
Gaudeixi del temps



32

Manual d´ús
Per la bona utilització i per la llarga duració de QLOCKTWO LARGE llegeixi atentament i conservi el  
manual d´ús. Aquest manual també es troba a disposició en internet: www.qlocktwo.com > Information

1. Indicacions de seguretat

1.1 Volum d´entrega

Inmediatament després d´obrir la caixa comprovi el volum d´entrega i consulti la plantilla de muntatge. 
Dirigeixi´s al especialista en cas de que alguna peça falti o sigui defectuosa.

1.2 Transport i emmagatzematge

ATENCIÓ per evitar danys materials tingui en consideració els aspectes següents:
 ■ Utilitzi  l´envàs original.
 ■ Eviti cops, batzegades així com vibracions durant el transport.
 ■ Per al transport de QLOCKTWO LARGE es necessiten dues persones degut al seu pes de 25 kg.
 ■ Conservi el producte en un lloc sec, amb poca humitat i a temperatura ambient.

1.3 Lloc de muntatge

ATENCIÓ per evitar danys materials tingui en consideració els aspectes següents:
 ■ No deixi el producte en llocs de molta humitat (com per exemple el bany).
 ■ No deixi el producte a l´abast ni de nens ni d´animals.
 ■ No deixi el producte a prop de discs durs, d´ordinadors, de telèfons portables,  

targetes bancàries o d´altres objectes sensibles a camps magnètics.
 ■ Depositi QLOCKTWO   LARGE de tal manera que no pugui caure en cas de rebre un cop imprevist.
 ■ Eviti el contacte directe amb raigs lluminosos, per exemple a través de calefactors.
 ■ Eviti l´exposició directe al sol.

1.4 Neteja

ATENCIÓ Panys per treure brillantor o dissolvents com l´aiguarràs o el benzè poden provocar danys en la superfície.

La part del sòcol d´acer inoxidable (STAINLESS STEEL): 
 ■ Netegi la brutícia superficial amb la tovallola de microfibra (vegi volum d´entrega).
 ■ Netegi la brutícia més persistent amb un líquid netejador apropiat per acer inoxidable

Per evitar danys de persones o d´objectes llegeixi atentament el manual d´ús abans tant de muntar com 
d´utilitzar el producte.

Sòcol d´acer inoxidable revestit (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT): 
Netegi la brutícia amb un drap suau, amb aigua i una mica de líquid rentavaixella.

Sòcol GOLD, SILVER & GOLD, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, METAMORPHITE:
Tregui la pols de les superfícies amb un drap suau, sec i lliure de pols o amb un pinzell de pèl lliscant-lo suaument. 

1.5 Manteniment i reparació

No intenti mai ni reparar ni desmuntar QLOCKTWO LARGE vostè mateix. Els treballs de manteniment i reparació han de 
ser realitzats per un especialista o pel fabricant. Consulti les dades de contacte a la pàgina darrera del manual d´ús.

1.6 Garantia

El temps de garantia es de dos anys. Utilitzi QLOCKTWO LARGE exclusivament amb l´accessori adequat. En cas de no 
respectar les indicacions d´aquest manual d´ús, de modificació de QLOCKTWO LARGE d´apertura o de desmuntatge es 
pert la validesa de la garantia. 

1.7 Eliminació

ATENCIÓ L´ eliminació inadequada provoca una càrrega pel medi ambient.

2. Muntatge i connexió

2.1 Seguretat en el muntatge

 
L'endoll de la font d'alimentació serveix de separació de la xarxa eléctrica.
La presa de corren ha d´èsser a prop del QLOCKTWO LARGE en un lloc fàcilment accessible.

Acer inoxidable: Porti les peces d´acer inoxidable a una entitat responsable de la reutilització de residus 
metàl lics. L´acer inoxidable es una matèria prima de gran valor que es pot ser fos i reutilitzat.

Aparells electrònics: No depositi aparells electrònics, piles, etc. en les escombraries domèstiques.  
Consideri les normes regionals de separació d´escombraries. El venedor es compromet a rebre la 
devolució del producte.

ATENCIÓ
L´electricitat pot provocar danys greus i fins i tot pot ser causa de mort

 ■ No estiri de cap cable ni altre conductor elèctric, només d´endolls. 
 ■ Col loqui els cables de tal forma que no quedi premut, enganxat ni doblegat així com que no quedi enmig 

d´un lloc de pas.
 ■ Comprovi el estat de totes les preses d’electricitat  abans d´endollar un aparell.  

No endolli QLOCKTWO LARGE en cas de detectar un dany en la presa d´electricitat.
 ■ Les conexions elèctriques han de ser portades a terme exclusivament per personal qualificat.
 ■ Desconnecti la presa elèctrica i comprovi que no hi hagi cap tensió elèctrica abans de muntar el rellotge 

a la paret.
 ■ Consideri les dades electròniques admissibles de la presa d´electricitat, vegi el capítol 4 „Dades 

tècniques“
 ■ No toqui cap endoll ni altre presa electrònica amb les mans humides.

CA

ATENCIÓ
aquest producte conté materials magnètics. Consulteu el vostre metge si voleu saber si això pot afectar  
el funcionament del vostre dispositiu mèdic implantat.
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ATENCIÓ per evitar danys materials tingui en consideració els aspectes següents:
 ■ Comrovi la capacitat de càrrega de la paret en la que fixarà el rellotge i escolli el material necessari per a la fixació 

segons la paret, per exemple amb tacs i cargols en cas de paret de maó.
 ■ En la zona de perforació no hi pot haber cap canonada d´alimentació.
 ■ En cas de trobar una resistència en el moment de col locació del QLOCKTWO LARGE a la paret (per exemple perquè 

creui un cable en el lloc de fixació) no col loqui el QLOCKTWO LARGE amb violència per possar-lo en la posició 
correcta. En cas de que QLOCKTWO LARGE no sigui encaixat correctament en el sistema de fixació es poden 
provocar danys en el cable de xarxa  elèctrica.

 ■ Utilitzi els guants de cotó, vegi volum d´entrega.

2.2 Muntatge a la paret

Proveïment elèctric en cas de muntatge a la paret:
Per a un proveïment d´electricitat adequat vegi la plantilla de muntatge.
 
Proveïment elèctric a través de cable i endoll:
Per al muntatge en la paret vegi la plantilla de muntatge.

En cas de conexió elèctrica mitjantçant el cable de  
xarxa elèctrica actui de manera següent: 

 > Introdueixi l´endoll petit del cable de mida en (1) 
el canal de cables del suport de fixació (2) 
i endolli´l al aparell d´alimentació.

 > Pengi la descàrrega de tracció de l´aparell d´alimentació  
en la suspensió per a cables (3).

 > Endolli l´aparell d´alimentació en la virolla de conexió del  
QLOCKTWO LARGE (4).

 > Endolli l´aparell d´alimentació en la presa elèctrica (5). 

ATENCIÓ
En cas de masegades o cops causa d´una caiguda

 ■ QLOCKTWO LARGE pesa aprox. 25 kg. Per al muntatge es necessita una superfície estable per dos 
persones.

 ■ Segens l´altura en la que es realitza el muntage será necesària una tarima o una plataforma elevadora.
 ■ L´altura de la superfície estable per a les persones ha de ser adequada per a poder subjectar i muntar 

QLOCKTWO LARGE de manera segura.
 ■ A l´hora de penjar QLOCKTWO LARGE a la paret de muntatge comprovi que tots cuatre mascles estiguin 

preparats en els elements de fixació i encaixi-hi QLOCKTWO LARGE. 

3. Elements de funcionament i utilització 

3.1 Indicació de l´hora i elements d´utilització

Hora indicada: 7:18 h                Elements d´utilització

3.2 Indicacions per a la configuració

QLOCKTWO LARGE es pot configurar per la part devantera amb el tou del dit. Si activa el botó [ 1 ]  
d´un minut en un minut, la secundària es posa a 0. Aixó permet una indicació exacta de l´hora. 
 

Indicació de l´hora  
Configuració amb el botó [60]

Indicació en salts de cinc minuts 
Configuració amb el botó [ 5 ]

Cada punt il.luminat   
= 1 minut més tard 
Configuració amb el botó [ 1 ]

Botó [ ] 
Configuració de la brillantor

Botó [ 1 ] 
en salts d´1 minut

Botó [ 5 ] 
en salts de 5 minuts

Botó [60] 
cada hora

CA

(3)

(4)

(5)

(2)

(1)

G F

Activar/desactivar l´indicador „SÒN LES“:
A l´ajustament s´indiquen les paraules „SÒN LES“ cada hora i cada mitja hora.

 > Si vol que „SÒN LES“ siguin sempre indicades: premi el botó [60] durant uns 3 segons.
 > Si vol tornar a l´ajustament anterior: premi el botó [60] durant uns 3 segons.
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3.3 Comando a distància del infraroig (Accessoris opcionals)

Utilització:
Totes les configuracions es poden fer mitjançant el  
comandament a distància.

 > Enfoqui el comandment a distància cap a la part inferior del QLOCKTWO LARGE. 
El receptor d´infraroig es troja a la part inferior i posterior de la caixa. 

 > Configuració amb el comandaren a distància. La funció de cada botó correspont  
a la funció del botó corresponent de la part posterior del rellotge. 

Cani de bateria:
El comandament a distància es posa en funcionament gràcies a una plia de botó de  
liti (CR2032). Canvii la bateria del comandment a distància en cas de recepció feble  
o insuficient.  
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Configuració de l´hora per App

L´hora es pot canviar també amb la mateixa exactitud per smartphones amb l´App gratuïta FLASHSETTER i serà 
transmesa al rellotge QLOCKTWO LARGE. Més informació a: www.qlocktwo.com/flashsetter

3.5 Averia elèctrica

En cas d´averia elèctrica el rellotge continua funcionant unes 24 hores aprox.  
En el moment en que es torni a connectar a la corrent apareix indicada l´hora actual. 

C

R2032

3V

4. Dades tècniques

Model:  QLOCKTWO LARGE
Mesures QLOCKTWO LARGE (alçada × amplada × fons ):  900 × 900 × 32 mm
Mesures suport de la paret (alçada × amplada × fons ):  710 × 710 × 38 mm
Pes: ca. 25 kg
Temperatura ambiental: +15 °C fins +30 °C 
Comandment a distància, bateria  CR 2032, 3 V
Diferència d´exactitud: ± 8 segons/mes

ATENCIÓ El funcionament es 100% gràcies al carregador  adjunt. Per aquest aparell es únicament apropiat un 
carregador de 18 V (que equival a 54 Watt o amb una dimensió similar) i que tingui el pol positiu situat al mig del 
endoll. L´utilització d´altres carregadors inapropiats podria causar danys en l´aparell.

Carregador, entrada:  AC 100 V − 240 V ~ 50/60 Hz, 1,5 A
Carregador, surtida:  DC 18 V  3,0 A
Connexió:  ø 5.5 × 2.1 mm
QLOCKTWO LARGE, entrada:  DC 18 V  400 mA

Queden reservades qualsevol error o canvi de les dades tècniques.
Es reserven els drets en cas d´error d´impressió.

CA

 ■ Brillantor màxima
 ■ Alta brillantor
 ■ Brillantor mitja
 ■ Brillantor baixa
 ■ Mode automàtic (Els punts indicadors dels minuts s´ il luminent un moment curt)

Activar/desactivar l´indicador de segons:
Ela segons apareixen en la pantalla del sòcol amb xifres grans.

 > Activar l´indicador de segons: Premi el botó [ ] durant uns 1 segon aprox.
 > Desactivar l´indicador de segons: premi un botó qualsevol.

Configuració de la brillantor:
A través del “mode automàtic” (l´ajustament) la brillantor es gradua automàticament segons la llum del 
entorn del moment. 
La brillantor es pot graduar també manualment.

 > Premi el botó [ ] varies vegades seguides.  
La configuració canvia segons el model següent:

Perills i suggermiments per a l´eliminació
 ■ ATENCIÓ Mantengui les piles de botó o piles corrents fora de l´abast dels nens.  

Recòrri immediatament a un metge en cas d´ennuegada.
 ■ Enretiri immediatament les piles gastades i elimini-les de manera respectuosa amb el medi ambient.
 ■ No utilitzi el producte i mantingui´l fora de l´abast dels nens en cas de que el compartiment de la plia 

no tanqui bé.
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