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إجراءات وقایة هاّمة

• تأكد من توصیل الوحدة بمأخذ AC 125VAC-60Hz (إصدار الوالیات المتحدة) 240VAC-50 / 60Hz-100 (إصدارات االتحاد 
األوروبي والمملكة المتحدة). قد یؤدي استخدام منافذ غیر صحیحة إلى تعطل الوحدة أو اشتعال النار فیها.

• للتقلیل من خطر الحریق أو الصدمة الكهربائیة، ال تستخدم هذا الجهاز مع مقبس ال تتحاذى فیه شقوق الفتحات مع الشفرات.
• ال تسمح لألطفال بتشغیل الوحدة من دون إشراف الراشدین.

•دائمًا تأكد من كون المنتج مفصوًال من القابس الكهربائي قبل تحریكه من مكانه أو تنظیفه.
• أبِق سلك الكهرباء والمنتج بعیَدین عن السطوح الساخنة.

• یجب أال تكون الوحدة معرضة لتقطیر السوائل أو رّشها، ویجب عدم وضع األشیاء الملیئة بالسوائل، كالمزهریات، على المنتج 
أو بالقرب منه. ال یجب استخدام المنتج مع األحواض المائّیة أو المنتجات األخرى ذات العالقة بالماء.

• ال تضع المنتج أو توقعه في الماء أو السوائل األخرى. إذا وقع المنتج في الماء، قم بفصله فورًا من المأخذ الكهربائي.
• ال تطّبق أَي ضغط على سلك الكهرباء في مكان اتصاله بالمنتج، فقد یهترئ السلك الكهربائي وینقطع.

• ال تقم بوصل/فصل المنتج في/من المأخذ الكهربائي ویداك رطبتان.
• ال تقم بتشغیل المنتج إذا كان فیه سلك كهرباء أو محّول متضّرر أو مقطوع أو إذا كان فیه أسالك مكشوفة أو إذا كان یعمل بشكٍل غیر 

صحیح أو إذا تم إسقاطه أو تعرض للضرر أو تم إسقاطه في المیاه أو كان قد تعّرض لها.
• ضع الوحدة في مكاٍن یحتوي على دوران هواٍء جّید.

• ال یحتوي المنتج على أیة أجزاء یمكن صیانتها من قبل المستخدم. ال تحاول فحص أو إصالح المنتج بنفسك. یجب أداء خدمة الصیانة من 
قبل موظفي الخدمة المؤهلین فقط.

• یجب عدم وضع أي مصدر من مصادر اللهب المكشوفة كالشموع على المنتج.
• یجب استخدام المنتج داخل المنزل وفي مواقع جاّفة فقط.

• درجة حرارة التشغیل - 0° - 35° درجة مئوّیة

ضمان محدود لمّدة عام

المنتجات مضمونة من قبل شركة براند ستاند (Brandstand) ضد عیوب التصنیع فیما یتعلق بالمواد وجودة العمل، وذلك في ظل 
االستخدام العادي ولمدة عام واحد من تاریخ الشراء. سیتم استبدال المنتجات المعیبة بسلعة من النوع ذاته أو بسلعة مشابهة.

سیاسة اإلرجاع

من أجل استرداد األموال أو استبدال المنتجات، یجب أن تعاد المنتجات في غضون 30 یومًا من تاریخ الشراء األصلي. یجب على العمالء 
االتصال بشركة براند ستاند (Brandstand) للحصول على رقم ترخیص إلرجاع البضائع (RMA) وتعلیمات الشحن المحددة وذلك 

قبل إرجاع المنتج. سیتم رفض أي منتج تتم إعادته دون رقم ترخیص إرجاع البضائع الـ(RMA). یجب أن یكون المنتج في صندوقه 
األصلي مع الملحقات األصلیة والتعبئة والتغلیف الغیر تالفین، ویجب أن یكون نظیفًا وبحالة ممتازة. ستؤدي المنتجات الغیر مكتملة أو 

المنتجات الُمتضّررة أو تلك التي تم استخدامها، إلى خصٍم من المبلغ الذي یتم استرداده. هناك أیضًا رسوم إعادة تخزین بنسبة 30٪ على 
جمیع المنتجات التي یتم إرجاعها. وسیتم إصدار المبالغ المستردة بوساطة الشیكات. یتم إرسال شیكات األموال المسترّدة بالبرید في الیوم 

العاشر من تاریخ إرجاع المنتج. وتكون رسوم التسلیم والمنتجات المخصصة غیر قابلة لالسترداد.

تنازل فیما یتعلق باألضرار

ال تتحمل شركة براند ستاند بروداكتس (Brandstand Products) أو مزّودوها المسؤولّیة عن األضرار الغیر مباشرة أو العرضّیة 
أو التبعّیة أو الخسارة في األرباح أو الخسارة فیما یتعلق باالستخدام أو البیانات أو انقطاع األعمال بأي شكل من األشكال، سواء صنفت 

األضرار المزعومة كمسؤولیات تقصیرّیة أو على أنها اتفاق أو تعویض، ذلك حتى إذا تم إبالغ شركة براند ستاند بروداكتس 
(Brandstand Products) أو مزّودیها بإمكانیة حدوث مثل هذه األضرار. ال تسمح بعض الوالیات باستبعاد األضرار العرضّیة 

أو التبعّیة أو الحد منها، لذلك قد ال ینطبق الحد الوارد أعاله فیما یتعلق بذلك.

التعامل مع البطاریة واستخدامها:

تحذیر: یجب على البالغین فقط التعامل مع البطاریات. ال تسمح لألطفال باستخدام هذا المنتج إال إذا كان غطاء حجرة البطاریات ُمركبا 
بإحكام على حجرة البطاریات وفقًا لكل تعلیمات استخدام المنتج.

• قم باّتباع تعلیمات استخدام وأمان ُمصّنع البطاریات.
• قم بإبقاء البطاریات بعیدًا عن األطفال والحیوانات األلیفة.

• ال تخلط بین بّطارّیة جدیدة وأخرى مستعلمة أو تخلط بین البطاریات ذات التراكیب الكیمیائیة المختلفة أو األحجام المختلفة.
• قم بإدخال البطاریات مراقبًا القطبّیة الصحیحة (+/-) كما هو مشار إلیه داخل حجرة البطاریات. الفشل في محاذاة قطبیة البطاریات بشكٍل 

مالئم قد یسبب اإلصابة الشخصّیة و/أو تضّرر الممتلكات.
• قم بإزالة البطاریات الفارغة أو الُمفّرغة من الشحن عند عدم استخدامك للمنتج لفترة طویلة من الزمن.

• ال تقم أبدًا برمي البطاریات في النار. ال تقم بتعریض البطارّیات للنار أو مصادر الحرارة األخرى.
• قم بالتخّلص من البطاریات الفارغة\المفّرغة من الشحن بالتوافق مع كل القوانین المعمول بها. لمعلومات تفصیلیة، قم بالتواصل مع الهیئة 

المحلّیة إلدارة المخّلفات الصلبة الخاّصة بمنطقتك.

تفریغ المحتویات واإلعداد: 

1. قم بإزالة الجهاز بحذر من مواد التغلیف. تأّكد من امتالكك لكل المكّونات الضرورّیة قبل التخّلص من العلبة ومواد التغلیف.

الئحة المكونات:
• وحدة كیوبي دوو (+CubieDuo) األساسّیة

C-Clamp مشبك من طراز •
• برغّیان خشبّیان 

2. قم بوضع الجهاز في المكان المرغوب به.
مالحظة: هذا المنتج مصمم لیتم استخدامه على سطح مستوي وثابت ومسّطح مثل طاولة أو مقعد أو رف أو منّصة وهو مالئم لمنفذ 

تیار متناوب بعیدًا عن ضوء الشمس المباشر وعن مصادر الحرارة الزائدة أو الغبار أو الرطوبة أو االهتزاز.

3. قم بتوصیل الجهاز مباشرة بمنفذ التیار الكهربائي المتناوب في الحائط. ال تقم بوصله بأي جهاز حمایة ضد التیار المتغیر 
أو سلك امتداد.

4. قم بتثبیت السلك بالمشبك من طراز C-Clamp إلى الجزء الخلفي من منضدة أو مكتب. البراغي الخشبیة ُمدرجة.

دليل املُستخدم

المواصفات الفنّیة
 

واجب مستمر تصنیف الكهربائیة
125VAC 1.0A 60HZ :إصدار الوالیات المتحدة

 100-240VAC 1.0A 50 :إصدار االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة
/ 60Hz

 
خرج الیو إس بي الُمزّود بالّطاقة 

5 فولط/2400 میلي أمبیر مشترك
 

خرج الشحن الالسلكي 
إلى حد 10 واط

الشحن الالسلكي 
مسافة الشحن :  ≥ 7mm مم

فعالّیة الشحن :  ≤ 73%

فلترة التداخل الكهرومغناطیسي/تداخل الترددات الالسلكیة
150 كیلوهرتز-1000میغاهرتز إلى 40 دیسیبل

 

درجة الحرارة المالئمة للعمل
0° مئویة - 35° مئویة

 
السلك الكهربائي

نسخة الوالیات المتحدة األمیركّیة: 6 أقدام 14 
معیار السلك األمیركي 3 - الخطوط

نسخة االتحاد األوروبي\المملكة المتحدة: 
1.8 م 2*0.5 مم

 
مواد التغلیف
UL94V-0

 
بیئة العمل المحیطة 

قاعدة تركیب منزلّیة ُمثّبتة

Brandstand
801 E. Campbell Rd. Suite 620

Richardson, TX 75081, USA
877-843-3681

www.brandstand.com

© TXS Industrial Design Inc. d.b.a 2019. منتجات العالمة التجاریة
تعد Brandstand و CubieDuo+ عالمات تجاریة مسجلة لشركة TXS Industrial Design، Inc. في الوالیات المتحدة

تعریف بالمنتج

شكرا لك على شراء براند ستاند كیوبي دوت Brandstand +CubieDuo). یقّدم هذا المنتج شحنًا السلكیًا الئقًا للطاقة. 
تصمیم كیوبي دوت (CubieDuo+) األنیق قابل لالستخدام مع الهواتف واألجهزة المتوافقة مع وحدة الطاقة الالسلكّیة 

(Wireless Power Consortium) ومعاییر تشي (Qi). استمتع بتجربة شحن السلكّیة للطاقة اآلمنة.

المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغییر وال تمثل التزامًا من جانب براند ستاند (Brandstand). یمنع نسخ أي جزء 
من هذا المستند أو إرساله بأي شكل أو بأي وسیلة سواء كانت إلكترونیة أو میكانیكیة، بما في ذلك التصویر أو التسجیل أو تخزین 

المعلومات وأنظمة االسترداد، وكذلك یمنع ترجمة هذا المستند إلى أیة لغة ألي غرض آخر غیر االستخدام الشخصّي للمشتري 
.(Brandstand) دون الموافقة الكتابیة لـ براند ستاند

مواصفات املنتج

• مزيج بلوتوث املتكلم ، والطاقة والتنبيه
• تشغيل موسيقى البلوتوث

• منبه سهل  مع منبه ليوم واحد (اختياري)
• الشحن  Qi املريح بدون كابل

USB اتصاالت لألجهزة التي تعمل بالطاقة •
• التحديث  ل التوقيت الصيفي

وصف املنتج

•  بلوتوث
• 2 منافذ USB بالطاقة

• شاحن  تىش
( • سلك كهرباء 6 أمتار 14awg مزود  التوصيل (إصدار 

• سلك طاقة 1.8 مرت 2 * 0.5 مم (إصدار االتحاد  / اململكة املتحدة)
• قدم املطاط

• 2  الخشب
• األمن C- املشبك

ضبط الوقت:

1. اضغط زرد الغفوة\خافض اإلضاءة بشكل مستمر لمّدة 6 ثواٍن.

2. ستبدأ خانة العام بالومیض، قم بضبطها باستخدام العجلة الدّوارة واضغط زر المركز لالختیار.

3. ستبدأ خانة الشهر بالومیض، قم بضبطها باستخدام العجلة الدّوارة واضغط زر المركز لالختیار.

4. ستبدأ خانة الیوم بالومیض، قم بضبطها باستخدام العجلة الدّوارة واضغط زر المركز لالختیار.

5. سیبدأ الوقت بالومیض، قم بضبطه باستخدام العجلة الدّوارة واضغط زر المركز لالختیار.

ضبط المنّبه:

1. اضغط زر المركز لتشغیل المنّبه.

2. سیبدأ وقت المنّبه بالومیض، قم بضبطه باستخدام العجلة الدّوارة واضغط زر المركز لالختیار. 
(سیتم ضبط المنّبه أوتوماتیكیا إلى وقت التنبیه األخیر الذي تم اختیاره بعد 6 ثواٍن.)

3. اضغط زر المركز إلطفاء المنّبه.

شحن Qi الالسلكي:

1. ضع الجهاز الذي تم تفعیل Qi فیه على كیوبي دوت (CubieDot). عندما یتحقق اتصال الطاقة، سوف تضيء حلقة الضوء 
لمّدة ثانیة. هذا یشیر إلى أن جهازك یتم شحنه بشكٍل السلكي. 

FOD .2 – كشف األجسام الغریبة هو قدرة جهاز اإلرسال على الكشف عن جسٍم معدنيٍّ شارد في حقل الشحن الالسلكي. إذا تم 
وضع جسٍم معدني على لوحة الشحن، ستومض حلقة الضوء بلوٍن برتقالي. أزل الجسم المعدني فورًا.

االقتران بلوتوث:

1. افتح إعداد Bluetooth على جهازك.

.CubieDuo+ Bluetooth 2. اضغط على زر

3. یومض زر Bluetooth ویصبح CubieDuo + قابًال لالكتشاف.

4. قم بتوصیل جهازك بـ CubieDuo + واستمتع بموسیقاك!

التحكم في مستوى الصوت:

1. تدویر العجلة لضبط مستوى الصوت.

ن/المفاتیح المخفّیة: باب البّطارّیة المؤمَّ

منّبه الیوم الواحد (مضبوط مسبقًا على تشغیل)

ّه. بنملا لیعفت اهیف متی ةرمّ لك يف  تشغیل: ستتم إعادة ضبط المنّبه إلى 6:00 صباحًا
إیقاف: ستتم إعادة ضبط المنّبه إلى آخر وقت منّبه تم تعیینه مع كّل عملّیة تفعیل.

 
التوقیت الصیفي - نسخة الوالیات المّتحدة األمیركیة: مضبوط مسبقًا على تشغیل

         - نسخة المملكة المّتحدة واالّتحاد األوروّبي: مضبوط مسبقًا على إیقاف 

تشغیل: سیتم تحدیث الوقت بشكل أوتوماتیكي إلى +1 أو -1 ساعة بناًء على التقویم الزمني المضبوط مسبقًا للتوقیت الصیفي. 
یجب أن تكون السنة والشهر والیوم قد تم ضبطها بشكل صحیح لكي تعمل هذه الخاصّیة بشكٍل مالئم.

إیقاف: لن یتم تحدیث الوقت بشكل أوتوماتیكي إلى التوقیت الصیفي. یجب تحدیث أیة تغییرات في الوقت بشكل یدوي.

مّیزة البطارّیة االحتیاطّیة:

یتم تأمین بطاریة واحدة من طراز CR2032 Coin Cell مع الساعة. في حال انقطاع التیار المتناوب، لن تتوقف الساعة 
الداخلیة عن العمل نتیجة دعم البطاریة. الرجاء مالحظة أن البطاریة االحتیاطّیة لن تدعم إعدادات المنّبه. 

مّیزات أخرى:

زر الغفوة/خافض اإلضاءة

خالل وضع االستعداد، قم بضغط زر الغفوة/خافض اإلضاءة لتغییر الّسطوع (إیقاف، سطوع خافت، سطوع متوّسط، السطوع 
األقصى). عند إیقاف تشغیل الشاشة، یمكن للمستخدم أیضًا الضغط وتدویر العجلة لتشغیل الشاشة.

عندما ینطلق المنّبه، اضغط على زر الغفوة/خافض اإلضاءة لتفعیل حالة الغفوة، سیومض رمز المنّبه وسینطلق المنّبه بعد 
9 دقائق.

االستیقاظ التدریجي

سینطلق المنّبه بصوٍت منخفض ثم سیزداد تدریجیا إلى صوت أعلى.

 

كیوبي دوو (CubieDuo+) - معاینة ُعلوّیة

كیوبي دوو (CubieDuo+) - معاینة أمامّیة 

snooze / dimmer

alarm 
 press for on/off

 rotate to set

duoc  bie

usb 
fastcharge

duoc  bie ®

ةيراجتلا ةمالعلا قرفلا

CubieDuo + عم قفاوتي

UL62638-1 - (ةدحتملا تايالولا رادصإ) ،
IEC62368-1 ، EN62368-1 - (ةدحتملا ةكلمملاو يبوروألا داحتالا رادصإ)

لئاسلا باكسنالا رابتخا

 هارجأ يذلا UL برست رابتخا حاجنب زاتجاو Cubie تاجتنم طخ ميمصت مت ، ةمالسلا زيزعتل
.ETL رابتخا ربتخم

طقف ةدحتملا تايالولا رادصإ يريرمتلا

 هسفن طئاحلا ذخأمب ليصوتلاب (هبنملا وأ حابصملا لثم) رخآ زاهجب راملا ةقاطلا سبقم حمسي
.Cubie جتنم همدختسي يذلا

ةرفطلا ةيامح

Qi Compliance - CubieDuo + عم قفاوتي WPC (يكلساللا ةقاطلا داحتا) Qi Standard


