
Élvezze az időt
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HUHasználati útmutató
A használati útmutatót a QLOCKTWO LARGE biztonságos alkalmazása és hosszú élettartama 
érdekében gondosan olvassa el és őrizze meg. A használati útmutató az interneten is elérhető: 
www.qlocktwo.com > Information

1. Biztonsági tudnivalók

1.1 Szállítási kör

A kicsomagolást követően ellenőrizze a szállítási kört, lásd a szerelősablont. 
Hiányzó vagy sérült részek esetén forduljon a szaküzlethez.

1.2 Szállítás és tárolás

FIGYELEM Anyagi kár elkerüléséhez ügyeljen az alábbiakra:
 ■ Az eredeti csomagolást használja.
 ■ Kerülje az ütéseket, rázkódást és vibrációt a szállítás során.
 ■ A szállítás két személy végezze. A QLOCKTWO LARGE súlya kb. 25 kg.
 ■ A tárolást száraz helyiségben, szobahőmérsékleten és alacsony páratartalom mellett végezze.

1.3 Felszerelés helye

FIGYELEM Anyagi kár elkerüléséhez ügyeljen az alábbiakra:
 ■ Ne szerelje fel nagy páratartalmú helyiségben (pl. fürdőszobában).
 ■ Úgy helyezze el, hogy gyermekek és állatok ne érjék el.
 ■ Ne tegye közvetlenül merevlemezre, számítógépre, mobiltelefonra hitelkártyára vagy olyan egyéb elektronikus alkatrészre, 

vagy azok mellé, amelyek érzékenyen reagálnak mágnesre.
 ■ A QLOCKTWO LARGE órát úgy helyezze el, hogy az az akaratlan meglökésnél vagy a vezetékek húzásakor ne eshessen le.
 ■ Kerülje a közvetlen hősugárzást, például fűtőtest mellett.
 ■ Kerülje a közvetlen napfényt.

1.4 Tisztítás

FIGYELEM Polírozó kendők vagy oldószerek (pl. terpentin, benzol), vagy alkoholtartalmú tisztítószerek (pl. spiritusz) a 
felületek megrongálódását okozhatják.

Szálhúzott nemesacél előlap (STAINLESS STEEL): 
 ■ A könnyű szennyeződéseket a mikroszálas kendővel (a szállítási kör része) távolítsa el.
 ■ A makacs szennyeződéseket alkalmas nemesacél-tisztítóval távolítsa el.

Bevont nemesacél előlap (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT): 
A szennyeződéseket puha kendővel és kevés mosogatószert tartalmazó vízzel távolítsa el.

A használati útmutatót a szerelés és használat  
előtt gondosan végig kell olvasni a személyi sérülés  
és anyagi kár kizárására.

FIGYELMEZTETÉS 
Ez a termék mágneses anyagokat tartalmaz.  
Forduljon orvosához, ha tudni szeretné, hogy  
ez befolyásolhatja-e a beültetett orvosi eszköz  
működését.

GOLD, SILVER & GOLD, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, METAMORPHITE előlap:
A felületeket puha, száraz és pormentes pamutkendővel vagy puha szőrecsettel, nyomás gyakorlása nélkül, óvatosan 
porolja le.

1.5 Karbantartás és javítás

Sohasem kísérelje meg a QLOCKTWO LARGE saját javítását vagy szétszedését. A karbantartási és javítási munkákat a 
szaküzlettel vagy a gyártóval végeztesse el. Kapcsolati adatok: lásd a használati útmutató utolsó oldalán.

1.6 Szavatosság

A szavatossági időtartam két év. A QLOCKTWO LARGE-t kizárólag eredeti tartozékokkal használja. Az ezen használati 
útmutatóban ismertetett tudnivalók figyelmen kívül hagyása, vagy a QLOCKTWO LARGE megváltoztatása, kinyitása vagy 
átépítése esetén nem áll fenn szavatossági igény.

1.7 Ártalmatlanítás

FIGYELEM A szakszerűtlen hulladékkezelés a környezetet terheli.

2. Szerelés és csatlakozók

2.1 Biztonság a szerelés során

A tápegység dugója a táphálózatról való leválasztóként szolgál.  
A dugaszoló aljzatot a QLOCKTWO LARGE készülék közelébe kell szerelni és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Nemesacél: A nemesacél elemeket fémhulladékként újrahasznosításra kell továbbítani.  
A nemesacél értékes nyersanyag, amelyet be lehet olvasztani és újra fel lehet használni.

Elektromos eszközök: Az elektromos eszközöket nem szabad a háztartási hulladékba helyezni.  
Be kell tartani az ártalmatlanításra vonatkozó regionális előírásokat. A szaküzlet köteles a visszavételre.

FIGYELMEZTETÉS
Súlyos, akár halálos sérülés az elektromosság következtében

 ■ Ne az elektromos vezetéknél húzza, csak a dugasznál. 
 ■ A vezetékeket úgy fektesse, hogy azok ne törhessenek meg/ne csípődhessenek be és ne legyenek az átjáró 

területen.
 ■ Az áramellátás csatlakozása előtt az összes vezetéket meg kell vizsgálni látható sérülések szempontjából.  

A QLOCKTWO LARGE-ot sérülés esetén ne csatlakoztassa az áramellátásra.
 ■ Az elektromos bekötést csak elektromos szakemberrel végeztesse el.
 ■ A fali szerelés megkezdése előtt le kell kapcsolni az áramellátást és ellenőrizni kell a feszültségmentességet.
 ■ Vegye figyelembe az áramellátás megengedett elektromos adatait, lásd a 4. „Műszaki adatok” fejezetet.
 ■ A vezetékeket és a dugaszt ne érintse meg nedves kézzel.
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FIGYELEM Anyagi kár elkerüléséhez ügyeljen az alábbiakra:
 ■ Vegye figyelembe a kiválasztott fal teherbíró képességét és válasszon egy ennek megfelelő rögzítőeszközt, pl. tiplit és 

csavart falazat esetén.
 ■ A fúrt lyukak környezetében nem lehetnek ellátóvezetékek.
 ■ Ha a QLOCKTWO LARGE fali tartóba való beakasztása során ellenállás érezhető (pl. egy kedvezőtlenül fekvő kábel miatt), 

akkor a QLOCKTWO LARGE órát ne erőltesse be vagy forgassa a helyes pozícióba. Ha a QLOCKTWO LARGE óra nem 
korrekten pattan be a fali tartóba, akkor megsérülhet a hálózati dugasz.

 ■ Használjon pamutkesztyűt (a szállítási kör része).

2.2 Fali szerelés

Elektromos bekötés fali csatlakozón át:
Fali szerelés és elektromos bekötés fali csatlakozáson át, lásd a szerelősablont.
 
Elektromos bekötés hálózati dugaszaljzaton keresztül:
Fali szerelés, lásd a szerelősablont

Az elektromos bekötést a hálózati dugaszaljzaton át a következő  
módon kell elvégezni: 

 > A csatlakozóvezeték kis dugaszát (1)  
vezesse át a fali tartó kábelcsatornáján (2)  
és dugja bele a hálózati adapterbe.

 > A hálózati adapter húzásmentesítését akassza bele a  
kábelfelfüggesztésbe (3).

 > A hálózati adapter dugaszát dugja bele a QLOCKTWO LARGE  
csatlakozó aljzatába (4).

 > A hálózati dugaszt dugja bele egy dugaszaljzatba (5). 

FIGYELMEZTETÉS
Súlyos zúzódások és ütések lezuhanás esetén

 ■ A QLOCKTWO LARGE súlya kb. 25 kg. A szereléshez biztonságos állófelület szükséges 2 személy számára.
 ■ A szerelési magasságtól függően szakemberek által kell emelvényt vagy emelőpadot biztosítani.
 ■ Az állófelület magasságát úgy kell megválasztani, hogy a személyek a QLOCKTWO LARGE órát biztonságosan 

tudják megtartani és felszerelni.
 ■ A QLOCKTWO LARGE óra beakasztásakor a fali tartóba ügyelni kell arra, hogy mind a négy felfüggesztő csap a 

tartókban legyen és a QLOCKTWO LARGE bepattanjon a fali tartóba. 

3. Funkciók és kezelés 

3.1 Időkijelzés és kezelőelemek

Kijelzett pontos idő: 07:18 óra                 Kezelőelemek

3.2 Beállítási tudnivalók

A QLOCKTWO LARGE óra kis kézügyességgel az elülső oldalról is beállítható. Az [ 1 ] gomb működtetésekor 1 perces 
lépésekben nullázódik a belső másodpercszámláló. Ez lehetővé teszi az idő másodpercre pontos beállítását.
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Óra kijelzése 
Beállítás a [60] gombbal

Kijelzés 5 perces lépésekben 
Beállítás az [ 5 ] gombbal

Mindegyik világító pont  
= 1 perccel később 
Beállítás az [ 1 ] gombbal

[ ] gomb 
Fényességbeállítás

[ 1 ] gomb 
1 perces lépések

[ 5 ] gomb 
5 perces lépések

Taste [60] 
Óra lépések

A „IT IS“ (PONTOS IDŐ) kijelzés be-/kikapcsolása:
A gyári alapbeállításban a „IT IS“ szavak egész és fél óránként jelennek meg.

 > A „IT IS“ mindig jelenjen meg: A [60] gombot kb. 3 másodpercig tartsa nyomva.
 > A gyári alapbeállítás újra beállítása: A [60] gombot kb. 3 másodpercig újra tartsa nyomva. 
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3.3 Infravörös távirányító (Opcionális kiegészítők) 

Kezelés:
Minden beállítás elvégezhető a távirányítóról is.

 > A távirányítót tartsa a QLOCKTWO LARGE alsó része felé. 
Az infravörös vevő alul a ház hátoldalán helyezkedik el. 

 > Végezze el a beállításokat a távirányítóval. 
A gombok funkciói megfelelnek a ház hátoldalán lévő gombokénak. 

Elemcsere:
A távirányító lítium gombelemmel (CR2032) működik.
Gyenge adóteljesítmény esetén ki kell cserélni a távirányító elemét. 

3.4 Pontos idő beállítása alkalmazással

Az ingyenes FLASHSETTER alkalmazással a pontos idő sok okostelefonnal egyszerűen és másodpercnyi 
pontossággal átvihető a QLOCKTWO LARGE-ra. További információt itt talál: www.qlocktwo.com/flashsetter

3.5 Áramszünet

Áramszünet esetén a pontos idő kb. 24 órán át tovább látható.  
Az áramellátás helyreállításakor automatikusan megjelenik az aktuális pontos idő.  
 
 
 
 

4. Műszaki adatok

Modell:  QLOCKTWO LARGE
QLOCKTWO LARGE mérete (MA x SZ x MÉ):  900 x 900 x 32 mm
Fali tartó mérete (MA x SZ x MÉ):  710 x 710 x 38 mm
Súly: kb. 25 kg
Környezeti hőmérséklet: +15 °C ... +30 °C 
Távirányító, elem:  CR 2032, 3 V
Járáspontosság: ± 8 másodperc/hónap

FIGYELEM 100%-os működés csak a mellékelt hálózati tápegységgel garantált. Ehhez a készülékhez kizárólag  
18 V-os hálózati tápegység (54 W-os, vagy megfelelően méretezett) alkalmas, a dugasz közepén lévő pozitív pólussal.  
Más hálózati tápegység csatlakoztatása következtében a készülék megrongálódhat.

Hálózati tápegység, bemenet: AC 100 V − 240 V ~ 50/60 Hz, 1,5 A
Hálózati tápegység, kimenet: DC 18 V  3,0 A
Csatlakozó: ø 5,5 x 2,1 mm
QLOCKTWO LARGE, bemenet: DC 18 V  400 mA

A műszaki adatok téves megadásának vagy módosításának jogát fenntartjuk.
Nyomdahibáért vagy tévedésért nem vállalunk felelősséget.

HU

 ■ Maximális fényesség
 ■ Nagy fényesség
 ■ Közepes fényesség
 ■ Csekély fényesség
 ■ Automatika mód (percpontok a sarkokban rövid időre kigyulladnak)

C

R2032

3V

Másodperckijelzés be-/kikapcsolása:
A másodpercek nagy számjegyekkel jelennek meg az előlapon.

 > Másodperckijelzés bekapcsolása: A [ ] gombot kb. 1 másodpercig tartsa nyomva.
 > Másodperckijelzés kikapcsolása: Nyomjon meg egy tetszőleges gombot.

Fényesség beállítása:
Az „Automatika módban“ (gyári beállítás) a fényesség automatikusan a környezeti fényhez illeszkedik. 
A fényességet manuálisan is beállíthatja.

 > Nyomja meg ismételten a [ ] gombot.  
A beállítások a következő minta szerint változnak:

Figyelmeztetések és ártalmatlanítási tudnivalók
 ■ FIGYELEM Gombelem/akkumulátor nem való gyermek kezébe. Azonnal 

kérjen orvosi segítséget, ha gombelem/akkumulátor lenyelése történt.
 ■ Az elhasznált akkumulátort azonnal távolítsa el és környezetbarát módon  

ártalmatlanítsa. Csak azonos típusúra cserélje az akkumulátort.
 ■ Ha az akkumulátorfiók nem záródik biztonságosan, ne használja tovább a  

terméket és gyermekektől tartsa távol.
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QLOCKTWO Manufacture GmbH
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd

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


