 - QUICK INFOاإلعداد
Fridge-tag 2
Fridge-tag 2 E

 2معلومات ع ن Fridge-tag

 1محتويات العبوة

سجل 30
ً
يوما

خار�
مستشعر ج ي
اختياري

Fridge-tag

درجة الحرارة المقاسة

ملحوظة :إذا كنت قد طلبت Fridge-tag
خار� ،ضع المستشعر
بمستشعر
ج ي
الخار� ف ي� الموقع المحدد قبل تفعيل الجهاز.
ج ي

حالة درجة الحرارة
المعلومات الرئيسية
)مناطق اإلنذر(

Int.Sensor

105 °C

max.

0 0 32

منفذ إدخال المستشعر
الخار�
ج ي
معرف المسجل

وضع Fridge-tag؟
انظر الخطوة 8

زر القراءة

ي ن
التعي�
زر

ً ف
ن
ي ن
لتفعيل الجهاز ،اضغط عىل زرين
ثوا� عىل األقل .سيظهر
«تعي�» و»قراءة»معا ي� نفس الوقت لمدة  3ي
التال :يوم.شهر.سنة
التاري ــخ بالتنسيق ي
ً
ملحوظة :بعد  60ثانية
تقريبا بدون الضغط عىل أي زرار ،يعود جهاز Fridge-tag
إىل وضع االستعداد .ابدأ من البداية.

 3حالة التوصيل
تستلم  Fridge-tagف ي� وضع االستعداد .الشاشة
شاشة ) (LCDفارغة.

3

3

ملحوظة :إذا بلزم األمرُ ،ي جر� مالحظة تاري ــخ التفعيل عىل ظهر .Fridge-tag

 5إعداد تنسيق التاريـ ــخ

 4تفعيل الجها ز

لتغي� تنسيق التاري ــخ.
اضغط عىل «قراءة»
ي
الخيار 2

ملحوظة :بمجرد تفعيل الجهاز ،ال يمكن إيقافه بعد ذلك

إعداد تنسيق التاري ــخ عىل:
شهر.يوم.سنة

3

 7اكتمل التفعيل

 6إعداد التاريـ ــخ والوقت
زر «قراءة» ُيستخدم لضبط األرقام .كلمرة تضغط فيها عىل زر «قراءة» ،ي ز
س�يد الرقم ف ي� الخانة
الوامضة بمقدار .1

3

ي ن
ي ن
«تعي�» ُيستخدم لحفظ الرقم .بعد الضغط عىل زر
زر
التال ف ي� الوميض.
«تعي�» ،سيبدأ الرقم ي

3

بمجرد تأكيد آخر رقم ف ي� الوقت ،يتم إكمال التفعيل .اآلن ضع
جهاز Fridge-tag؟
خار� قم بتوصيل الجهاز
إذا كان الجهاز الذي ليدك بمستشعر ج ي
بالمستشعر .لن يتم عرض درجة الحرارة عىل الشاشة خالل أول
دقيقة بعد التفعيل وليس ث
أك� من ذلك

1 0 02 2 0 1 8

تغي� اإلعدادات؟
تصحيح أو ي
راجع فصل «معرفة المزيد» ف ي� دليل المستخدم.

خطأ اتصال؟
راجع فصل «معرفة المزيد» ف ي� دليل المستخدم

 8وضع Fridge-tag؟

تعرف عىل المزيد
معلومات عن
المنت ج

يجب وضع جهاز Fridge-tag
المفعل ً
فورا ف ي� الموقع المحدد.
نوص بوضع الجهاز ف ي� منتصف الثالجة لمالحظة درجة الحرارة بدقة.
ي
الخار�
المستشعر
ج ي
ي ن
ساعت� من تفعيل الجهاز.
يجب وضع المستشعر
الخار� ف ي� موقعه المحدد قبل
ج ي
ف
نوص لألهمية بوضع المستشعر
الخار� ي� منتصف الثالجة للحصول عىل قراءة
ج ي
ي
غ� صحيحة عند بدأ الجهاز
تداب� ي
حرارة مثىل ولتجنب أي ي

وضع Fridge-tag؟
راجع فصل «معرفة المزيد» ف ي� دليل المستخدم.

_ _ dd y y y y

ي ن
لتغي� تنسيق التاري ــخ.
«تعي�»
اضغط عىل
ي

d d __ y y y y

الرقم األول يومض:
اضغط عىل «قراءة» ت
ح� « » تظهر كأول رقم
ي ن
«تعي�» لحفظ الرقم
اضغط عىل
انتقل إىل األرقام التالية بنفس الطريقة ت
ح� يتم ي ن
تعي� التاري ــخ والوقت.

الخيار 1

إعداد تنسيق التاري ــخ عىل:
يوم.شهر.سنة .

المواصفات الفنية

قم بمسح رمز QR
للعثور عىل المعلومات المعنية ل ك

دليل المستخد م

مقطع فيديو

Fridge-tag
دعم

Berlinger
موقع

 - QUICK INFOدليل المستخدم
Fridge-tag 2
Fridge-tag 2 E

ف
إشارات الشاشة ي� وضع اإلنذار

 1حالة درجة الحرارة

ف ي� وضع القياس ،عند وجود إنذار مفعل ،سيتم عرض المعلومات التالية:

ف
إشارات الشاشة ي� الوضع المعتاد

ف ي� وضع القياس ،عندما ال يوجد أي إنذار مفعل ،سيتم عرض المعلومات التالية:

Int.Sensor

درجة الحرارة الحالية

56 °C

ش
مؤ� اإلنذار العلوي/
السفل
ي

درجة الحرارة الحالية

رمز OK

1 6 02 2 0 1 8
1 3 47

ف
اإلضا�
رمز اإلنذار
ي

Int.Sensor

88 °C

1 6 02 2 0 1 8
1 5 42

!

رمز اإلنذار

التاري ــخ والوقت الحاليان
شاشة اإلنذار وخيارات التأكيد
راجع فصل «معرفة المزيد» ف ي� دليل المستخدم.

التاري ــخ والوقت الحاليان

ف
مثال عىل الشاشة ي� وضع اإلنذار

 2قراءة السجل
ف
مثال عىل الشاشة ي� الوضع المعتاد

1

السهم الوامضع ذي الصلة

1
اضغط
قراءة
مرة واحدة

105 °C

اضغط
قراءة
مرة واحدة

رمز OK

Int.Sensor

max.

0 0 32

1 6 02 2 0 1 8
1 8 21

ش
مؤ� اإلنذار الوامض ذي الصلة

أعىل درجة حرارة مسجلة لهذا اليوم

مدة الوقت
خارج اإلعداد المحدد
للحرارة القصوى

رمز اإلنذار والتنبيه

!

تاري ــخ ووقت اإلنذار

تأكيد تفاصيل اإلنذار والصافرة
راجع فصل «معرفة المزيد» في دليل المستخدم.

 3نز
ت�يل التقارير

شاشة اإلنذار :المعلومات اإلضافية
Int.Sensor

2

اضغط عىل «قراءة» مرة أخرى لمعرفة المزيد من المعلومات.

105 °C

max.

0 0 32

ع� منفذ يو إس ب ي� بجهاز الكمبيوتر
وصل الجهاز ب
الشخص أو ماك
ي

ملحوظة :استمر بالضغط بشكل متكرر عىل زر «قراءة» لقراءة تفاصيل آخر ً 30
يوم ا.
ن
ثوا� لتفعيل وظيفة
اضغط مع االستمرار عىل زر قراءة لمدة  3ي
القفز الفائق لإلنذار )(Alarm-Super-Jump

Int.Sensor

105 °C

max.

0 0 32

ً
ن
التال عىل الشاشة.
ملحوظة :اضغط مع االستمرار عىل زر قاءة مجددا لما ال يقل عن  3ي
ثوا� وسيظهر اإلنذار ي
تأكيد اإلنذار؟
راجع فصل «معرفة المزيد» ف ي� دليل المستخدم.

الخار�
ملحوظة :قم بفصل المستشعر
ج ي
ً
من الجهاز أوال
سيقوم جهاز  Fridge-tagاآلن بإعداد تقرير بتنسيق  PDFو ASCII
ي ن
دقيقت�.
قد تستغرق هذه العملية ما يصل إىل
نز
ت�يل التقارير؟
راجع فصل «معرفة المزيد» ف ي� دليل المستخدم.

قم بمسح رمز QR
للعثور عىل المعلومات المعنية ل ك

Berlinger & Co. AG
Mitteldorfstrasse 2
9608 Ganterschwil
Switzerland

يز
اإلنجل�ية بدون توقيع.
األصل المكتوب باللغة
هذه ترجمة للمستند
ي
400-01232_Translation

Tel. +41 71 982 88 11
info@berlinger.com
www.berlinger.com

