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Instrukcja obsługi

Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi zapewniającą 
bezpieczeństwo i długi okres użytkowania zegarka QLOCKTWO CLASSIC 
oraz przechowywać ją. Instrukcja obsługi jest również dostępna w internecie: 
www.qlocktwo.com > Information
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1. Zasady bezpieczeństwa

 
1.1 Zakres dostawy
Po rozpakowaniu sprawdzić kompletność dostawy, patrz schemat montażu. W przypadku 
stwierdzenia brakujących lub uszkodzonych części skontaktować się z dystrybutorem.

1.2 Transport i przechowywanie
UWAGA W celu uniknięcia szkód rzeczowych należy przestrzegać następujących zasad:

 ■ Używać oryginalnego opakowania.
 ■ Podczas transportu unikać uderzeń, wstrząsów i drgań.
 ■ Przechowywać w suchych pomieszczeniach w temperaturze pokojowej i małej 

wilgotności powietrza.

1.3 Miejsce montażu
UWAGA W celu uniknięcia szkód rzeczowych należy przestrzegać następujących zasad:

 ■ Nie ustawiać w miejscach o dużej wilgotności powietrza (np. w łazience).
 ■ Ustawiać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
 ■ Nie ustawiać bezpośrednio na dyskach twardych, komputerach, telefonach 

komórkowych, kartach kredytowych i innych komponentach elektronicznych ani 
w pobliżu tego typu urządzeń, które reagują czule na magnesy.

Przed rozpoczęciem montażu i użytkowania dokładnie przeczytać instrukcję 
użycia, aby wykluczyć obrażenia ciała u ludzi i szkody materialne.

OSTRZEŻENIE 
Ten produkt zawiera materiały magnetyczne. Skonsultuj się z lekarzem, 
jeśli chcesz wiedzieć, czy może to wpłynąć na działanie Twojego  
zaimplantowanego urządzenia medycznego.
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1.4 Czyszczenie

Przednia osłona jest trzymana przez magnesy i w celu wyczyszczenia należy ją zdjąć.

Zdejmowanie / zakładanie przedniej osłony:
UWAGA W przypadku przedniej osłony ze stali nierdzewnej: Użyć bawełnianych 
 rękawiczek (w komplecie).

 > Ostrożnie zdjąć przednią osłonę z obudowy, pociągając ją do przodu. 
 > Położyć przednią osłonę na czystej, równej powierzchni w celu wyczyszczenia.
 > Po zakończeniu czyszczenia ponownie dopasować przednią osłonę i założyć ją na 
przednią stronę obudowy.

UWAGA Ściereczki do polerowania, rozpuszczalniki (np. terpentyna, benzol) lub  detergenty 
zawierające alkohol (np. spirytus) mogą powodować uszkodzenia powierzchni.

Przednia osłona ze szczotkowanej stali nierdzewnej (STAINLESS STEEL): 
 ■ Niewielkie zanieczyszczenia usunąć ściereczką z mikrowłókna (w komplecie).
 ■ Uporczywe zanieczyszczenia usunąć odpowiednim detergentem do stali nierdzewnej.

Przednia osłona z powlekanej stali nierdzewnej (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, 
 HAZELNUT):  
Zanieczyszczenia usunąć miękką szmatką i wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

 ■ W przypadku montażu stojącego wybrać stabilne, antypoślizgowe i niewrażliwe podłoże.
 ■ QLOCKTWO CLASSIC ustawiać w taki sposób, aby wykluczyć możliwość przewrócenia 

z powodu nieumyślnych uderzeń lub pociągnięcia za przewody.
 ■ Unikać bezpośredniego promieniowania cieplnego, np. z powodu grzejnika.
 ■ Unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego.

Przednia osłona GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM, RUST, RAW IRON,  
VINTAGE COPPER, METAMORPHITE, GLINTSCAPE:  
Ostrożnie usunąć pył z powierzchni przy użyciu miękkiej, suchej i niezakurzonej  bawełnianej 
ściereczki lub miękkiego pędzla do włosów, nie wywierając nacisku (GOLD, SILVER & GOLD, 
PLATINUM).

1.5 Konserwacja i naprawa

Nigdy nie próbować samodzielnie naprawiać ani rozkładać zegarka QLOCKTWO CLASSIC.
Prace naprawcze i konserwacyjne zlecać dystrybutorowi lub producentowi.  
Dane  kontaktowe, patrz ostatnia strona instrukcji obsługi.

1.6 Gwarancja

Okres gwarancji wynosi dwa lata. Zegarek QLOCKTWO CLASSIC używać wyłącznie 
z oryginalnymi akcesoriami. Jeśli zasady podane w niniejszej instrukcji obsługi nie będą 
przestrzegane lub zegarek QLOCKTWO CLASSIC zostanie zmodyfikowany, otwarty bądź 
przebudowany, prawa z tytułu gwarancji tracą ważność.

1.7 Utylizacja

UWAGA Niewłaściwa utylizacja stanowi obciążenie dla środowiska naturalnego. 
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Urządzenia elektryczne: Urządzeń elektrycznych nie wolno dołączać do 
odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Przestrzegać regionalnych 
przepisów dotyczących utylizacji. Dystrybutor jest zobowiązany do przyjęcia 
zwrotu.

Stal nierdzewna: Części ze stali nierdzewnej oddać jako złom do  recyklingu. Stal 
nierdzewna jest cennym surowcem, który można stopić i ponownie wykorzystać.
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2. Montaż i przyłącza

QLOCKTWO CLASSIC nadaje się do montażu stojącego i wiszącego.

Wtyczka zasilacza służy jako urządzenie oddzielające od sieci elektrycznej.
Gniazdko musi mieścić się w pobliżu QLOCKTWO CLASSIC i być łatwo dostępne.

UWAGA W celu uniknięcia szkód rzeczowych należy przestrzegać następujących zasad:
 ■ Ostrożnie włożyć mini-wtyk USB do mini-gniazda USB z tyłu obudowy, nie używając przy tym siły.
 ■ W przypadku przedniej osłony ze stali nierdzewnej: Użyć bawełnianych rękawiczek (w komplecie). 

2.1 Montaż stojący

UWAGA QLOCKTWO CLASSIC z przednią osłoną GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM, 
METAMORPHITE, GLINTSCAPE nie nadaje się do montażu stojącego.  

Patrz schemat montażu, rys. 1  – 3  .
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OSTRZEŻENIE  
Ciężkie lub śmiertelne obrażenia ciała spowodowane prądem elektrycznym

 ■ Nie ciągnąć za przewody elektryczne, tylko za wtyczki. 
 ■ Przewody układać w taki sposób, aby nie mogły się one zagiąć / zacisnąć 

oraz, aby nie znajdowały się w obszarze przejściowym.
 ■ Przed podłączeniem do zasilania prądem sprawdzić wszystkie przewody 

pod kątem widocznych uszkodzeń. W przypadku uszkodzeń nie podłączać 
QLOCKTWO CLASSIC do prądu.

 ■ Przyłącza elektryczne mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani 
elektrycy.

 ■ Przed rozpoczęciem montażu wiszącego odłączyć zasilanie prądem i  
sprawdzić brak napięcia.

 ■ Przestrzegać dopuszczalnych danych elektrycznych zasilania prądem, patrz 
rozdz. 4 „Dane techniczne”.

 ■ Przewodów i wtyczek nie dotykać mokrymi rękami.

2.2 Montaż wiszący

UWAGA W celu uniknięcia szkód rzeczowych należy przestrzegać następujących zasad:
 ■ Śrubę ustalającą z tyłu obudowy należy dokręcać wyłącznie ręcznie, nie używać do tego 

żadnych narzędzi.
 ■ Zwrócić uwagę na nośność ściany, na której ma się odbyć montaż, i wybrać odpowiednie 

elementy mocujące, np. kołki i śruby w przypadku montażu w murze.
 ■ W obszarze wiercenia otworów nie mogą znajdować się żadne przewody zasilające.
 ■ Jeśli podczas zawieszania QLOCKTWO CLASSIC w uchwycie ściennym czuje się opór 

(np. w danym obszarze są niekorzystnie ułożone kable), nie wciskać ani nie obracać 
QLOCKTWO CLASSIC z użyciem siły.

Doprowadzanie prądu przez przyłącze ścienne:
Montaż wiszący + przyłącza elektryczne, patrz schemat montażu, rys. 1  – 10  .

Doprowadzanie prądu przez gniazdo sieciowe:
Montaż wiszący, patrz schemat montażu, rys. 1  – 10  .

Połączenie elektryczne wykonuje się tak samo jak  
w przypadku montażu stojącego, patrz schemat 
montażu, rys. 1  i 3  . 

 > Przewód przyłączeniowy poprowadzić przez 
kanał kablowy uchwytu ściennego.

Jeśli podczas zawieszania przewód przyłączeniowy
znajdzie się pomiędzy uchwytem ściennym a korpusem,  
można go z powrotem przesunąć do kanału kablowego  
przy użyciu linijki.
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3. Funkcje i obsługa

3.1 Wskaźnik czasu i elementy obsługowe

Wskazana godzina: 07:18                              Elementy obsługowe 
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Wskazanie godziny 
Ustawienie za pomocą przycisku [60]

Wskazanie w krokach 5-minutowych 
Ustawienie za pomocą przycisku [ 5 ]

Każdy świecący się punkt 
= 1 minuta później 
Ustawienie za pomocą przycisku [ 1 ]

Przycisk [ ] 
Ustawienie jasności

Przycisk [ 1 ] 
Kroki 1-minutowe

Przycisk [ 5 ] 
Kroki 5-minutowe

Przycisk [60] 
Kroki godzinowe

3.2 Wskazówki dotyczące ustawienia

QLOCKTWO CLASSIC można również ustawić z przodu, przy czym wymaga to pewnego 
wyczucia. 
Podczas naciśnięcia przycisku [1] kroki 1-minutowe wewnętrzny licznik sekund zostanie 
ustawiony na zero. Umożliwia to ustawienie czasu z dokładnością co do sekundy.

Włączanie / wyłączanie wskazania „IT IS" (JEST):
W ustawieniu fabrycznym słowo wprowadzające „IT IS” pojawia się przy pełnej godzinie 
oraz przy połowie godziny.

 > Jeśli słowo „IT IS” ma być wyświetlane przez cały czas: Przytrzymać przez ok. 3 sekundy 
wciśnięty przycisk [60].

 > Przywracanie ustawienia fabrycznego: Przytrzymać przez ok. 3 sekundy wciśnięty 
przycisk [60].

Włączanie / wyłączanie wskaźnika sekund:
Sekundy pojawiają się na przedniej osłonie wielkimi cyframi.

 > Włączanie wskaźnika sekund: Przytrzymać przez ok. 1 sekundy wciśnięty przycisk [ ].
 > Wyłączanie wskaźnika sekund: Nacisnąć dowolny przycisk.

Ustawianie jasności:
W „trybie automatycznym” (ustawienie fabryczne) jasność dopasowuje się automatycznie 
do otaczającego światła. Jasność można również ustawić ręcznie.

 > Ponownie nacisnąć przycisk [ ].  
Ustawienia zmieniają się zgodnie z następującym wzorcem:

 ■ Jasność maksymalna
 ■ Jasność wysoka
 ■ Jasność średnia
 ■ Jasność niska
 ■ Tryb automatyczny (punkty minutowe w narożnikach krótko świecą się)
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3.3 Wymiana przedniej osłony

Matryca liter na przedniej osłonie jest różna dla każdego języka. Do wskazywania innego 
języka dostępne są jako akcesoria odpowiednie przednie osłony, które należy wymienić. 

Języki dostępne do daty druku:

AR arabski (zmiana koloru możliwa tylko  
w obrębie tego samego języka)

CA kataloński
CH niemiecki szwajcarski
CN chiński (uproszczony / tradycyjny)
CZ czeski
D2 niemiecki (wskazanie alternatywne)
D3 niemiecki (dialekt szwabski)
D4 niemiecki (wskazanie alternatywne)
DE niemiecki
DK duński
E2 angielski (wskazanie alternatywne)
EN angielski

ES hiszpański 
FR francuski
GR grecki
HE hebrajski
IT włoski
JP japoński
NL niderlandzki
NO norweski
PE portugalski
RO rumuński
RU rosyjski
SE szwedzki
TR turecki

Ustawianie języka:
Podczas wymiany przedniej osłony należy za pomocą przycisków z tyłu obudowy ustawić 
język:

 > Nacisnąć jednocześnie przycisk [ ] i przycisk [ 60 ] (ok. 3 sekundy).  
Aktualnie ustawiony język jest wyświetlany wielkimi literami.

 > Ponownie naciskać przycisk [ ], aż pojawi się oczekiwana wersja językowa.
 > Nacisnąć przycisk [60], aby zapisać wersję językową.

3.4 Zanik prądu

W przypadku zaniku prądu czas jest odmierzany dalej przez ok. 24 godziny. 
Jeśli prąd zostanie przywrócony, automatycznie pojawi się aktualna godzina.

3.5 Ustawianie godziny za pomocą aplikacji

Za pomocą bezpłatnej aplikacji FLASHSETTER można w prosty sposób i z dokładnością 
co do sekundy przenieść godzinę na QLOCKTWO CLASSIC przy użyciu smartfonów.
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: www.qlocktwo.com/flashsetter

4. Dane techniczne

Model:  QLOCKTWO CLASSIC
Wymiary QLOCKTWO CLASSIC (wys. × szer. × gł.):  450 × 450 × 22 mm
Wymiary uchwytu ściennego (wys. × szer. × gł.): 240 × 240 × 25 mm
Wymiary uchwytu ze szkła akrylowego dla  
wersji stojącej  (wys. × szer. × gł.): 140 × 140 × 20 mm
Masa: ok. 4,8 kg
Temperatura otoczenia: +15 °C do +30 °C
Wejście zasilacza USB: 110 V − 240 V ~ 50/60 Hz, 200 mA
Wyjście zasilacza USB: 5 V  1 A
Wejście QLOCKTWO CLASSIC: 5 V  550 mA
Pobór mocy:  2–3 W
Dokładność chodu: ± 8 sekund/miesiąc

Zastrzega się możliwość wystąpienia pomyłek lub dokonywania zmian danych  
technicznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy ani pomyłki powstałe w druku.

5. Akcesoria

Przednia osłona w różnych kolorach, różne języki i materiały oraz kable w kolorowym 
oplocie tekstylnym. Więcej informacji można uzyskać u dystrybutora lub na stronie 
internetowej: www.qlocktwo.com
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