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دفترچه راهنما 
به جهت به کاربردن ایمن و افزایش طول عمر 
، دستورالعمل استفاده را با 
دقت مطالعه کنید. این دستورالعمل استفاده در 

 اینترنت نیز در دسترس قرار دارد: 
www.qlocktwo.com > Information

ضمانت
زمان خدمات گارانتی  دوسال می 

باشد. اگر به توصیه های این دستورالعمل توجه نشود یا 
 تغییر کرده، باز شده و یا تغییر ساختار داده 

شود، تعهد خدمات گارانتی از بین می رود.

توصیه های ایمنی
توجه! آسیب رسیدن به دستگاه و یا کارایی اشتباه در صورت 

استفاده غیراصولی از آن.

استفاده
فوذ رطوبت، برای مثال به خاطر آسیب دیدگی واشر، می 	 

تواند سبب آسیب دیدگی جدی قسمت الکترونیکی شود. به 
همین دلیل  را در هنگام دوش گرفتن و یا 

شنا کردن، دست نکنید. آب نفوذ کرده و یا شیشه پوشش را 
بخار گرفته است: دکمه را فشار ندهید و هر چه سریعتر به 

یک فرد متخصص مراجعه کنید.
نور شدید آفتاب می تواند سبب تغییر رنگ چرم دستبند 	 

گردد.  را زیر تابش مستقیم نور خورشید 
نگذارید و در بسته بندی اصلی نگهداری کنید.

میدان های مغناطیسی می توانند سبب تداخل در کارایی 	 
شوند.  را از بلندگوها، گوشی تلفن و یا 
دستگاههای آشپزخانه و پزشکی مغناطیسی دور نگه دارید.

دمای باال یا رطوبت زیاد میتوانند سبب اختالل در کارایی 	 
و یا کم شدن عمر باتری شوند. اطالعات مربوط به محیط 

استفاده را در فصل "مشخصات فنی" مطالعه کنید.
ارتعاشات و یا تکان شدید می توانند سبب آسیب یا اختالل 	 

کارایی شوند. برای اطمینان، در زمان ورزش و یا کارهای 
جسمی دیگر  را دست نکنید. بعد از 

ضربه یا تکان شدید )به زمین افتادن( می بایست عایق بودن 
آن توسط یک فرد متخصص کنترل شود.

تماس با مواد شیمیایی و یا گازهای خورنده می تواند سبب 	 
آسیب به سطح رویی دستگاه گردد.  را 
از تیرن، بنزول، تمیزکنندههای خانگی و یا موادی که پاک 

کننده های مشابه دور نگهدارید.
 	

تمیز کردن
پارچه براق کننده یا ماده تمیز کننده، مانند تیرن، بنزول می 
توانند سبب آسیب سطح گردند. کثیفی، عرق و آب را با یک 

پارچه لطیف از روی بدنه و شیشه پاک کنید.

تعویض باتری، نگهداری و تعمیرات
تعویض باتری و واشر، تعمیرات و نگهداری می بایست فقط 

توسط یک نیروی متخصص و یا توسط شرکت سازنده صورت 
گیرد. راه های ارتباطی را در صفحه پشت دستورالعمل استفاده 

می یابید.
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دستگاه های الکتریکی، باتری ها و غیره را نباید 
در زباله خانگی انداخت. به قوانین محلی توجه 
کنید. فروشنده دستگاه موظف به تحویل گرفتن 

دستگاه می باشد.

مشخصات فنی  دفع کردن
مدل:   

شیشه معدنی سخت شده شیشه: 
فوالد ضدزنگ )استنلس استیل( بدنه: 

حدود 50 گرم وزن: 
C° +35 تا C° +5 دمای استفاده: 
،V 3 باتری دکمهای نوع باتری: 

CR2032 مدل   :  35
CR2430 مدل   :  39

بسته به نحوه مصرف طول عمر باتری: 
تا bar 5 آزمایش شده ضدآب بودن: 

20± دقیقه در ماه دقت: 

کار با  

کارایی ها
 سریعاً قابل استفاده بوده و با دکمه  )سمت 

راست بدنه( عمل می کند.
فشار کوتاه دکمه  نمایشگر را فعال می کند.	 
فشار طوالنی دکمه  )3 ثانیه( حالت تنظیمات را فعال می 	 

کند، مراجعه شود به فصل "تنظیم زمان و تاریخ".

خواندن ساعت
نشانگر نمونه: ساعت 7:18

دکمه  را برای زمان کوتاه و 
به صورت مکرر فشار دهید.
نشانگر به ترتیب مدل های 

زیر تغییر می کند:
ساعت	 
روز هفته	 
ثانیه	 

ساعت

نشانگر در واحد 5 دقیقه

هر نقطه روشن
= یک دقیقه دیرتر
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تنظیم زمان و تاریخ
 دارای یک تقویم دائمی میباشد. به 

همین خاطر، برای در نظر گرفته شدن طول ماه و سال 
کبیسه، می بایست ماه و سال تنظیم گردند.

فشار طوالنی مدت دکمه  )3 ثانیه( حالت تنظیمات 	 
را فعال می کند.

، مقدار تنظیم شده را افزایش می 	  فشار کوتاه دکمه 
دهد: ساعت برای مثال از ساعت 11 به ساعت 12.

برای تنظیم مقدار بعدی: یا دکمه  را به صورت 	 
طوالنی  )2 ثانیه( فشار دهید و یا 8 ثانیه صبر 

کنید.
با فشار طوالنی مدت دکمه  )4 ثانیه( می توان در 	 

هر زمان حالت تنظیمات را به پایان برد.

مثال:
زمان و تاریخ می بایست به مقادیر 

زیر تغییر پیدا کنند:
زمان: ساع 15:52 	 
تاریخ: 15.03.2017	 

ساعت:
تنظیمات بر اساس صفحه نمایش 

نمایش داده می شود.
 دکمه  را طوالنی 	 

 )3 ثانیه( فشار دهید.
 دکمه  را کوتاه	 

 چندین بار فشار دهید.

بازه 5 دقیقهای:
تنظیمات بر اساس صفحه نمایش 

نمایش داده می شود.
 دکمه  را طوالنی 	 

 )2 ثانیه( فشار دهید.
 دکمه  را کوتاه	 

 چندین بار فشار دهید.

بازه 1 دقیقهای:
برای تنظیم دقیقه، ثانیه صفر 

می شود.
 دکمه  را طوالنی 	 

 )2 ثانیه( فشار دهید.
 دکمه  را کوتاه	 

 چندین بار فشار دهید.

:PM/AM
تنظیم کردن AM )از ساعت 00:01 
تا ساعت 12:00( یاPM )از ساعت 

12:01 تا ساعت 24:00(.
 دکمه  را طوالنی 	 

 )2 ثانیه( فشار دهید.
 دکمه  را کوتاه	 

 چندین بار فشار دهید.

ماه:
 دکمه  را طوالنی 	 

 )2 ثانیه( فشار دهید.
 دکمه  را کوتاه	 

 چندین بار فشار دهید.
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حق اشتباه یا تغییر در مشخصات فنی محفوظ می باشد. برای 
اشتباه چاپی یا خطا هیچ مسئولیتی تقبل نمی گردد.

روز:
 دکمه  را طوالنی 	 

 )2 ثانیه( فشار دهید.
 دکمه  را کوتاه	 

 چندین بار فشار دهید.

تنظیم یکان سال:
 دکمه  را طوالنی 	 

 )2 ثانیه( فشار دهید.
 دکمه  را کوتاه	 

 چندین بار فشار دهید.
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تنظیم دهگان سال:
 دکمه  را طوالنی 	 

 )2 ثانیه( فشار دهید.
 دکمه  را کوتاه	 

 چندین بار فشار دهید.

ذخیره کردن تنظیمات:
 دکمه  را طوالنی	 

 )2 ثانیه( فشار دهید یا
8 ثانیه صبر کنید.

حالت تنظیمات به پایان رسیده و 
تنظیمات ذخیره گردیدند.

1 - 25 %26 - 50 %51 - 75 %76 - 100 %

نشانگر وضعیت باتری:
تنظیمات بر اساس صفحه نمایش نمایش داده می شود.

 	. دکمه  را کمی فشار دهید 
دکمه  را طوالنی  )5 ثانیه( فشار دهید.	 

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

Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com




