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Instruções de utilização
Leia com a atenção e guarde as instruções de uso para assegurar uma utilização segura e uma 
longa vida útil do  QLOCKTWO LARGE. As instruções de uso também estão disponíveis na Internet: 
www.qlocktwo.com > Information

1. Indicações instrutivas de segurança

1.1 Conteúdo fornecido

Controle o conteúdo fornecido depois de desembalar, consulte o modelo de instalação. 
Se faltarem peças ou houver peças danificadas, dirija-se ao revendedor.

1.2 Transporte e armazenamento

CUIDADO A observar para evitar danos materiais:
 ■ Use a embalagem original.
 ■ Evite choques, oscilações e vibrações durante o transporte.
 ■ Realize o transporte com 2 pessoas. O QLOCKTWO LARGE pesa cerca de 25 kg.
 ■ Armazene em locais secos, à temperatura ambiente, e com humidade do ar reduzida.

1.3 Local de instalação

CUIDADO A observar para evitar danos materiais:
 ■ Não instale em locais com humidade do ar elevada (p. ex. quarto de banho).
 ■ Coloque fora do alcance de crianças e animais.
 ■ Não instale diretamente sobre ou ao lado de discos rígidos, computadores, telemóveis, cartões de crédito ou 

outros componentes eletrónicos que reajam sensivelmente a magnetes.
 ■ Instale o QLOCKTWO LARGE de modo a que não possa cair se houver choques acidentais ou se alguém puxar 

pelos cabos.
 ■ Evite radiação de calor direta, provocada p. ex. por aquecedores.
 ■ Evite luz solar direta.

1.4 Limpeza

CUIDADO Panos de polimento ou solventes (p. ex. terebintina ou benzeno) ou produtos de limpeza com álcool  
(p. ex. álcool etílico) podem provocar danificações das superfícies.

Painel frontal de aço inoxidável escovado (STAINLESS STEEL): 
 ■ Remova sujidades leves com o pano de microfibras (conteúdo fornecido).
 ■ Remova sujidades difíceis com um produto de limpeza adequado para aço inoxidável.

Leia com atenção as instruções de uso antes 
da montagem e da utilização para excluir danos 
pessoas e materiais.

AVISO 
Este produto contém material magnético.  
Consulte o seu médico se pretender saber se  
isso pode afetar o funcionamento do dispositivo 
médico implantado.

Painel frontal de aço inoxidável revestido (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT): 
Remova sujidades com um pano macio e água com um pouco de detergente para a louça.

Painel frontal GOLD, SILVER & GOLD, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, METAMORPHITE:
Remova cuidadosamente pó das superfícies com um pano de algodão macio, seco e sem pó ou com um pincel de  
pelos macio sem exercer pressão. 

1.5 Manutenção e reparação

Nunca tente reparar ou desmontar o QLOCKTWO LARGE por iniciativa própria. Solicite trabalhos de manutenção e 
reparação ao revendedor ou ao fabricante a substituição de pilhas e vedantes, a manutenção e trabalhos de reparação. 
Consulte os dados de contacto na última página das instruções de uso.

1.6 Garantia

O período de garantia é de dois anos. Use o QLOCKTWO LARGE exclusivamente com acessórios originais.  
Se as indicações nestas instruções de uso não forem observadas ou o QLOCKTWO LARGE for alterado,  
aberto ou transformado, o direito de garantia caduca.

1.7 Eliminação

CUIDADO Uma eliminação incorreta é nociva para o meio ambiente.

2. Montagem e ligações

2.1 Segurança na montagem

Aço inoxidável: Entregue peças de aço inoxidável como sucata para reciclagem.  
O aço inoxidável é uma matéria-prima valiosa que pode ser fundida e reutilizada.

Aparelhos elétricos: Não é permitido eliminar aparelhos elétricos juntamente com resíduos domésticos. 
Observe os regulamentos regionais de eliminação. O revendedor é obrigado à retoma.

AVISO
Ferimentos graves e mortais devido a eletricidade

 ■ Não puxe cabos elétricos, puxe só pelas fichas. 
 ■ Instale os cabos sem que possam ser dobrados/entalados nem se encontrem na área de passagem.
 ■ Verifique todos os cabos quanto a danos visíveis antes de conectar à alimentação elétrica. Não conecte o 

QLOCKTWO LARGE à alimentação elétrica se estiver danificado.
 ■ Solicite a realização de conexões elétricas exclusivamente a eletricistas qualificados.
 ■ Antes de proceder à instalação na parede, desligue a alimentação elétrica e verifique a isenção de tensão.
 ■ Observe os dados elétricos admitidos da alimentação elétrica, consulte o capítulo 4 "Dados técnicos".
 ■ Não toque em cabos e fichas com as mãos húmidas.

PE
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A ficha da fonte de alimentação serve de dispositivo de separação relativamente à rede elétrica.  
A tomada deve se encontrar perto do CLOCKTWO LARGE e ser facilmente acessível. 

CUIDADO A observar para evitar danos materiais:
 ■ Observe a capacidade de suporte da parede prevista e selecione meios de fixação adequados para o efeito, como 

p. ex. buchas e parafusos para alvenaria.
 ■ Na área dos furos não pode haver cabos de alimentação.
 ■ Se, ao pendurar o QLOCKTWO LARGE no suporte de parede, sentir uma resistência (p. ex. devido a cabos em 

sítios desfavoráveis), não pressione nem rode o QLOCKTWO LARGE para a posição correta com violência. Se o 
QLOCKTWO LARGE não for encaixado corretamente no suporte de parede, a ficha de rede pode ser danificada.

 ■ Use sempre as luvas de algodão (conteúdo fornecido).

2.2 Instalação na parede

Alimentação de corrente através de uma conexão de parede:
Instalação na parede e conexão elétrica através de uma ligação de  
parede, consulte o modelo de instalação.
 
Alimentação de corrente através de uma tomada de rede:
Instalação na parede, consulte o modelo de instalação.

No caso de conexão elétrica através de uma  
tomada de rede, proceda como se segue: 

 > Conduza a pequena ficha do cabo de ligação (1) 
pelo canal do cabo do suporte de parede (2) 
e insira-a na fonte de alimentação.

 > Pendure o alívio de tensão da fonte de alimentação 
na suspensão de cabos (3).

 > Insira a ficha da fonte de alimentação no 
conector do QLOCKTWO LARGE (4).

 > Insira a ficha de rede numa tomada (5). 

AVISO
Choques e esmagamentos graves no caso de queda

 ■ O QLOCKTWO LARGE pesa cerca de 25 kg. Para a montagem é necessária uma superfície de suporte 
segura para 2 pessoas.

 ■ Conforme a altura de montagem, pode ser necessário ter disponível uma estrutura ou uma plataforma 
de trabalho de profissionais.

 ■ Escolha a altura da superfície de suporte de modo a que as pessoas consigam segurar e montar com 
segurança o QLOCKTWO LARGE.

 ■ Ao pendurar o QLOCKTWO LARGE no suporte de parede, assegure-se de que as quatro cavilhas de 
suspensão se encontram nos suportes e de que o QLOCKTWO LARGE encaixa no suporte de parede. 

3. Funções e comando 

3.1 Indicação da hora e elementos de comando

Hora indicada: 07:18 horas                 Elementos de comando

3.2 Indicações sobre o ajuste

Com algum tato e cuidado, o QLOCKTWO LARGE também pode ser ajustado pela parte frontal. Ao acionar a tecla [ 1 ]  
de passos de 1 minuto, o contador de segundos interno é colocado em zero. Isso permite um acerto da hora ao  
segundo. 
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Indicação da hora 
Ajuste com a tecla [60]

Indicação em passos de 5 minutos 
Ajuste com a tecla [5]

Cada ponto luminoso  
= 1 minuto mais tarde 
Ajuste com a tecla [ 1 ]

Tecla [ ] 
Ajuste da luminosidade

Tecla [ 1 ] 
Passos de 1 minutos

Tecla [ 5 ] 
Passos de 5 minutos

Tecla [60] 
Passos de horas

(3)

(4)

(5)

(2)

(1)

G F

Ativar/Desativar a indicação "É"/"SÃO":
Com o ajuste de fábrica, o termo introdutório "É" ou "SÃO" é indicado à hora inteira e à meia hora.

 > Se quiser que "É"/"SÃO" sejam indicados sempre: mantenha a tecla [60] premida durante aprox.  
3 segundos.

 > Voltar a estabelecer o ajuste de fábrica: mantenha a tecla [60] premida durante aprox. 3 segundos.
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3.3 Controlo remoto infravermelho (Acessórios opcionais) 

Uso:
Todos os ajustes podem ser também realizados com o controlo remoto.

 > Oriente o controlo remoto para a parte inferior do QLOCKTWO LARGE.  
O recetor de infravermelhos encontra-se em baixo na traseira da caixa. 

 > Proceda aos ajustes com o controlo remoto. 
A função das teclas corresponde à das teclas na traseira da caixa. 

Substituir a pilha:
O controlo remoto funciona com uma pilha de botão de lítio (CR2032). 
Se a potência de emissão for fraca, é preciso substituir a pilha do controlo remoto. 

3.4 Acertar as horas com a App

Com a App gratuita FLASHSETTER, as horas podem ser transmitidas facilmente e ao segundo com muitos  
smartphones para o QLOCKTWO LARGE. Mais informações em: www.qlocktwo.com/flashsetter

3.5 Falha de corrente elétrica

Se a corrente elétrica falhar, as horas continuam a andar durante aprox. 24 horas.  
Se o abastecimento de corrente elétrica for restabelecido, a hora atual é automaticamente indicada.  

4. Dados técnicos

Modelo:  QLOCKTWO LARGE
Dimensão QLOCKTWO LARGE (A × L × P):  900 × 900 × 32 mm
Dimensão do suporte de parede (A × L × P):  710 × 710 × 38 mm
Peso: approx. 25 kg
Temperatura ambiente: +15 °C até +30 °C 
Controlo remoto, pilha:  CR 2032, 3 V
Precisão: ± 8 segundos/mês

ATENÇÃO 100% de funcionalidade com a fonte de alimentação incluída. Para este aparelho é exclusivamente 
adequada uma fonte de alimentação de 18 V (54 watts ou dimensionamento suficiente) com o polo positivo no 
centro do conector. Uma conexão com outras fontes de alimentação pode danificar o aparelho.

Fonte de alimentação, entrada: AC 100 V − 240 V ~ 50/60 Hz, 1,5 A
Fonte de alimentação, saída: DC 18 V  3,0 A
Ligação: ø 5.5 × 2.1 mm
QLOCKTWO LARGE, entrada: DC 18 V  400 mA

Sob reserva de equívocos ou alterações dos dados técnicos.
Não nos responsabilizamos por erros tipográficos ou equívocos.
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 ■ Luminosidade máxima
 ■ Luminosidade elevada
 ■ Luminosidade média
 ■ Luminosidade baixa
 ■ Modo automático (os pontos de minutos nos cantos são acesos brevemente)

C

R2032

3V

Ativar/Desativar a indicação de segundos:
Os segundos aparecem no painel frontal em cifras grandes.

 > Ativar a indicação de segundos: Mantenha a tecla [ ] premida durante aprox. 1 segundo.
 > Desativar a indicação de segundos: prima uma tecla qualquer.

Ajustar a luminosidade:
No “modo automático” (ajuste de fábrica), a luminosidade adapta-se automaticamente à luz ambiente. 
A luminosidade também pode ser ajustada manualmente.

 > Prima repetidamente a tecla [ ].  
Os ajustes mudam na sequência seguinte:

Indicações sobre perigo e eliminação
 ■ ATENÇÃO Manter pilhas de botão/pilhas fora do alcance de crianças.  

Procurar imediatamente assistência médica se forem ingeridas pilhas 
de botão/pilhas.

 ■ Remover imediatamente pilhas gastas e eliminar de modo respeitador 
do ambiente. Substituir apenas por um tipo idêntico.

 ■ Se o compartimento da pilha não fechar com segurança, não usar o 
produto e mantê-lo afastado de crianças.



 

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

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

.4
9.

Q
2L

V4
.G

A.
B

.P
E.

03


	1	Sicherheitshinweise
	1.1	Lieferumfang
	1.2	Transport und Lagerung
	1.3	Montageort
	1.4	Reinigung
	1.5	Wartung und Reparatur
	1.6	Gewährleistung

	2	Montage und Anschlüsse
	2.1	Sicherheit bei der Montage
	2.2	Wandmontage

	3	Funktionen und Bedienung
	3.1	Zeitanzeige und Bedienelemente


