
ید از زمان لذت ب�ب
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1. دستورالعمل های ایم�ن

1.1 محدوده تحویل

 بازکردن و برریس محدوده تحویل؛  قالب نصب را مشاهده کنید.
ید. در صورت خرا�ب یا گم شدن، با فروشنده اختصایص خود تماس بگ�ی

1.2 حمل و نقل و نگهداری

ی از آسیب های مادی به موارد زیر توجه داشته باشید: مهم برای جلوگ�ی
از بسته بندی اصیل استفاده کنید. 	
به زدن، تکان دادن و لرزاندن آن اجتناب کنید. 	 ض حمل و نقل از �ض در ح�ی
ساعت باید توسط دو نفر حمل شود. QLOCKTWO LARGE تقریباً 25 کیلوگرم وزن دارد. 	
ض نگهداری شود. 	 در مکا�ض خشک در دمای اتاق با رطوبت پای�ی

1.3 محل نصب

ی از آسیب های مادی به موارد زیر توجه داشته باشید: مهم برای جلوگ�ی
ساعت را در اتاقها�ی که رطوبت زیاد است )به عنوان مثال حمام( استفاده نکنید. 	
س کودکان و حیوانات نگه دارید. 	 مراقب باشید ساعت را دور از دس�ت
 ساعت را مستقیماً در مجاورت یا بر روی درایوهای سخت، کامپیوتر، تلفن همراه، 	

ونییک که حساس به مغناطیس هستند، قرار ندهید.  کارت اعتباری یا سایر لوازم الک�ت
به تصاد�ض یا کشیده شدن کابل، سقوط نکند. 	 موقعیت QLOCKTWO LARGE خود را به گونه ای تنظیم کنید که در صورت ایجاد �ض
ی کنید. 	 از تابش مستقیم حرارت، به عنوان مثال، حرارت از رادیاتورها جلوگ�ی
از نور مستقیم خورشید اجتناب کنید. 	

ن کردن 1.4 تم�ی
 

ن( و مواد شوینده حاوي الکل )مانند ویسیک( ممکن است به سطوح آسیب بزنند. ض ض و ب�ض احتياط پارچه های نظافت و حالل ها )مانند تریانت�ی

:)STAINLESS STEEL( پوشش جلو فوالدی ضد زنگ برس خورده فوالد ضد زنگ
ض کنید. 	 لکه های کوچک را با پارچه میکروفی�ب )همراه با تحویل(  تم�ی
ض کنید. 	 کننده فوالد ضد زنگ مناسب تم�ی ض لکه های ریز را با یک تم�ی

ی  لطفاً قبل از مونتاژ و استفاده از ساعت خود به منظور جلوگ�ی
از آسیب به افراد و صدمه به اموال، دستورالعمل های استفاده 

را به دقت بخوانید.

هشدار: این محصول حاوی مواد مغناطییس است. لطفاً جهت 
اطالع از اثرات احتمایل این محصول بر وسیله پزشیک کاشت شده 

شما، با پزشک خود تماس حاصل نمایید.

ض آن در محیطی امن، دستورالعمل ها را به دقت  لطفاً برای استفاده ایمن از QLOCKTWO LARGE و اطمینان از طول عمر مفید آن و نگه داش�ت
www.qlocktwo.com > Information :س هستند ض آنالین در دس�ت بخوانید.  دستورالعمل های استفاده ن�ی

دستورالعمل استفاده FA  :)BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT( پوشش جلو فوالد ضد زنگ روکش دار
ض کنید. خاک را با پارچه نرم و آب حاوی محلول ظرفشو�ی تم�ی

:GOLD, SILVER & GOLD, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, METAMORPHITE پوشش جلو
ض کنید. سطوح را با استفاده از یک پارچه پنبه ای نرم، خشک، بدون گرد و غبار و یا با یک برس نرم و ظریف و بدون اعمال فشار با دقت تم�ی

1.5 تعم�ی و نگهداری

 هرگز تالش نکنید QLOCKTWO LARGE خود را تعم�ی و یا باز کنید.
ید. برای دریافت جزئیات تماس به آخرین صفحه این دستورالعمل مراجعه کنید.  از یک فروشنده تخصیص یا سازنده برای تعم�ی و نگهداری کمک بگ�ی

1.6 گاران�ت

گاران�ت دو ساله اعتبار دارد. QLOCKTWO LARGE خود را فقط با لوازم جان�ب اصیل استفاده کنید. در صورت عدم رعایت اطالعات موجود در این راهنمای 
ید. ، باز کردن یا دستکاری QLOCKTWO LARGE، تحت پوشش گاران�ت ما قرار نمی گ�ی استفاده یا تغی�ی

1.7 امحا

مهم امحای نامناسب محیط زیست را آلوده می کند.

ض امحای منطقه ای را رعایت کنید. فروشندگان موظف هستند که لوازم   دفع شوند. قوان�ی
گ

ییک نباید به عنوان ضایعات خانیک ییک: لوازم الک�ت لوازم الک�ت
ند.  استفاده شده را تحویل بگ�ی

گ
خانیک

فوالد ضد زنگ: قطعات فوالد ضد زنگ باید به عنوان فلز اسقاطی بازیافت شوند. فوالد ضد زنگ ماده خام ارزشمندی است که باید ذوب و مجدد 
استفاده شود.

2. مونتاژ و اتصاالت

2.1 نصب امن ساعت

 دوشاخه واحد منبع تغذیه به عنوان دستگاه قطع اتصال از منبع برق اصلی عمل میکند. سوکت باید نزدیک
QLOCKTWO LARGE قرار بگیرد و به آسانی قابل دسترسی باشد. 

هشدار
ییک   آسيب های جدی و مگر آور ایجاد شده توسط انرژی الک�ت

ون بکشید. 	 ییک را برندارید؛ فقط دو شاخه ها را ب�ی کابل های الک�ت
کابل را به گونه ای بگذارید تا خم نشوند یا گ�ی نکنند و در مس�ی نباشند. 	
 برریس کنید. QLOCKTWO LARGE خود را در صورت وقوع هر گونه  	

گ
قبل از اتصال آنها به منبع تغذیه، تمام کابل ها را از لحاظ آسیب دید�

آسیب به منبع تغذیه وصل نکنید.
ییک توسط برقکار انجام شده است. 	 اتصال الک�ت
وع نصب دیواری، اطمینان حاصل کنید که هیچ ولتاژی وجود ندارد. 	 منبع تغذیه را قطع کنید و قبل از �ش
« مراجعه کنید. 	 ییک برای منبع تغذیه مطابقت داشته باشید، به بخش 4 »اطالعات ف�ض با داده های قابل قبول الک�ت
کابل ها و شاخه ها را با دست خیس لمس نکنید. 	
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ی از آسیب های مادی به موارد زیر توجه داشته باشید: هم برای جلوگ�ی
ظرفیت باربری دیوار انتخاب شده را مشاهده کرده و یک اتصال دهنده مناسب برای این دیوار انتخاب کنید، برای مثال رول و پیچ برای دیوارهای آجری. 	
خطوط عرضه در نزدییک حفره های حفاری وجود ندارد. 	
اگر هنگام نصب QLOCKTWO LARGE روی دیوار احساس مقاومت کنید )به عنوان مثال به سبب کابل های نامناسب نصب شده( برای قرار دادن  	

QLOCKTWO LARGE در جای مناسب از فشار یا چرخش استفاده نکنید. اگر QLOCKTWO LARGE به طور صحیح در براکت نصب دیواری قرار داده 
نشود ممکن است پریز برق آسیب ببیند.

از دستکش های پنبه ای استفاده کنید )در هنگام تحویل ارائه می شود(. 	

2.2 نصب دیواری

منبع تغذیه از یک اتصال دیواری:
برای نصب دیواری و اتصال بر�ت با نصب دیواری به قالب نصب مراجعه کنید.

منبع تغذیه از سوکت برق:
نصب دیواری، قالب نصب را مشاهده کنید.

برای ایجاد اتصال بر�ت توسط سوکت برق به نحو زیر عمل کنید:

  سیم برق کوچک واقع در کابل برق اصیل )1( 
    را از میان کانال کابل براکت نصب دیواری )2( هدایت و آن را به منبع تغذیه متصل کنید.

 کابل واحد منبع تغذیه را به داخل تعلیق کابل )3( فشار دهید.
گ

  برجستیک
  پریز منبع تغذیه را به سوکت اتصال )QLOCKTWO LARGE )4 متصل کنید.

  پریز برق اصیل را به یک سوکت دیواری )5( وصل کنید. 

FAهشدار
به های و خرد شدن های جدی در صورت سقوط  امکان وقوع �ن

QLOCKTWO LARGE تقریباً 25 کیلوگرم وزن دارد. در هنگام نصب ساعت یک یا دو نفر باید محل ام�ض برای ایستاد داشته باشند. 	
بسته به ارتفاع نصب، داربست یا پلتفرم باالبر باید ارائه شود. 	
ارتفاعی را برای ناحیه ایستادن انتخاب کنید که اشخاص بتوانند QLOCKTWO LARGE را بدون خطر نگه دارند و نصب کنند. 	
ض شوید که تمامی چهار پیچ و مهره تعلیق در نگه دارنده ها�ی قرار  	 در هنگام قرار دادن QLOCKTWO LARGE در براکت نصب دیواری، مطم�ئ

دارند که QLOCKTWO LARGE داخل آن ها در براکت نصب دیواری نصب می شود.

ل 3. عملکردها و عنا� کن�ت

ل عنا� 3.1 نمایش زمان و کن�ت

ل زمان روز نمایش داده شده: 7.18 دقيقه صبح                                                         عنا� کن�ت

دکمه ]  [ 
تنظیم روشنا�ی

دکمه ] 1 [
مراحل 1 دقیقه 

 
دکمه ] 5 [

مراحل 5 دقیقه ای

دکمه ] 60 [
مراحل ساع�ت

صفحه نمایش ساعت
تنظیم با دکمه ] 60 [

نمایش در مراحل 5 دقیقه ای
تنظیم با دکمه ] 5 [

هر نور نقطه = 1 دقیقه بعد
تنظیم با دکمه ] 1 [

3.2 اطالعات در مورد تنظيم زمان

ض می تواند از قسمت جلو�ی توسط برخی از احساسات غریزی تنظیم شود.  QLOCKTWO LARGE همچن�ی
دست زدن به دکمه 1 دقیقه ای ]1[ شمارنده داخیل را برای ثانیه ها با صفر تنظیم می کند. این باعث می شود زمان دقیقا به ثانیه تنظیم شود.

)3(

)4(

)5(

)2(

)1(

G F

روشن / خاموش کردن صفحه نمایش " ساعت ":
تنظیمات کارخانه، کلمات کلیدی " ساعت " را برای ساعت ها و نیم ساعت نشان می دهد.

  اگر " ساعت " همیشه نشان داده شود: دکمه ]60[ را برای مدت تقری�ب 3 ثانیه فشار دهید.
  بازیا�ب تنظیمات کارخانه: بازگرداندن تنظیمات کارخانه: دکمه ]60[ را برای مدت تقری�ب 3 ثانیه فشار دهید.
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حداک�ش روشنا�ی 	
روشنا�ی قوی 	
روشنا�ی متوسط 	
روشنا�ی کم 	
حالت خودکار )نقاط دقیقه در گوشه ها به طور مخترص روشن می شوند( 	

FA

ل از راه دور مادون قرمز )لوازم جان�ب اختياری( 3.3 کن�ت

 عمليات:
ل از راه دور انجام داد. تمامی تنظیمات را می توان با استفاده از کن�ت
ل از راه دور را در زیر QLOCKTWO LARGE نگه دارید.   کن�ت

ض قسمت پش�ت محفظه قرار دارد. نده مادون قرمز در پای�ی     گ�ی
ل از راه دور انجام دهید.   تنظیمات را با کن�ت

    عملکرد دکمه ها مطابق با کلید های موجود در پشت محفظه است.

تعویض باتری:
ل از راه دور با یک باتری سکه ای لیتیوم )CR2032( کار می کند.  کن�ت

ل از راه دور باید زما�ض که قدرت انتقال آ» ضعیف است تعویض شود. باتری کن�ت

 
3.4 تنظيم زمان روز با یک برنامه

 QLOCKTWO LARGE که رایگان است، زمان روز را می توان به راح�ت و با دقت ثانیه توسط گویسش های هوشمند به FLASHSETTER با استفاده از برنامه
یس است. منتقل کرد. اطالعات بیش تر از طریق www.qlocktwo.com/flashsetter قابل دس�ت

3.5 قطع برق

زمان روز به مدت تقریباً 24 ساعت در صورت قطعی برق تغی�ی می کند. زما�ض که منبع تغذیه بازسازی می شود، زمان فعیل روز به طور خودکار نشان داده می شود. 

C

R2032

3V

4. اطالعات ف�ن

QLOCKTWO LARGE مدل:  
mm 32 × 900 × 900 ابعاد QLOCKTWO LARGE )ارتفاع × عرض × عمق(:  
mm 38 × 710 × 710 ابعاد براکت نصب دیواری )ارتفاع × عرض × عمق(: 

حدود 25 کیلوگرم وزن: 
+15 درجه سانتیگراد تا +30 درجه سانتیگراد  دمای محیط: 

V 3 ,2032 CR ل از راه دور:   باتری کن�ت
± 8 ثانیه / ماه دقت: 

توجه کارکرد 100% با منبع برق ارائه شده. فقط یک منبع برق 18 ول�ت )54 وات یا واحدی با ابعاد مناسب( دارای قطب مثبت در 
وسط پیج اتصال مناسب این دستگاه است. اتصال به سایر منابع برق ممکن است باعث آسیب به دستگاه شود.

A 1 ,Hz 60/50 ~ V 240 − V 100 AC منبع برق، ورودی:  
A 3.0  V 18 DC منبع برق، خروجی:  
mm 2.1 x 5.5 ø  :اتصال

mA 400  V 18 DC QLOCKTWO LARGE، ورودی:  

قانو�ض است. خطاهای ف�ض و اصالحات ف�ض غ�ی
هیچگونه مسئولی�ت برای اشتباهات و خطاها صورت نگرفته است.

روشن / خاموش کردن صفحه نمایش دوم:
ثانیه ها در قسمت جلو�ی  قسمت های بزرگ ظاهر می شوند.

[ را برای مدت تقری�ب 1 ثانیه فشار دهید.    تعویض صفحه نمایش دوم: کلید ]
  خاموش کردن صفحه نمایش دوم: هر دکمه را فشار دهید.

: تنظيم روشنا�ی
 سطح روشنا�ی به طور خودکار با نور اطراف در "حالت خودکار" )تنظیمات کارخانه( سازگار است.

ض می تواند به صورت دس�ت تنظیم شود.  سطح روشنا�ی ن�ی
[ را چند بار فشار دهید   دکمه ]

ح زیر تغی�ی خواهند کرد:     تنظیمات به �ش

هشدارهای خطر و اطالعات مربوط به امحا 
توجه باتری های سکه ای/دکمه ای نباید در دست کودکان باشند. در صورت بلعیدن  	

باتری های سکه ای/دکمه ای، �یعاً به پزشک مراجعه کنید.
فوراً باتری های مرصف شده را دربیاورید و به صورت سازگار با محیط زیست دور  	

بیندازید. باتری را فقط با نوع همسان آن جایگزین کنید.
اگر محفظه باتری محکم بسته نشده است، از محصول استفاده نکنید و آن را دور از  	

س کودکان قرار دهید. دس�ت
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