
Η ώρα γίνεται απόλαυση
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GRΟδηγίες χρήσης
Για την ασφαλή χρήση και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του QLOCKTWO LARGE διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε 
τις οδηγίες χρήσης. Οι οδηγίες χρήσης διατίθενται και στο Internet στην τοποθεσία:  
www.qlocktwo.com > Information

1. Υποδείξεις ασφαλείας

1.1 Παραδοτέα

Ελέγξτε τα παραδοτέα μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, βλέπε σαμπλόνα συναρμολόγησης. Σε περίπτωση που λείπουν 
εξαρτήματα ή υπάρχουν εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά απευθυνθείτε στον εξειδικευμένο έμπορο.

1.2 Μεταφορά και αποθήκευση

ΠΡΟΣΟΧΗ Για την αποφυγή υλικών ζημιών λάβετε υπόψη τα εξής:
 ■ Χρησιμοποιείτε την αρχική συσκευασία.
 ■ Αποφεύγετε τις προσκρούσεις, τα τραντάγματα και τις δονήσεις κατά τη μεταφορά.
 ■ Εκτελείτε τη μεταφορά με 2 άτομα. Το QLOCKTWO LARGE ζυγίζει περ. 25 kg.
 ■ Αποθηκεύετε σε ξηρούς χώρους με θερμοκρασία περιβάλλοντος και χαμηλή υγρασία αέρα. 

1.3 Θέση συναρμολόγησης

ΠΡΟΣΟΧΗ Για την αποφυγή υλικών ζημιών λάβετε υπόψη τα εξής:
 ■ Μην το τοποθετείτε σε χώρους με υψηλή υγρασία (π. χ. μπάνιο).
 ■ Τοποθετήστε το μακριά από παιδιά και ζώα.
 ■ Μην το τοποθετείτε απευθείας επάνω ή κοντά σε σκληρούς δίσκους, υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, πιστωτικές κάρτες ή 

άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήματα με ευαισθησία σε μαγνήτες.
 ■ Τοποθετήστε το QLOCKTWO LARGE με τέτοιον τρόπο ώστε να μην μπορεί να πέσει σε περίπτωση απροσδόκητων 

κτυπημάτων ή τραβηγμάτων των καλωδίων.
 ■ Αποφεύγετε την απευθείας έκθεση σε ακτινοβολία θερμότητας, π.χ. από θερμαντικό σώμα.
 ■ Αποφεύγετε την απευθείας έκθεση σε ηλιακό φως.

1.4 Καθαρισμός

ΠΡΟΣΟΧΗ Τα πανιά γυαλίσματος ή τα διαλυτικά μέσα (π. χ. τερεβινθέλαιο, βενζόλιο) ή τα αλκοολούχα καθαριστικά μέσα  
(π. χ. οινόπνευμα) μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στις επιφάνειες.

Μπροστινό κάλυμμα από βουρτσισμένο ανοξείδωτο χάλυβα (STAINLESS STEEL): 
 ■ Απομακρύνετε τις ελαφριές ακαθαρσίες με το πανί από μικροίνες (παραδοτέα).
 ■ Απομακρύνετε τις σκληρές ακαθαρσίες με ένα κατάλληλο καθαριστικό για ανοξείδωτο χάλυβα.

Για να αποκλείσετε σωματικές βλάβες και υλικές 
ζημιές, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης 
πριν από τη συναρμολόγηση και τη χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Το προϊόν αυτό περιέχει  
μαγνητικά υλικά. Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας,  
για να μάθετε εάν αυτό μπορεί να επηρεάσει  
τη λειτουργία της εμφυτευμένης ιατρικής  
συσκευής σας.

Μπροστινό κάλυμμα από επιστρωμένο ανοξείδωτο χάλυβα (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT): 
Απομακρύνετε τις σκληρές ακαθαρσίες με ένα μαλακό πανί με νερό και μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πιάτων.
 
Μπροστινό κάλυμμα GOLD, SILVER & GOLD, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, METAMORPHITE:
Ξεσκονίζετε προσεκτικά τις επιφάνειες με ένα μαλακό, στεγνό βαμβακερό πανί χωρίς σκόνη ή με ένα πινέλο από φυσική 
τρίχα χωρίς να πιέζετε. 

1.5 Συντήρηση και επισκευή

Μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε ή να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας το QLOCKTWO LARGE. Οι εργασίες  
συντήρησης και οι εργασίες επισκευής θα πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο έμπορο ή από τον κατασκευαστή.  
Στοιχεία επικοινωνίας, βλέπε τελευταία σελίδα των οδηγιών χρήσης.

1.6 Εγγύηση

Η εγγύηση διαρκεί δύο χρόνια. Χρησιμοποιείτε το QLOCKTWO LARGE αποκλειστικά με γνήσιο πρόσθετο εξοπλισμό.  
Σε περίπτωση μη τήρησης των υποδείξεων σε αυτές τις οδηγίες χρήσης ή αν μετατρέψετε, ανοίξετε ή μετασκευάσετε το 
QLOCKTWO LARGE, τότε παύει να ισχύει οποιαδήποτε αξίωση εγγύησης.

1.7 Απόρριψη

ΠΡΟΣΟΧΗ Η ακατάλληλη απόρριψη επιβαρύνει το περιβάλλον.

2. Συναρμολόγηση και συνδέσεις

2.1 Ασφάλεια κατά τη συναρμολόγηση

Ανοξείδωτος χάλυβας: Διαθέστε στην ανακύκλωση τα εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα ως απορρίμματα 
μετάλλων. Ο ανοξείδωτος χάλυβας είναι μια πολύτιμη πρώτη ύλη, η οποία μπορεί να λιώσει και να 
επαναχρησιμοποιηθεί.

Ηλεκτρικές συσκευές: Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. 
Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης. Ο έμπορος υποχρεούται να παραλαμβάνει τα προϊόντα προς 
απόρριψη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Σοβαρός ή θανατηφόρος τραυματισμός από ηλεκτρισμό.
 ■ Μην τραβάτε από τα ηλεκτρικά καλώδια, αλλά μόνο από τα βύσματα. 
 ■ Τοποθετήστε τα καλώδια με τέτοιον τρόπο ώστε να μην μπορούν να κάμπτονται/συσφίγγονται και φροντίστε 

να μην βρίσκονται σε περιοχή διέλευσης.
 ■ Πριν από τη σύνδεση στην τροφοδοσία ρεύματος ελέγξτε όλα τα καλώδια για εμφανείς ζημιές. Σε περίπτωση 

ζημιών μην συνδέετε το QLOCKTWO LARGE στην τροφοδοσία ρεύματος.
 ■ Αναθέτετε την εκτέλεση των ηλεκτρικών συνδέσεων μόνο σε ηλεκτρολόγους.
 ■ Πριν από την έναρξη της επίτοιχης τοποθέτησης διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος και ελέγξτε ότι δεν 

αναπτύσσονται τάσεις.
 ■ Τηρείτε τα επιτρεπόμενα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της τροφοδοσίας ρεύματος, βλέπε κεφ. 4 "Τεχνικά 

αρακτηριστικά".
 ■ Μην ακουμπάτε τα καλώδια και τα βύσματα με βρεγμένα χέρια.
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Το βύσμα του τροφοδοτικού χρησιμεύει σαν διάταξη αποσύνδεσης από το δίκτυο ρεύματος. 
Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο QLOCKTWO LARGE και να έχει εύκολη πρόσβαση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ Για την αποφυγή υλικών ζημιών λάβετε υπόψη τα εξής:
 ■ Λαμβάνετε υπόψη την ανοχή σε φορτίο του προβλεπόμενου τοίχου και επιλέγετε το κατάλληλο μέσο στερέωσης, π χ. 

ούπατ και βίδες τοιχοποιίας.
 ■ Στην περιοχή των οπών διάτρησης δεν επιτρέπεται να υπάρχουν αγωγοί τροφοδοσίας.
 ■ Εάν νιώσετε αντίσταση κατά την ανάρτηση του QLOCKTWO LARGE στην επίτοιχη βάση (π. χ. από την ύπαρξη καλωδίου), 

τότε μην πιέζετε με δύναμη και μην περιστρέφετε το QLOCKTWO LARGE προς τη σωστή θέση. Αν το QLOCKTWO LARGE 
δεν ασφαλίσει καλά στην επίτοιχη βάση, τότε μπορεί να καταστραφεί το φις.

 ■ Χρησιμοποιήστε τα βαμβακερά γάντια (παραδοτέα).

2.2 Επίτοιχη συναρμολόγηση

Είσοδος ρεύματος με επίτοιχη σύνδεση:
Επίτοιχη συναρμολόγηση και ηλεκτρική σύνδεση μέσω επίτοιχης  
σύνδεσης, βλέπε σαμπλόνα συναρμολόγησης.
 
Είσοδος ρεύματος με πρίζα δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος:
Επίτοιχη συναρμολόγηση, βλέπε σαμπλόνα συναρμολόγησης.

Σε ηλεκτρική σύνδεση μέσω μιας πρίζας ρεύματος εκτελέστε τα  
εξής βήματα: 

 > Περάστε το μικρό φις του αγωγού σύνδεσης (1)  
μέσω του καναλιού καλωδίου της επίτοιχης βάσης (2)  
και συνδέστε το στο τροφοδοτικό.

 > Κρεμάστε το ανακουφιστικό καταπόνησης του τροφοδοτικού 
στο εξάρτημα ανάρτησης καλωδίου (3).

 > Συνδέστε το φις του τροφοδοτικού στην υποδοχή σύνδεσης  
του QLOCKTWO LARGE (4).

 > Συνδέστε το φις σε μια πρίζα (5). 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Δυνατή πρόσκρουση και κτύπημα από πτώση

 ■ Το QLOCKTWO LARGE ζυγίζει περ. 25 kg. Για τη συναρμολόγηση απαιτείται η ύπαρξη ασφαλούς χώρου 
εργασίας για 2 άτομα.

 ■ Ανάλογα με το ύψος συναρμολόγησης πρέπει να προετοιμάζεται σκαλωσιά ή πλατφόρμα ανύψωσης από το 
εξειδικευμένο εργατικό προσωπικό.

 ■ Επιλέξτε το ύψος του χώρου εργασίας έτσι ώστε τα άτομα να συγκρατούν το QLOCKTWO LARGE με ασφάλεια 
και να μπορούν να το συναρμολογήσουν.

 ■ Κατά το κρέμασμα του QLOCKTWO LARGE στην επίτοιχη βάση φροντίζετε και τα τέσσερα μπουλόνια 
ανάρτησης να βρίσκονται στα στηρίγματα και το QLOCKTWO LARGE να ασφαλίζει στην επίτοιχη βάση. 

3. Λειτουργίες και χειρισμός 

3.1 Ένδειξη ώρας και στοιχεία χειρισμού

Εμφανιζόμενη ώρα: 07:18                  Στοιχεία χειρισμού

3.2 Υποδείξεις για τη ρύθμιση

Μπορείτε να ρυθμίσετε το QLOCKTWO LARGE με λίγη προσοχή και από την μπροστινή πλευρά. Με το πάτημα του πλήκτρου 
[ 1 ] σε βήματα 1 λεπτού ο εσωτερικός μετρητής δευτερολέπτων ορίζεται στο μηδέν. Αυτό επιτρέπει τη ρύθμιση της ώρας με 
ακρίβεια δευτερολέπτων.
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Ένδειξη της ώρας 
Ρύθμιση μέσω του πλήκτρου [60]

Ένδειξη σε βήματα 5 λεπτών 
Ρύθμιση μέσω του πλήκτρου [ 5 ]

Κάθε φωτεινό σημείο  
= 1 λεπτό αργότερα 
Ρύθμιση μέσω του πλήκτρου [ 1 ]

Πλήκτρο [ ] 

Ρύθμιση φωτεινότητας

Πλήκτρο [ 1 ] 
Βήματα 1 λεπτού

Πλήκτρο [ 5 ] 
Βήματα 5 λεπτών

Πλήκτρο [60] 
Βήματα ώρας

(3)

(4)

(5)

(2)

(1)

G F

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ένδειξης "Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ":
Στην εργοστασιακή ρύθμιση οι εισαγωγικές λέξεις "Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ" εμφανίζονται στις ολόκληρες και μισές ώρες.

 > Να εμφανίζεται πάντα το "Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ": Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [60] για περ. 3 δευτερόλεπτα.
 > Επαναφορά στην εργοστασιακή ρύθμιση: Κρατήστε ξανά πατημένο το πλήκτρο [60] για περ. 3 δευτερόλεπτα.
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3.3 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων (Προαιρετικά εξαρτήματα) 

Χειρισμός:
Όλες οι ρυθμίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν και με τηλεχειριστήριο.

 > Κρατάτε το τηλεχειριστήριο στην κάτω πλευρά του QLOCKTWO LARGE.  
Ο δέκτης υπερύθρων βρίσκεται κάτω από την πίσω πλευρά του περιβλήματος. 

 > Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις με το τηλεχειριστήριο. 
Η λειτουργία των πλήκτρων αντιστοιχεί με τα πλήκτρα στην 
πίσω πλευρά του περιβλήματος. 

Αντικατάσταση μπαταρίας:
Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με μπαταρία κουμπί λιθίου (CR2032). 
Σε αδύναμη ισχύ εκπομπής πρέπει να αντικαθίσταται η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου. 

3.4 Ρύθμιση ώρας μέσω εφαρμογής

Με τη δωρεάν εφαρμογή FLASHSETTER μπορείτε να μεταφέρετε την ώρα μέσω πολλών smartphone εύκολα  
και εντός δευτερολέπτων στο QLOCKTWO LARGE. Περισσότερες πληροφορίες εδώ: www.qlocktwo.com/flashsetter

3.5 Διακοπή ρεύματος

Σε διακοπή ρεύματος η ώρα συνεχίζει να λειτουργεί για περ. 
24 ώρες. Μόλις αποκατασταθεί η τροφοδοσία ρεύματος, εμφανίζεται αυτόματα η τρέχουσα ώρα.  
 
 

4. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο:  QLOCKTWO LARGE
Διαστάσεις QLOCKTWO LARGE (Υ x Π x Β):  900 x 900 x 32 mm
Διαστάσεις επίτοιχης βάσης (Υ x Π x Β):  710 x 710 x 38 mm
Βάρος: περ. 25 kg
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: +15 °C έως +30 °C 
Τηλεχειριστήριο, μπαταρία:  CR 2032, 3 V
Ακρίβεια ρολογιού: ± 8 δευτερόλεπτα/μήνα

ΠΡΟΣΟΧΗ 100% δυνατότητα λειτουργίας με το συνοδευτικό τροφοδοτικό. Για αυτήν τη συσκευή ενδείκνυται 
αποκλειστικά τροφοδοτικό 18 V (54 Watt ή επαρκούς μεγέθους) με τον θετικό πόλο στη μέση του βύσματος.  
Η σύνδεση άλλου τροφοδοτικού μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή.

Τροφοδοτικό, είσοδος: ΕΡ 100 V − 240 V ~ 50/60 Hz, 1,5 A
Τροφοδοτικό, έξοδος: ΣΡ 18 V  3,0 A
Σύνδεση: ø 5,5 x 2,1 mm
QLOCKTWO LARGE, είσοδος: ΣΡ 18 V  400 mA

Διατηρούμε το δικαίωμα σφαλμάτων ή αλλαγών σε τεχνικά χαρακτηριστικά.
Για τυπογραφικά λάθη ή σφάλματα δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη.
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 ■ Μέγιστη φωτεινότητα
 ■ Υψηλή φωτεινότητα
 ■ Μέση φωτεινότητα
 ■ Χαμηλή φωτεινότητα
 ■ Αυτόματη λειτουργία (τα σημεία λεπτών ανάβουν για λίγο στις γωνίες)

C

R2032

3V

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ένδειξης δευτερολέπτων:
Τα δευτερόλεπτα εμφανίζονται στο μπροστινό κάλυμμα με μεγάλους αριθμούς.

 > Ενεργοποίηση της ένδειξης δευτερολέπτων: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [ ] για περ. 1 δευτερόλεπτο.
 > Απενεργοποίηση της ένδειξης δευτερολέπτων: Πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο.

Ρύθμιση φωτεινότητας:
Στην "Αυτόματη λειτουργία" (εργοστασιακή ρύθμιση) η φωτεινότητα προσαρμόζεται αυτόματα στο φως περιβάλλοντος. 
Η φωτεινότητα μπορεί να ρυθμιστεί και χειροκίνητα.

 > Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο [ ].  
Οι ενδείξεις αλλάζουν σύμφωνα με την παρακάτω σειρά:

Υποδείξεις κινδύνων και απόρριψης
 ■ ΠΡΟΣΟΧΗ Οι μπαταρίες κουμπιά/μπαταρίες δεν πρέπει να δίνονται σε παιδιά. 

Σε περίπτωση κατάποσης μπαταριών κουμπιά/μπαταριών, ζητήστε αμέσως 
ιατρική βοήθεια.

 ■ Αφαιρείτε αμέσως τις άδειες μπαταρίες και απορρίπτετε με τρόπο φιλικό για το 
περιβάλλον. Αντικαθιστάτε την μπαταρία μόνο με μπαταρία ίδιου τύπου.

 ■ Εάν η θήκη μπαταριών δεν κλείνει καλά, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος και 
κρατήστε το μακριά από παιδιά.
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QLOCKTWO Manufacture GmbH

Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved

www.qlocktwo.com


