
Bucuraţi-vă de timpul dumneavoastră!
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ROInstrucţiuni de utilizare
Citiți cu atenție și păstrați instrucțiunile pentru o utilizare sigură și îndelungată a ceasului QLOCKTWO LARGE. 
Instrucțiunile de utilizare vă stau la dispoziție și pe Internet: www.qlocktwo.com > Information

1. Instrucţiuni de siguranţă

1.1 Volumul de livrare

Verificați volumul de livrare după despachetare, vezi șablonul pentru montare. 
În cazul pieselor lipsă sau avariate, adresați-vă magazinului de specialitate.

1.2 Transportul şi depozitarea

ATENŢIE Respectați pentru evitarea daunelor materiale:
	■ Utilizați ambalajul original.
	■ Evitați loviturile, șocurile și vibrațiile în timpul transportului.
	■ Transportul se va executa cu 2 persoane. QLOCKTWO LARGE cântărește cca 25 de kg.
	■ A se depozita în încăperi uscate, la temperatura camerei și cu umiditate redusă.

1.3 Locul de montaj

ATENŢIE Respectați pentru evitarea daunelor materiale:
	■ Nu depozitați în încăperi cu umiditate înaltă (de ex. în baie).
	■ Așezați-l ferit de accesul copiilor și al animalelor.
	■ Nu îl așezați direct pe sau lângă plăci de bază, computere, telefoane mobile, carduri de credit sau alte componente 

electronice care sunt sensibile la magneți.
	■ Amplasați ceasul QLOCKTWO LARGE astfel încât să nu cadă în cazul unei loviri neintenționate sau a tragerii de cabluri.
	■ Evitați radierea directă a căldurii, de ex. de la calorifere.
	■ Evitați radiațiile directe ale soarelui.

1.4. Curăţarea

ATENȚIE Lavetele de lustruire sau solvenții (de ex. terpentină, benzen) sau agenții de curățare cu conținut de alcool  
(de ex. spirt) pot cauza deteriorarea suprafețelor.

Fața din inox periat (STAINLESS STEEL): 
	■ Îndepărtați murdăria ușoară cu laveta din microfibre (inclusă în pachet).
	■ Îndepărtați murdăria persistentă cu un agent de curățare pentru inox.

Fața din inox vopsit (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT): 
Îndepărtați murdăria cu o lavetă moale și apă cu puțin detergent de vase.

Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare înaintea 
montajului și a utilizări pentru a exclude vătămarea 
persoanelor și daunele materiale.

AVERTISMENT 
Acest produs conține materiale magnetice.  
Consultați medicul dumneavoastră dacă doriți  
să știți dacă acest lucru poate afecta funcționarea 
dispozitivului medical implantat.

Fața din GOLD, SILVER & GOLD, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, METAMORPHITE:
Ștergeți de praf suprafețele cu o lavetă din bumbac moale, uscată și curată sau cu o pensulă cu păr moale, fără a apăsa.

1.5  Întreţinerea şi reparaţiile

Nu încercați niciodată să reparați sau să demontați ceasul QLOCKTWO LARGE. Solicitați efectuarea lucrărilor de întreținere și 
reparații la magazinul de specialitate sau Pentru datele de contact, vezi ultima pagină a instrucțiunilor de utilizare.

1.6 Garanţia

Perioada de garanţie este de doi ani. Utilizați ceasul QLOCKTWO LARGE exclusiv cu accesoriile originale. În cazul nerespectării 
indicațiilor din aceste instrucțiuni de utilizare sau la modificarea, deschiderea sau alterarea ceasului QLOCKTWO LARGE, se 
pierde dreptul de garanție.

1.7. Depunerea la deşeuri

ATENȚIE Depunerea la deșeuri în mod necorespunzător dăunează mediului înconjurător.

2. Montajul şi racordarea

2.1 Siguranţa n timpul montajului

Ștecărul elementului de reţea constituie dispozitivul de separaţie de la reţea.  
Priza trebuie să fie montată în apropierea ceasului QLOCKTWO LARGE și să fie ușor accesibilă.

Oţel inoxidabil: Componentele din inox se vor dispensa la deșeurile metalice pentru reciclare. Inoxul este o 
materie primă valoroasă, care poate fi topită și refolosită.

Aparate electrice: Depunerea aparatelor electrice la gunoiul menajer este interzisă. Respectați prevederile 
locale pentru managementul deșeurilor! Reprezentantul dvs. comercial este obligat să primească înapoi ceasul și 
ambalajul.

AVERTISMENT
Pericol de răni grave sau chiar mortale din cauza electricității

	■ Nu trageți de cablurile electrice, doar de ștechere. 
	■ Amplasați cablurile astfel încât să nu poată fi îndoite/prinse și să nu se afle în zona de trecere.
	■ Înaintea conectării la alimentarea cu curent, verificați toate cablurile cu privire la avarii vizibile.  

Nu conectați QLOCKTWO LARGE la alimentarea cu curent în cazul defecțiunilor.
	■ Dispuneţi întotdeauna executarea racordurilor electrice de către un electrician.
	■ Înaintea montării pe perete, deconectaţi alimentare cu tensiune și verificaţi pentru a vă asigura de absenţa 

tensiunii.
	■ Respectați datele electrice admise ale alimentării cu curent, vezi cap. 4 „Date tehnice".
	■ Nu atingeți cablurile și ștecherele cu mâinile umede.
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ATENŢIE Respectați pentru evitarea daunelor materiale:
	■ Respectaţi capacitatea portantă a peretelui prevăzut pentru montaj și alegeţi mijloace adecvate pentru acest tip de 

perete, de ex. dibluri și șuruburi în cazul zidăriei.
	■ Atenţie ca în zona de efectuare a găurilor să nu se afle cabluri de alimentare.
	■ Dacă la agăţarea ceasului QLOCKTWO LARGE în suportul pentru montajul pe perete se simte o anumită rezistenţă  

(de ex. din cauza unor cabluri poziţionate nefavorabil), nu apăsaţi și nu rotiţi ceasul QLOCKTWO LARGE cu forţa în 
poziţia corectă. În cazul în care ceasul QLOCKTWO LARGE nu se blochează corect în suportul pentru montajul pe perete, 
ștecherul de reţea poate fi deteriorat.

	■ Purtați mănuși din bumbac (incluse în pachet).

2.2 Montajul pe perete

Alimentarea cu curent electric de la un racord în perete:
Montajul pe perete și racordul electric prin intermediul unui racord în perete:
 
Alimentarea cu curent electric de la o priză de reţea:
Pentru montajul pe perete vezi șablonul pentru montare.

În cazul alimentării electrice de la o priză de curent, procedaţi după  
cum urmează: 

 > Introduceţi ștecherul mic al conductei de racordare (1)  
prin canalul de cablu al suportului pentru montajul pe perete (2)  
și introduceţi în blocul de alimentare de la reţea.

 > Fixaţi dispozitivul de descărcare de tracţiune în dispozitivul  
pentru agăţarea cablului (3).

 > Introduceţi fișa blocului de alimentare de la reţea în bucșa de  
racordare a ceasului QLOCKTWO LARGE (4).

 > Introduceţi ștecherul de reţea în priză (5). 

AVERTISMENT
Striviri şi lovituri grave la căderea de la înălţime

	■ QLOCKTWO LARGE cântărește cca 25 de kg. Pentru montaj este necesară o suprafaţă de sigură pentru  
2 persoane.

	■ În funcţie de înălţimea de montaj trebuie dispusă punerea la dispoziţie de către specialiști a unei schelă 
sau a unui elevator.

	■ Alegeţi înălţimea suprafeţei pentru executarea montajului astfel încât persoanele să poată ţine și monta în 
siguranţă ceasul QLOCKTWO LARGE.

	■ La agăţarea ceasului QLOCKTWO LARGE în suportul pentru montajul pe perete aveţi grijă ca toate bolţurile 
de fixare să se afle în suporturi, iar ceasul QLOCKTWO LARGE se blocheze în suportul pentru montajul pe 
perete. 

3. Funcţiile şi operarea 

3.1 Afişarea orei şi elementele de operare

Ora afişată: Ora 07:18                   Elemente de operare

3.2 Indicaţii referitoare la reglare

QLOCKTWO LARGE poate fi reglat și din faţă cu puţină îndemânare. La acționarea tastei [ 1 ] trepte de 1 minut, se setează la 
zero contorul secundelor. Acest lucru permite reglarea orei cu exactitate la secundă. 
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Afișajul orei 
Reglare cu tasta [60]

Afișaj în trepte de 5 minute 
Reglare cu tasta [ 5 ]

Fiecare punct luminos 
= 1 minut mai târziu 
Reglare cu tasta [ 1 ]

Tasta [ ]  
Reglarea luminozității

Tasta [ 1 ] 
Trepte de 1 minute

Tasta [ 5 ] 
Trepte de 5 minute

Tasta [60] 
Trepte de o oră

[RO] Rumänisch – Dick Weissfilm – 17. OktObeR 2014 / sm

(3)

(4)

(5)

(2)

(1)

G F

Activarea/dezactivarea afişajului „ESTE ORA“:
La setarea din fabrică este afișat cuvântul introductiv „ESTE ORA“ la fix și la jumătate.

 > Dacă doriți să se afișeze „ESTE ORA“ în permanență: Ţineţi apăsată tasta [60] cca 3 secunde.
 > Restabilirea setării din fabrică: Ţineţi din nou apăsată tasta [60] cca 3 secunde.
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3.3 Telecomandă cu infraroşii (Accesorii opționale) 

Operare:
Toate setările pot fi efectuate și cu telecomanda.

 > Telecomanda trebuie păstrată îndreptată înspre partea de jos a ceasului QLOCKTWO LARGE.  
Receptorul razelor infraroșii se află jos pe partea din spate a carcasei. 

 > Efectuaţi reglajele cu telecomanda. 
Funcţia tastelor corespunde funcţiei respective a tastelor de pe partea din spate a carcasei. 

Schimbarea bateriei:
Telecomanda funcționează cu o baterie tip pastilă cu litiu (CR2032). Când performanţa  
de transmitere a bateriei este slabă trebuie înlocuită bateria din telecomandă. 

3.4 Reglarea orei prin intermediul aplicației

Cu aplicația gratuită FLASHSETTER ora exactă se poate transmite simplu și la secundă pe 
QLOCKTWO LARGE de la multe  Informaţii suplimentare la adresa: www.qlocktwo.com/flashsetter

3.5 Pană de curent

În cazul unei pene de curent, ora se mai afișează cca 24 de ore.  
La restabilirea alimentării cu curent se afișează automat ora curentă.  
 
 
 
 

4. Date tehnice

Model:  QLOCKTWO LARGE
Dimensiunile QLOCKTWO LARGE (î x lă x a):  900 x 900 x 32 mm
Dimensiunile suportului pentru montajul pe perete (î x lă x a):  710 x 710 x 38 mm
Greutate: cca. 25 kg
Temperatura ambiantă: între +15 °C și +30 °C 
Telecomandă, baterie:  CR 2032, 3 V
Exactitate: ± 8 secunde/lună

ATENŢIE Funcționalitate 100% cu alimentatorul atașat. Pentru acest aparat este adecvat exclusiv un alimentator de  
18 V (54 W sau dimensionat suficient) cu polul pozitiv în centrul ștecărului. Racordul altor alimentatoare ar putea avaria  
aparatul.

Alimentator, intrare:  AC 100 V − 240 V ~ 50/60 Hz, 1,5 A
Alimentator, ieșire: DC 18 V	 	3,0 A
Racord: ø 5.5 x 2.1 mm
QLOCKTWO LARGE, intrare: DC 18 V	 	400 mA

Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice și nu răspundem de eventuale greșeli.
Nu răspundem pentru greșeli de tipar sau erori.

RO

C

R2032

3V

	■ Luminozitate maximă
	■ Luminozitate înaltă
	■ Luminozitate medie
	■ Luminozitate redusă
	■ Modul Automat (punctele minutelor din colțuri se aprind scurt)

Activarea/dezactivarea afişării secundelor:
Secundele sunt afișate pe fața ceasului cu cifre mari.

 > Activarea afișării secundelor: Ţineţi apăsată tasta [ ] cca 1 secundă.
 > Dezactivarea afișării secundelor: Apăsați orice tastă.

Reglarea luminozității:
În „modul automat“ (setarea din fabrică) luminozitatea se adaptează automat la lumina ambiantă. 
Luminozitatea poate fi reglată și manual.

 > Apăsaţi în mod repetat tasta [ ].  
Reglajele se modifică după următorul model:

Indicații privind pericolele şi eliminarea
	■ ATENŢIE Nu lăsaţi bateriile tip pastilă/bateriile la îndemâna copiilor. 

Consultaţi imediat un medic dacă au fost înghiţite baterii tip pastilă/baterii.
	■ Îndepărtați imediat bateriile uzate și eliminați-le în mod ecologic.  

Înlocuiți bateria cu alta de tip identic.
	■ În cazul în care compartimentul bateriei nu se închide în siguranță, 

nu mai utilizați produsul și nu îl lăsați la îndemâna copiilor.



 

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

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