
تعليمات االستخدام



32

  

  

15 °C – 30 °C
59 °F – 86 °F

1 2

2.

3.

1.



54

AR1.3 التخزين

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.
لق. ض   اخ�ت سطًحا متيًنا وقويًا وغ�ي م�ض

ة بالقرب من أو عيل محركات االأقراص الصلبة أو أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة   ال تضع الساعة مبا�ش
ي تتفاعل بحساسية مع المغناطيس.

ونية االأخرى ال�ت لك�ت     أو بطاقات االئتمان أو المكونات االإ
ي حالة الصدمات أو السحب غ�ي المقصود للكابالت.

  ضع QLOCKTWO TOUCH 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

1.4 التنظيف

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

تؤدي إىل تلف االأسطح.

ي مكانه مع مغناطيس ويجب خلعه الأغراض التنظيف:
يتم وضع الغطاء االأمامي �ض

  قم بسحب الغطاء االأمامي من الغطاء.
  ضع الغطاء االأمامي عيل سطح نظيف ومستو لتنظيفه.

  استبدل الغطاء االأمامي بدقة عيل الجزء االأمامي من العلبة بعد تنظيفها.

:)QLOCKTWO TOUCH PURE( مبيت أبيض، محمي من األأشعة فوق البنفسجية
أزل أي اتساخات باستخدام قطعة قماش رطبة )موردة مع المنتج(.

:)QOLOR( الغطاء األأمامي الزجاجي األأكريليك
  أزل البقع الطفيفة بالقماشات المصنوعة من االألياف الناعمة )مدرجة مع التسليم(.

  أزل البقع العنيدة بمنظف زجاجي أكريليك مناسب أو بقطعة قماش ناعمة وماء يحتوي عيل منظفات غسالة
ة.    صحون صغ�ي

تنظيف الغطاء األأمامي الناعم المصنوع من الفوألذ المقاوم للصدأ )FULL METAL( بالفرشاة:
  أزل البقع الطفيفة بالقماشات المصنوعة من االألياف الناعمة )مدرجة مع التسليم(.

  قم بإزالة البقع العنيدة باستخدام منظف مناسب.

1. تعليمات السالمة

 1.1 نطاق التسليم

رة فالرجاء االتصال بالتاجر المختص. يرجى فحص القطع الموردة بعد االستالم. إذا وجدت قطع ناقصة أو مت�ض

نطاق التسليم:
  QLOCKTWO TOUCH مع غطاء أمامي قابل للتبديل

  قاعدة
ائط حماية ذاتية اللصق   �ش

  كابل USB 3 م
  وحدة إمداد الطاقة طراز  USB بقدرة 5 فولت

  قماشة مصنوعة من االألياف الناعمة

1.2 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
ي درجة حرارة الغرفة مع رطوبة منخفضة.

ي الغرف الجافة �ض
  يجب التخزين �ض

يرجى قراءة تعليمات االستخدام بعناية 
قبل تجميع واستخدام الساعة الخاصة بك 
ار  من أجل تجنب إصابة االأشخاص واالإ�ض

بالممتلكات.

تحذير: يحتوي هذا المنتج عيل أجزاء 
مغناطيسية. يُرجى استشارة طبيبكم للتأكد 

مما إذا كان ذلك قد يؤثر عيل تشغيل الجهاز 
ي المزروع لديكم. الط�ب

تعليمات األستخدام

يرجى قراءة التعليمات بعناية لالستخدام االآمن لـ QLOCKTWO TOUCH ولضمان عمرها 
نت:  ن�ت ي مكان آمن. تعليمات االستخدام متاحة أيًضا ع�ب االإ

ي الطويل واالحتفاظ بها �ض
ا�ض االف�ت

www.qlocktwo.com > Information
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2. التجميع والتوصيالت

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

ار المادية: هام: يرجى مراعاة ما ييلي من أجل تجنب االأ�ض
للحصول عيل تعليمات السالمة حول تحديد وضع الساعة، انظر القسم 1.3 »الموقع«.

1 صفحة مطوية وصورة  
ائط الحماية.   اخلع الطبقة الواقية من �ش

.QLOCKTWO TOUCH ي الجزء السفيلي من
ائط الحماية �ض   ضع الجانب الالصق من �ش

ي القاعدة الفوالذية المغناطيسية من الصلب المقاوم للصدأ.
  ضع QLOCKTWO TOUCH �ض

 2 صفحة مطوية وصورة  
ي الجزء الخلفي من العلبة.

ي مقبس توصيل USB الموجود �ض
  قم بإدخال قابس USB المصغر �ض

.USB بوحدة إمداد الطاقة USB قم بتوصيل قابس  
ي مقبس الحائط.

  قم بتوصيل وحدة إمدادات الطاقة USB �ض

 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 قبل توصيلها بمصدر الطاقة. ال تقم

  افحص جميع الكابالت بحًثا عن التلف المر�أ
ي حالة حدوث أي تلف.

    بتوصيل QLOCKTWO TOUCH بمصدر الطاقة �ض
مدادات الطاقة، انظر القسم 4 حول »البيانات التقنية«.   امتثل للبيانات الكهربائية المقبولة الإ

  ال تلمس الكابالت والمقابس بأيدي مبللة.

:)DEEP BLACK, GOLDEN LEGEND( الغطاء األأمامي المصنوع من الصلب المقاوم للصدأ
ة. أزل االأوساخ بقطعة قماش ناعمة وماء يحتوي عيل منظفات غسالة صحون صغ�ي

:)RUST, SILVER & GOLD, VINTAGE COPPER( إزالة الصدأ من الغطاء األأمامي
احرص عيل ترطيب االأسطح بقطعة قماش ناعمة وجافة وخالية من الغبار أو باستخدام فرشاة ناعمة وطبق ذلك دون 

أي ضغط.

1.5 الصيانة واألإصالحات

ال تحاول أبدا إصالح أو تفكيك QLOCKTWO TOUCH بنفسك.
كة المصنعة تنفذ أعمال الصيانة اجعل التاجر المتخصص أو ال�ش

ة من تعليمات االستخدام هذه للحصول عيل تفاصيل االتصال. واالإصالح. انظر الصفحة االأخ�ي

1.6 الضمان

. استخدم فقط QLOCKTWO TOUCH مع الملحقات االأصلية. إن عدم  ض الضمان ساري المفعول لمدة سنت�ي
ي تعليمات االستخدام هذه أو تعديل أو فتح أو تغي�ي QLOCKTWO TOUCH لن 

مراعاة المعلومات الواردة �ض
يخضع لتغطية الضمان.

1.7 التخلص من المنتج

هام: التخلص غ�ي الالئق يلوث البيئة.

لية. يجب مراعاة اللوائح  ض األأجهزة الكهربائية: ال يجوز التخلص من االأجهزة الكهربائية كمخلفات م�ض
ض بقبول االأجهزة المرتجعة.  قليمية للتخلص من النفايات. التجار ملزم�ي االإ

الفوألذ المقاوم للصدأ: يتم إعادة تدوير مكونات الفوالذ المقاوم للصدأ كجزء من الخردة المعدنية.  
الفوالذ المقاوم للصدأ يعد مادة خام قيمة يمكن إذابتها وإعادة استخدامها.

AR
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3.2 التشغيل

إعداد الساعة:
عند توصيل الساعة الخاصة بك بوحدة إمدادات الطاقة للمرة االأوىل، سوف تومض شاشة الوقت - يمكن إجراء 

ي عند الصفر. وهذا 
عدادات عيل الفور. يؤدي لمس زر خطوة دقيقة واحدة ]1[ إىل ضبط العداد الداخيلي للثوا�ض االإ

يجعل من الممكن تحديد الوقت عيل وجه التحديد عيل الثانية.
[ لمدة 3 ثوان تقريًبا للعودة إىل وضع ضبط الوقت. ي الضغط عيل الزر ]

  إذا لم تومض شاشة الوقت: استمر �ض
  اضبط وقت اليوم باستخدام أزرار ]60[ ، و ]5[ و ]1[.

.] [ أو الزر ]   اضغط عيل زر ]

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

  إذا كانت شاشة »الساعة االآن« تظهر دائًما:
ي وقت واحد تقريًبا لمدة 3 ثوان.

[ �ض ي الضغط عيل االأزرار ]1[ و ]
    استمر �ض

  استعادة إعداد المصنع:
ي وقت واحد تقريًبا لمدة 3 ثوان.

[ �ض ي الضغط عيل االأزرار ]1[ و ]
    استمر �ض

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

تظهر الثوا�ض
ي الضغط عيل الزر ]1[ لمدة 3 ثواٍن.

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

ضبط السطوع:

ضبط السطوع تلقائًيا )ضبط المصنع(:
ي خطوات 

يتم تكييف مستوى السطوع تلقائًيا عيل الضوء المحيط بمساعدة من جهاز استشعار الضوء؛ يمكن الضبط �ض
محددة.

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

       سطوع قوي
       وسطوع متوسط
       سطوع منخفض

       وضع عدم اللمس

3. الوظائف وعنارص التحكم

3.1 شاشة الوقت وعنارص التحكم

ن 07:18 وقت اليوم المب�ي
ARABISCH - OHNE PRAYER - DICK WEISSFILM - SEITE 1 - 07.04.2017

شاشة الساعة
الضبط بزر ]60[

ي خطوات 5 دقائق
 العرض �ض

الضبط بالزر ]5[

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

[ الزر [ 
إعداد السطوع

إعداد وقت اليوم ووقت المنبه:
  الزر ]1[

     خطوات 1 دقيقة
  الزر ]5[

    خطوات 5 دقيقة
  الزر ]60[

    خطوات الساعة

 ]  الزر ]
تشغيل/إيقاف تشغيل المنبه

عنارص التحكم

AR
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عرض وقت التنبيه:
[ لمدة 3 ثوان تقريًبا. ي الضغط عيل الزر ]

  استمر �ض

إعداد وقت التنبيه:
ي وضع 12 ساعة.

ض وقت التنبيه �ض يتم تعي�ي
. ض [ لمدة 3 ثوان تقريًبا. وقت التنبيه مب�ي ي الضغط عيل الزر ]

  استمر �ض
  اضبط وقت اليوم )مثل وقت اليوم( باستخدام أزرار ]60[ و ]5[ و ]1[.

تشغيل المنبه:
.]   اضغط عيل الزر ]

ي الس�ب بهدوء وسوف يصبح تدريجًيا أعيل صوتًا.
سوف يبدأ التنبيه �ض

إيقاف تشغيل المنبه:
ض تقريًبا.  [ أو المس الجزء العلوي من العلبة لمدة ثانيت�ي   اضغط عيل الزر ]

:)Snooze( الغفوة
  المس الجزء العلوي من العلبة. سوف يصدر صوت المنبه مرة أخرى بعد 5 دقائق.

وريًا.     يمكن تكرار الوظيفة كلما كان ذلك �ض
[ أو المس الجزء العلوي من الغطاء لبعض الوقت.   إنهاء الغفوة )إيقاف المنبه(: اضغط عيل الزر ]

3.4 تبديل الغطاء األأمامي

تختلف مصفوفة الحروف عيل الغطاء االأمامي حسب كل لغة. تتوفر االأغطية االأمامية ذات الصلة كملحقات ليتم 
ي حالة عرض لغة مختلفة.

تبادلها �ض

ه بسهولة وب�عة عند تغي�ي اللون  ي إمكانية تغي�ي
ي مكانه مع المغناطيس. هذا هو السبب �ض

يتم وضع الغطاء االأمامي �ض
أو اللغة. 

  اسحب الغطاء االأمامي من الجسم بعناية نحو االأمام.
  أزل الطبقة الواقية من الجزء االأمامي من الغطاء االأمامي الجديد عن طريق وضعه عيل سطح نظيف ومستوى

. ي الغطاء االأمامي. ينطبق إزالة الطبقة الواقية عيل طرز الزجاج االأكريلييكي
   واسحبه ببطء، بدًءا من الزاوية. ال تث�ض

  بمجرد فعل ذلك، ضع الغطاء االأمامي عيل الجسم بحيث يكون مركب بدقة.

ضبط السطوع يدويًا:
تتوفر أربعة مستويات سطوع محددة دائًما لضبط السطوع يدويًا. ويمكنك االختيار من بينها عن طريق تكرار الضغط 

.] عيل زّر ]

ن ضبط السطوع تلقائًيا وضبط السطوع يدويًا: التبديل ب�ي
ض ضبط السطوع تلقائًيا وضبط  [ مًعا لمدة ثالث ثواٍن، يمكنك التبديل ب�ي [ و ] عن طريق الضغط عيل الزّرين ]

السطوع يدويًا. ويُرجى مالحظة أنه ستتم تلقائًيا إعادة تنشيط وضع ضبط السطوع تلقائًيا )ضبط المصنع( بعد انقطاع 
. ي

التيار الكهربا�أ

NIGHT TOUCH وضع
.NIGHT TOUCH ي وضع

 يتم إيقاف تشغيل شاشة الوقت �ض
. ء الرمز  ي

عندما يتم تشغيل المنبه، فقط سوف ت�ض
يتم تشغيل وضع NIGHT TOUCH مع إعداد السطوع. 

:NIGHT TOUCH وظائف وضع
  عرض وقت اليوم: المس الجزء العلوي من العلبة. 

     سيظهر الوقت لمدة 3 ثوان. 
 . ض عيل التواىلي   عرض وقت التنبيه: المس الجزء العلوي من العلبة مرت�ي

     سيظهر وقت التنبيه لمدة 3 ثوان.
.]   إنهاء وضع NIGHT TOUCH: قم بإيقاف التنبيه أو اضغط عيل الزر ]

تشغيل وإيقاف تشغيل ضوء الليل:
ء جميع الشاشات بشكل زاهي بأك�ب قدر ممكن. ي

ت�ض
. ض ي الضغط عيل الزر ]60[ لمدة ثانيت�ي

  تشغيل ضوء الليل: استمر �ض
  إيقاف تشغيل ضوء الليل: اضغط عيل أي زر.

3.3 وظائف المنبه

عرض الحالة:
ي الغطاء االأمامي حالة المنبه

يعرض الرمز  الموجود �ض
المنبه قيد التشغيل   الرمز مضاء:  
  الرمز غ�ي مضاء:  المنبه قيد التشغيل
  الرمز يومض ب�عة:  شاشة وقت التنبيه
  الرمز يومض ببطء:  شاشة وقت التنبيه

وضع السبات   ينبض الرمز ببطء:  

AR
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4. البيانات الفنية 

QLOCKTWO TOUCH الطراز:  
135 × 135 × 17 مم أبعاد العلبة )الطول × العرض × العمق(:  

)QLOCKTWO TOUCH PURE( تقريًبا 500 جرام/تقريًبا 310 جرام ي ذلك القاعدة:  
الوزن بما �ض

+15 درجة مئوية إىل +30 درجة مئوية درجة الحرارة المحيطة:  
: 100 فولت - 240 فولت ~ 60/50 هرتز، 200 مليلي أمب�ي   :USB منفذ وحدة إمدادات الطاقة

ر  1 أمب�ي 5 فولت    :USB مخرج وحدة إمدادات الطاقة
 550 مليلي أمب�ي 5 فولت   :QLOCKTWO TOUCH منفذ

1-2 وات استهالك الطاقة:  
±90 ثانية/سنة الدقة:  

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

اللغات المتاحة وقت الطباعة:

العربية )يمكن تغي�ي االألوان فقط لنفس اللغة(   AR
الكاتالونية   CA

االألمانية السوي�ية   CH
الصينية )الموحدة / التقليدية(   CN

التشيكية   CZ
االألمانية )عرض بديل(   D2

االألمانية )لهجة سوبيان(   D3
االألمانية )عرض بديل(   D4

االألمانية   DE
الدانماركية   DK

ية )عرض بديل( ض نجل�ي االإ   E2
ية ض نجل�ي االإ   EN
سبانية االإ   ES

إعداد لغة:
ض اللغة المعنية مع مفاتيح عيل الجزء الخلفي من الغطاء: عندما يتم تبديل الغطاء االأمامي، يجب تعي�ي

ة. ي وقت واحد. يتم عرض اللغة المحددة حالًيا بأحرف كب�ي
[ والزر ]5[ �ض   اضغط عيل الزر ]

[ بشكل متكرر ح�ت يظهر إصدار اللغة المناسب.   اضغط عيل الزر ]
  اضغط عيل الزر ]60[ لحفظ نسخة اللغة.

3.5 إخفاق الطاقة

. ي
ي حالة انقطاع التيار الكهربا�أ

 وقت اليوم، ال يزال يتغ�ي عيل مدار 24 ساعة تقريًبا �ض
 سيتم عرض الوقت الحاىلي من اليوم تلقائًيا عندما يتم استعادة إمدادات الطاقة. يتم االحتفاظ بإعدادات السطوع 

ووقت التنبيه.

ي تطبيق ما
ن وقت اليوم �ن 3.6 تعي�ي

ي QLOCKTWO TOUCH الخاصة بك
 وقت اليوم يمكن نقله بسهولة وبدقة إىل الثانية �ض

FLASHSETTER ي العديد من الهواتف الذكية باستخدام تطبيق
�ض

www.qlocktwo.com/flashsetter :المزيد من المعلومات متوفر عيل . ي
المجا�ض

AR

الفرنسية   FR
اليونانية   GR
ية الع�ب   HE

يطالية االإ   IT
اليابانية   JP

الهولندية   NL
ويجية ال�ض   NO
تغالية ال�ب   PE
الرومانية   RO
الروسية   RU

السويدية   SE
كية ال�ت   TR
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