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دليل استخدام 
قبل االستخدام يجب مراعاة ما يلي يساعد دليل االستخدام على االستخدام اآلمن 

والطويل لمنتج  لذلك يرجى قراءة دليل االستخدام بعناية 
 وحفظه في مكان آمن.

www.qlocktwo.com > Information

الضمان
تبلغ فترة ضمان  عامين. عند عدم مراعاة التنبيهات في دليل االستخدام 
هذا أو إذا تم التغيير أو فتح أو أعادة تركيب  فإن هذا يؤدي إلى فقدان 

حق المطالبة بالضمان.

تنبيهات األمان
انتبه: إن االستخدام غير الصحيح يمكن أن يؤدي إلى حدوث أضرار أو خلل في الوظائف.

التعامل مع المنتج
يمكن للرطوبة التي تدخل عن طريق العوازل المعطوبة أن تؤدي إلى أضرار كبيرة في  ■

الوحدات االلكترونية. لهذا السبب ننصح بعدم حمل  أثناء االستحمام 
أو السباحة.عند دخول الماء أو تجمع رطوبة على الجهة الداخلية للزجاج العازل ننصح 

بمراجعة التاجر المختص بأسرع وقت ممكن.
التعرض ألشعة الشمس القوية يمكن أن يتسبب بحدوث تغيرات في لون حزام معصم  ■

الساعة. يمنع ترك  تحت أشعة الشمس المباشرة وننصح بحفظها في 
علبتها األصلية.

يمكن للحقول المغناطيسية أن تتسبب بحدوث خلل في الوظائف. يجب إبعاد  ■
 عن مكبرات الصوت والهواتف المحمولة وأجهزة المطبخ 

االلكترومغناطيسية واألجهزة الطبية.
يمكن للحرارة أو الرطوبة العالية أن تتسبب بخلل في الوظائف أو في تقصير عمر  ■

البطارية. من أجل الحصول على المزيد من المعلومات يرجى مراجعة المقطع "البيانات 
التقنية".

يمكن لالرتجاجات أو الصدمات أن تؤدي إلى حدوث أضرار أو خلل في الوظائف.  ■
ينصح بوضع  جانباً أثناء ممارسة الرياضة أو أثناء القيام بأنواع 
أخرى من الجهد الجسدي. عند حدوث صدمة )سقوط( يجب التأكد من إحكام الساعة 

عن طريق التاجر المختص.
التالمس بالمواد الكيميائية أو الغازات المخرشة يمكن أن يتسبب بأضرار على السطح  ■

الخارجي. يجب إبعاد  عن التربنتين والبنزول والمنظفات المنزلية 
والمواد التي تحتوي على مواد عضوية حالة مشابهة.

التنظيف
استخدام محارم التلميع أو المواد الحالة مثل التربنتين أو البنزول يمكن أن يتسبب بأضرار 
على السطح الخارجي. يمكن مسح األوساخ والعرق والماء من على الغطاء والزجاج عن 

طريق محارم التنظيف الطرية.

تغيير البطارية، الصيانة، التصليح
يتم القيام بتغيير البطارية وحلقات العزل وأعمال الصيانة من قبل التاجر المختص أو من 

قبل المنتج. بيانات التواصل موجودة على الصفحة الخلفية لدليل االستخدام.
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استخدام   

الوظائف
 جاهزة لالستخدام المباشر ويتم التحكم بها عن طريق الزر 

)على الطرف األيمن للغطاء(.
تفعيل المؤشر من خالل ضغط قصير على الزر  ■
 تفعيل وضع التعيير من خالل ضغط طويل على الزر  ■

 )٣ ثواني(، انظر المقطع "تعيير الوقت والتاريخ".
 

اضغط على الزر  
لفترة قصيرة.

يتم إظهار الوقت.
الساعة

المؤشر في خطوات ٥ دقائق

كل خط مضيء = بعد دقيقة 

قراءة الوقت
مثال للمؤشر: ٧:١٨

التخلص

البيانات التقنية 
النموذج:   

زجاج معدني مقوى الزجاج:  
فوالذ نفيس الغالف:  

حوالي ٥٠ غ الوزن:  
+٥ ْم حتى +٣٥ ْم التشغيل، الحرارة: 

CR2032 بطارية مسطحة، نوع  : البطارية، النوع 
CR2430 بطارية مسطحة، نوع  : البطارية، النوع 

حسب طبيعة االستخدام البطارية، مدة االستخدام: 
حتى ٥ بار مقاومة الماء: 

±٢٠ ثانية/الشهر دقة العمل: 

يمنع رمي األجهزة االلكترونية والبطاريات في القمامة المنزلية. يجب 
مراعاة تعليمات التخلص المحلية. التاجر المختص ملزم باالستالم.



الساعة:
يتم التعيير حسب نفس المبدأ.

اضغط على الزر  لفترة طويلة  )٣ ثواني(.  ■
■  .  اضغط على الزر  عدة مرات لفترة قصيرة 

خطوات ٥ دقائق:
يتم التعيير حسب نفس المبدأ.

اضغط على الزر  لفترة طويلة  )ثانيتين(.  ■
■  .  اضغط على الزر  عدة مرات لفترة قصيرة 

خطوات الدقيقة:
عند تعيير الدقائق يجب وضع قيمة الثواني على الصفر.

اضغط على الزر  لفترة طويلة  )ثانيتين(. ■
■   .  اضغط على الزر  عدة مرات لفترة قصيرة 

تخزين التعيير:
الضغط على الزر  إما بشكل طويل  )ثانيتين( أو  ■

االنتظار ٨ ثواني. 
بهذا ينتهي وضع التعيير وتخزين التعيير.

٢

٣

٤

تعيير الوقت
تفعيل وضع التعيير من خالل ضغط طويل على الزر   )٣ ثواني( ■
من أجل تعيير القيمة التالية: الضغط على الزر  إما بشكل طويل )ثانيتين( أو  ■

االنتظار ٨ ثواني.
من أجل تعيير القيمة التالية: الضغط على الزر  إما بشكل طويل  )ثانيتين( أو  ■

االنتظار ٨ ثواني.
 يمكن إنهاء وضع التعيير في أي وقت من خالل الضغط على الزر  )٤ ثواني(. ■

مثال:
تعيير الوقت على القيمة التالية:

الساعة ١٥:٥٢ ■
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يتم التحفظ على األغالط وتغييرات البيانات التقنية. 
ال نتحمل مسؤولية األخطاء الطباعية واألغالط.

حالة البطارية:
يتم إجراء اإلعدادات باتباع نفس مبدأ العرض.

■ . اضغط على زر  لفترة وجيزة 
اضغط على زر  لفترة طويلة  )٥ ثواٍن(.  ■

ممتلىء فارغ
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B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
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