
Kasutage meeldivalt aega!



32

Kasutusjuhend
Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke alles, et tagada kella QLOCKTWO LARGE ohutu kasutamine 
ja pikk  kasutusaeg. Kasutusjuhend on kättesaadav ka internetis: www.qlocktwo.com > Information

1. Ohutusjuhised

1.1 Tarnekomplekt

Kontrollige pärast lahtipakkimist tarnekomplekti, vt paigaldusskeemi. 
Puuduvate või kahjustatud osade korral pöörduge edasimüüja poole.

1.2. Transport ja hoidmine

TÄHELEPANU! Varakahju vältimiseks pidage alltoodust kinni.
 ■ Kasutage originaalpakendit.
 ■ Vältige transportimisel lööke, põrutusi ja vibratsiooni.
 ■ Seadet tuleb transportida kahe inimesega. QLOCKTWO LARGE kaalub ligi 25 kg.
 ■ Hoidke toodet toatemperatuuril kuivas ja madala õhuniiskusega kohas.

1.3. Paigalduskoht

TÄHELEPANU! Varakahju vältimiseks pidage alltoodust kinni.
 ■ Ärge paigaldage seadet suure õhuniiskusega ruumidesse (nt vannituppa).
 ■ Hoidke seadet lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.
 ■ Ärge paigutage seadet otse kõvaketaste, arvutite, mobiiltelefonide, krediitkaartide või muude, magnetile tundlike 

elektrooniliste komponentide kõrvale ega peale.
 ■ Paigutage QLOCKTWO LARGE selliselt, et see ei kukuks juhuslike löökide või juhtmetest tõmbamise tagajärel maha.
 ■ Vältige otsest, nt küttekehast tulenevat soojuskiirgust.
 ■ Vältige otsest päikesevalgust.

1.4. Puhastamine

TÄHELEPANU! Poleerlapid või lahustid (nt tärpentin, benseen) või alkoholi sisaldavad puhastusvahendid (nt piiritus) 
võivad kella pealispinda kahjustada.

Harjatud roostevabast terasest esikaas (STAINLESS STEEL): 
 ■ Eemaldage kerge mustus mikrokiudlapiga (tarnekomplektis).
 ■ Eemaldage tõrksam mustus sobiva, roostevabale terasele mõeldud puhastusvahendiga.

Roostevaba terasega kaetud esikaas (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT) 
Eemaldage mustus pehme lapi ja veega, millele on lisatud pisut nõudepesuvahendit.

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne  
paigaldust ja kasutamist, et hoida ära isiku-  
ja varakahju.

HOIATUS 
See toode sisaldab magnetilisi materjale.  
Kui soovite teada, kas see võib mõjutada  
siirdatud meditsiiniseadme toimimist, pidage  
nõu oma arstiga.

Esikaas GOLD, SILVER & GOLD, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, METAMORPHITE:
Puhastage pinnad pehme, kuiva ja tolmuvaba puuvillase lapiga või pehme pintsliga ettevaatlikult survet avaldamata 
tolmust. 

1.5 Hooldus ja remont

Ärge mitte kunagi püüdke kella QLOCKTWO LARGE ise parandada ega koost lahti võtta. Laske hooldus- ja remondi-
tööd teha  edasimüüjal või tootjal. Kontaktandmed leiate kasutusjuhendi viimaselt lehelt.

1.6. Garantii

Garantiiaeg on kaks aastat. Kasutage kella QLOCKTWO LARGE üksnes originaaltarvikutega. Kui selle kasutusjuhendi 
suuniseid ei järgita või kella QLOCKTWO LARGE muudetakse, see avatakse või ehitatakse ümber, ei saa garantiinõuet 
esitada.

1.7 Kõrvaldamine

TÄHELEPANU! Asjatundmatu kõrvaldamine koormab keskkonda.

 

2. Paigaldamine ja ühendamine

2.1 Paigaldusohutus

Toiteallika pistik on ette nähtud seadme eraldamiseks vooluvõrgust.
Pistik peab asuma QLOCKTWO LARGE lähedal ja olema kergesti ligipääsetav.

Roostevaba teras Viige roostevabast terasest osad vanametallina taaskasutusse.  
Roostevaba teras on väärtuslik tooraine, mida saab sulatada ja uuesti kasutada.

Elektriseadmed Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete hulka.  
Järgige kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Edasimüüjal on kohustus seade tagasi võtta.

HOIATUS
Elekter võib põhjustada raskeid või surmavaid vigastusi.

 ■ Ärge tõmmake elektrijuhtmetest, vaid ainult pistikutest. 
 ■ Juhtmed tuleb paigaldada selliselt, et need ei asuks läbikäigukohas ning nende murdumine/

kinnikiilumine oleks välistatud.
 ■ Enne vooluvõrku ühendamist kontrollige kõiki juhtmeid nähtavate kahjustuste suhtes.  

Kahjustatud kella QLOCKTWO LARGE ei tohi vooluvõrku ühendada.
 ■ Elektritöid tohib teha üksnes elektritehnik.
 ■ Enne seinapaigaldusega alustamist lülitage elektritoide välja ja kontrollige elektripinge puudumist.
 ■ Pidage kinni elektritoitele kehtivatest andmetest, vt ptk 4, „Tehnilised andmed”.
 ■ Juhtmeid ja pistikuid ei tohi katsuda niiskete kätega.

ET
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TÄHELEPANU! Varakahju vältimiseks pidage kinni alljärgnevast.
 ■ Arvestage paigaldusseina kandevõimega ja kasutage sobivaid kinnitusvahendeid, nt müüritise tüübleid ja kruvisid.
 ■ Puuravade alas ei tohi olla elektrijuhtmeid.
 ■ Kui tunnete kella QLOCKTWO LARGE seinahoidiku külge riputamisel takistust (nt segava asetusega kaablid), siis 

ärge suruge ega pöörake kella QLOCKTWO LARGE jõuga õigesse asendisse. Kui QLOCKTWO LARGE ei lukustu 
korrektselt seinahoidjasse, võib võrgupistik saada kahjustada.

 ■ Kasutage puuvillaseid kindaid (tarnekomplektis).

2.2. Seinapaigaldus

Elektritoide seinaühendusest:
Seinapaigaldus ja elektritoide seinaühendusest, vt paigaldusskeemi.
 
Elektritoide võrgupistikust:
Seinapaigaldus, vt paigaldusskeemi.

Kui elektritoide on võrgupistikust, siis toimige järgmiselt: 

 > Viige ühenduskaabli väike pistik (1) 
seinahoidiku kaablikanalist läbi (2) 
ja pistke võrguseadmesse.

 > Riputage võrguseadme tõmbetõkis kaabliriputi külge (3).
 > Pistke võrguseadme pistik QLOCKTWO LARGE ühenduspesasse (4).
 > Pistke võrgupistik pistikupessa (5). 

HOIATUS
Mahakukkumisel tugeva muljumise ja löögioht

 ■ QLOCKTWO LARGE kaalub ligi 25 kg. Paigalduseks peab olema seisuruumi vähemalt kahele inimesele.
 ■ Sõltuvalt paigalduskõrgusest tuleb lasta püstitada tellingud või tõstuk.
 ■ Seisupind tuleb valida selliselt, et seadet QLOCKTWO LARGE saab ohutult kinni hoida ja paigaldada.
 ■ QLOCKTWO LARGE seinahoidiku külge riputamisel tuleb pöörata tähelepanu sellele, et kõik neli 

riputuspolti oleks hoidikute sees ja QLOCKTWO LARGE lukustuks seinahoidiku külge. 

3. Funktsioonid ja käsitsemine 

3.1. Ajanäit ja juhtelemendid

Kuvatav kellaaeg: 07:18                Käsitsuselemendid

3.2. Seadistusjuhised

Kella QLOCKTWO LARGE saab ka esi- küljelt seadistada. Vajutades nuppu [ 1 ]  
(1-minutilised astmed) nullitakse sisemine sekundiloendur. See võimaldab aja sekundilise täpsusega seadmist. 
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(3)

(4)

(5)

(2)

(1)

G F

tunni näit 
seadistus nupuga [60]

näit 5-minutiliste astmetena 
seadistus nupuga [ 5 ]

iga põlev punkt  
= 1 minut hiljem 
seadistus nupuga [ 1 ]

nupp [ ] 
heleduse seadistus

nupp [ 1 ] 
1-minutilised astmed

nupp [ 5 ] 
5-minutilised astmed

nupp [60] 
tunnised astmed

Näidu „IT IS“ (KELL ON) sisse-/väljalülitamine
Tehaseseadistusena kuvatakse täis- ja pooltunnil sissejuhatavad sõnad „IT IS“.

 > Kui „IT IS“ tuleks alati kuvada: hoidke nuppu [60] umbes 3 sekundit all.
 > Tehaseseadistuse lähtestamine: hoidke nuppu [60] umbes 3 sekundit all. 



76

3.3 Infrapuna-pult (Valikulised lisaseadmed)

Käsitsemine:
Kõiki seadistusi saab teha ka puldist.

 > Hoidke pulti QLOCKTWO LARGE alumise poole suunas. 
Infrapuna-vastuvõtja asub all korpuse tagaküljel. 

 > Tehke seadistused puldiga. 
Nupufunktsioonid vastavad korpuse tagakülje nuppudele. 

Patareivahetus:
Kaugjuhtimispulti kasutatakse liitium-nööppatareiga (CR2032).
Kui saatmisvõimsus on nõrk, siis tuleb puldi patarei välja vahetada. 

3.4. Kellaaja seadistamine mobiilirakenduse kaudu

Tasuta mobiilirakendusega FLASHSETTER saab seadme QLOCKTWO LARGE kellaaega paljude nutitelefonidega
lihtsalt ja sekunditäpsusega seadistada. Lisateave aadressil: www.qlocktwo.com/flashsetter

3.5. Voolukatkestus

Voolukatkestuse korral jätkub kellaaja arvestus veel umbes 24 tundi.
Kui voolutoide taastatakse, ilmub automaatselt praegune kellaaeg. 

4. Tehnilised andmed

Mudel:  QLOCKTWO LARGE
QLOCKTWO LARGE mõõtmed (K × L × S):  900 × 900 × 32 mm
Seinahoidiku mõõtmed (K × L × S):  710 × 710 × 38 mm
Kaal: umbes 25 kg
Ümbritsev temperatuur: +15 °C kuni +30 °C 
Pult, patarei:  CR 2032, 3 V
Käimistäpsus: ± 8 sekundit/kuus

TÄHELEPANU! 100% funktsionaalsus lisatud toiteallikaga. Sellele seadmele sobib ainult 18 V toiteallikas
(54 vatti või piisavalt dimensioonitud) plusspoolusega pistiku keskel. Ühendamine teiste toiteplokkidega võib
seadet kahjustada.
 
Toiteplokk, sisend: C 100 V − 240 V ~ 50/60 Hz, 1,5 A
Toiteplokk, väljund: DC 18 V  3,0 A
Ühendus ø 5,5 × 2,1 mm
QLOCKTWO LARGE, sisend: DC 18 V  400 mA

Eksimused ei ole siduvad, tootja jätab endale õiguse teha tehnilistes andmetes muudatusi.
Tootja ei vastuta trüki- ega muude vigade eest.
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 ■ Maksimaalselt hele
 ■ Väga hele
 ■ Keskmiselt hele
 ■ Veidi hele
 ■ Automaatrežiim (minutipunktid süttivad hetkeks põlema)

C

R2032

3V

Sekundinäidu sisse-/väljalülitamine:
Sekundid ilmuvad esikaanele suurte numbritena.

 > Sekundinäidu sisselülitamine: Hoidke nuppu [ ] umbes 1 sekund vajutatult.
 > Sekundinäidu väljalülitamine: vajutage suvalist nuppu.

Heleduse reguleerimine:
„Automaatrežiimis“ (tehaseseadistus) kohandub heledus automaatselt ümbrusvalgusega. 
Heledust saab ka käsitsi reguleerida.

 > Vajutage nuppu [ ] korduvalt.  
Seadistused vahetuvad järgmiselt.

Ohutus- ja kõrvaldamisjuhised
 ■ TÄHELEPANU! Nööppatareid/patareid ei tohi sattuda laste kätte. 

Pöörduge kohe arsti poole, kui nööppatarei/patarei on alla neelatud.
 ■ Eemaldage kohe kasutatud patareid ja kõrvaldage need 

keskkonnasõbralikult. Asendage ainult sama tüüpi patareidega.
 ■ Kui patarei hoidik ei sulgu turvaliselt, siis ärge toodet rohkem 

kasutage ja hoidke lastele kättesaamatus kohas.



 

QLOCKTWO Manufacture GmbH
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd

Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com 22
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