطويل. 
ا�ض  يرجى قراءة التعليمات بعناية لالستخدام االآمن لجهاز QLOCKTWO LARGE ولضمان عمره االف�ت

www.qlocktwo.com > Information :نت ن�ت تعليمات االستخدام متاحة أيًضا ع�ب االإ

دستورالعمل استفاده AR  :)BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT( الغطاء االأمامي المصنوع من الصلب المقاوم للصدأ
ة. أزل االأوساخ بقطعة قماش ناعمة وماء يحتوي عيل منظفات غسالة صحون صغ�ي

الغطاء االأمامي المطيلي المصنوع من الصلب المقاوم للصدأ 
:GOLD, SILVER & GOLD, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, METAMORPHITE

احرص عيل ترطيب االأسطح بقطعة قماش ناعمة وجافة وخالية من الغبار أو باستخدام فرشاة ناعمة وطبق ذلك دون أي ضغط.

١.5 الصيانة واالإصالحات 

ة من تعليمات  كة المصنعة تنفذ أعمال الصيانة. انظر الصفحة االأخ�ي ال تحاول أبًدا إصالح أو فك QLOCKTWO LARGE بنفسك. اجعل التاجر المتخصص أو ال�ش
االستخدام هذه للحصول عيل تفاصيل االتصال.

١.6 الضمان

ي تعليمات االستخدام 
. استخدم فقط QLOCKTWO LARGE مع الملحقات االأصلية. إن عدم مراعاة المعلومات الواردة �ض ض الضمان ساري المفعول لمدة سنت�ي

هذه أو تعديل أو فتح أو تغي�ي QLOCKTWO LARGE لن يخضع لتغطية الضمان.

١.7 التخلص من المنتج

هام: التخلص غ�ي الالئق يلوث البيئة.
ض بقبول  قليمية للتخلص من النفايات. التجار ملزم�ي لية. يجب مراعاة اللوائح االإ ض االأجهزة الكهربائية: ال يجوز التخلص من االأجهزة الكهربائية كمخلفات م�ض

االأجهزة المرتجعة.

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.

2. التجميع والتوصيالت

كيب االآمن للساعة 2.١ ال�ت

 . مداد بالطاقة كجهاز فصل عن مصدر التيار الرئييسي يعمل قابس وحدة االإ
يجب أن يكون المقبس قريًبا من QLOCKTWO LARGE ويمكن الوصول إليه بسهولة.

تحذير 
ة وقاتلة  الطاقة الكهربائية قد تحدث إصابات خط�ي

ال تسحب الكابالت الكهربائية؛ فقط اسحب المقابس.  	
ي الممرات. 	

ضع الكابالت بحيث ال يمكن ثنيها أو انحصارها وبحيث ال تكون موجودة �ض
ي حالة  	

ي قبل توصيلها بمصدر الطاقة. ال تقم بتوصيل QLOCKTWO LARGE بمصدر الطاقة �ض
افحص جميع الكابالت بحًثا عن التلف المر�أ

حدوث أي تلف.
ي الكهرباء يقوم بتنفيذ التوصيالت الكهربائية. 	

اجعل ف�ض
ي التثبيت عيل الجدار. 	

افصل مصدر الطاقة وتحقق لضمان عدم وجود جهد قبل البدء �ض
مدادات الطاقة، انظر القسم 4 حول "البيانات التقنية". 	 امتثل للبيانات الكهربائية المقبولة الإ
ال تلمس الكابالت والمقابس بأيدي مبللة. 	
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ار المادية: مهم: يرجى مراعاة ما ييلي من أجل تجنب االأ�ض
الحظ قدرة الحمل للجدار المختار وحدد مشبك مناسب لهذا الجدار، عيل سبيل المثال. أوتاد ومسام�ي الطوب. 	
ينبغي إبعاد خطوط إمداد الطاقة عن ثقوب الحفر. 	
ي دعامة التثبيت عيل الجدار )عيل سبيل المثال نتيجة الكابالت غ�ي الموضوعة بشكل مناسب(، 	

 إذا شعرت بالمقاومة عند تعليق QLOCKTWO LARGE �ض
ي حالة عدم إدخال

ي �ض
ي الموضع الصحيح. يمكن أن يتلف قابس التيار الكهربا�أ

  فال تستخدم القوة للضغط عيل أو لف QLOCKTWO LARGE �ض
كيب عيل الحائط. ي قوس ال�ت

QLOCKTWO LARGE بشكل صحيح �ض
استخدم قفازات قطنية )مدرجة مع التسليم(. 	

2.2 التثبيت عيل الجدار

مصدر الطاقة من توصيالت الجدار:
كيب. كيب بالحائط، انظر قالب ال�ت ي مع ال�ت

كيب بالحائط والتوصيل الكهربا�أ لل�ت

مصدر الطاقة من مقبس طاقة:
كيب. كيب بالحائط، انظر قالب ال�ت لل�ت

ي باستخدام مقبس طاقة: 
تابع كما ييلي الإجراء توصيل كهربا�أ

ي )1( 
ي كابل التيار الكهربا�أ

  أدخل المقبس الصغ�ي �ض
. ي

كيب بالحائط )2( ووصله بمصدر التيار الكهربا�أ ي دعامة ال�ت
    من خالل قناة الكابل �ض

  ادفع كابل تخفيف الضغط لوحدة امدادات الطاقة داخل منفذ تعليق الكابل )3(.
  قم بتوصيل قابس مصدر الطاقة بمقبس التوصيل الخاص بساعة )4(

.QLOCKTWO LARGE    
ي بمقبس جداري )5(. 

  قم بتوصيل قابس التيار الكهربا�أ

AR
تحذير

التحطم واالرتطام العنيف عند السقوط 
ي مكان آمن للوقوف عند تركيب الساعة. 	

ض �ض تزن الساعة QLOCKTWO LARGE نحو 25 كيلو جرام تقريًبا. يجب أن يقف شخص أو شخص�ي
يتم استخدام سقاالت أو منصة رفع اعتماًدا عيل ارتفاع التثبيت. 	
اخ�ت ارتفاع مناسب لمساحة الوقوف بحيث يمكن لالأشخاص إمساك الساعة وتركيبها بأمان. 	
ي الحوامل وأن 	

ي دعامة التثبيت عيل الحائط، تأكد من أن جميع مسام�ي التعليق االأربعة موجودة �ض
 عند إدخال QLOCKTWO LARGE �ض

كيب بالحائط. ي دعامة ال�ت
QLOCKTWO LARGE داخلة �ض

3. الوظائف وعنارص التحكم

3.١ شاشة الوقت وعنارص التحكم

ن 7.١8 ص.                                                                                     عنارص التحكم وقت اليوم المب�ي

]  [ الزر
إعداد السطوع

الزر ] 1 [
خطوات 1 دقيقة

الزر ] 5 [
خطوات 5 دقيقة

الزر ] 60 [
خطوات الساعة

 شاشة الساعة
الضبط بزر ] 60 [

ي خطوات 5 دقائق
العرض �ض

الضبط بالزر ] 5 [

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

2 معلومات حول إعداد الوقت

 يمكن أيًضا ضبط ساعة QLOCKTWO LARGE من االأمام من خالل بعض االإحساس الغريزي.
ي عند الصفر. وهذا يجعل من الممكن تحديد الوقت عيل وجه التحديد عيل الثانية.

يؤدي لمس زر خطوة دقيقة واحدة ] 1 [ إىل ضبط العداد الداخيلي للثوا�ض

)3(

)4(

)5(

)2(

)1(

G F

تشغيل/إيقاف التشغيل شاشة "الساعة االآن":
يعرض إعداد المصنع الكلمات التمهيدية "الساعة االآن" للساعات الكاملة وأنصاف الساعات.

ي الضغط عيل الزر ] 60 [ لمدة 3 ثواٍن.
  إذا كانت شاشة "الساعة" تظهر دائًما: استمر �ض

ي الضغط عيل الزر ] 60 [ لمدة 3 ثواٍن.
  استعادة إعداد المصنع: استمر �ض
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أقىص سطوع 	
سطوع قوي 	
سطوع متوسط 	
سطوع منخفض 	
ة( 	 ض ة وج�ي ء لف�ت ي

ي الزوايا تىصض
وضع عدم اللمس )نقاط الدقيقة �ض

AR

3.3 التحكم عن بعد باالأشعة تحت الحمراء )الملحقات االختيارية( 

التشغيل:
عدادات بجهاز التحكم عن بعد. يمكن إجراء جميع االإ

.QLOCKTWO LARGE أمسك وحدة التحكم عن بعد أسفل  
ي الجزء السفيلي من الغالف الخلفي. 

    يقع مستقبل االأشعة تحت الحمراء �ض
عدادات بجهاز التحكم عن بعد.   اضبط االإ

    وظيفة االأزرار تتوافق مع المفاتيح الموجودة عيل الجزء الخلفي من الغالف. 

استبدال البطارية:
.)CR2032( يعمل جهاز التحكم عن بعد باستخدام خلية بطارية من الليثيوم

رسال ضعيفة.  يتم استبدال بطارية التحكم عن بعد عندما تكون طاقة االإ

ي تطبيق ما
ن وقت اليوم �ن 3.4 تعي�ي

ي العديد من الهواتف الذكية 
ي QLOCKTWO LARGE الخاصة بك �ض

وقت اليوم يمكن نقله بسهولة وبدقة إىل الثانية �ض
www.qlocktwo.com/flashsetter :المزيد من المعلومات متاحة عيل FLASHSETTER باستخدام تطبيق

3.5 إخفاق الطاقة

. سيتم عرض الوقت الحاىلي من اليوم  ي
ي حالة انقطاع التيار الكهربا�أ

وقت اليوم يواصل التغ�ي عيل مدار 24 ساعة تقريًبا �ض
تلقائًيا عندما يتم استعادة إمدادات الطاقة. 

C

R2032

3V

4. البيانات الفنية

QLOCKTWO LARGE الطراز:  
900 × 900 × 32 مم أبعاد QLOCKTWO LARGE )الطول × العرض × العمق(:  
710 × 710 × 38 مم أبعاد دعامة التثبيت بالحائط )الطول × العرض × العمق(: 

25 جراًما تقريًبا الوزن: 
+15 درجة مئوية إىل +30 درجة مئوية  درجة الحرارة المحيطة: 

CR 2032, 3 فولت التحكم عن بعد، البطارية:  
±8 ثانية/شهر الدقة: 

تنبيه للقدرة الوظيفية بكفاءة 100 ٪ استخدم إمدادات الطاقة الواردة. ال تستخدم سوى وحدة إمداد بالطاقة بقدرة 18 فولت )54 واط أو فلطية كافية( مع جعل 
مداد الطاقة االأخرى إىل إتالف الجهاز. ي منتصف القابس للحفاظ عيل هذا الجهاز. قد يؤدي توصيل وحدات االإ

القطب الموجب �ض

دد – 240 فولت ~ 60/50 هرتز، 1.5 أمب�ي 100 فولت تيار م�ت مداد بالطاقة، دخل الطاقة:  وحدة االإ
18 فولت تيار مستمر، 3.0 أمب�ي مداد بالطاقة، خرج الطاقة:  وحدة االإ

القطر 5.5 × 2.1 مم التوصيل: 
18 فولط تيار مستمر، 400 مليلي أمب�ي QLOCKTWO LARGE الدخل: 

أخطاء البيانات التقنية والتعديالت مستثناة.
ض أي مسؤولية عن أخطاء الطباعة واالأخطاء العادية ال يف�ت

تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة الثانية:
ة عيل الغطاء االأمامي. ي بأعداد كب�ي

تظهر الثوا�ض
[ لمدة 1 ثوان تقريًبا.  ي الضغط عيل الزر ]

  تشغيل الشاشة الثانية: استمر �ض
  تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة الثانية: اضغط عيل أي زر.

ضبط السطوع:
" )إعداد المصنع(. يمكن أيًضا ضبط مستوى السطوع يدويًا. ي

ي "الوضع التلقا�أ
يتكيف مستوى السطوع تلقائًيا مع الضوء المحيط �ض

[ بشكل متكرر.    اضغط عيل الزر ]
: عدادات كما ييلي      ستتغ�ي االإ

تحذيرات من المخاطر، ومعلومات التخلص من المنتج 
تحذير ابِق خلية / بطارية الليثيوم بعيًدا عن أيدي االأطفال. اقصد الطبيب عيل الفور عند ابتالع  	

خلية /بطاريات الليثيوم.
أزل البطاريات المستعملة عيل الفور وتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. ال تستبدل البطاريات إال  	

تها من نفس النوع. بنظ�ي
إذا لم ينغلق مبيت البطارية بشكٍل آمن، فال تستخدم المنتج واحفظه بعيًدا عن أيدي االأطفال. 	
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