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SKNávod na obsluhu
Na zaručenie bezpečného používania a dlhej životnosti hodín QLOCKTWO LARGE si starostlivo prečítajte 
návod na použitie a bezpečne ho uschovajte. Návod na použitie je k dispozícii aj na internetovej stránke: 
www.qlocktwo.com > Information

1. Bezpečnostné upozornenia

1.1 Rozsah dodávky

Skontrolovať rozsah dodávky po vybalení, pozri montážnu šablónu. 
V prípade chýbajúcich alebo poškodených dielov sa obráťte na predajcu.

1.2 Preprava a skladovanie 

POZOR Na zabránenie materiálnym škodám dbajte na nasledovné:
	■ Používajte originálny obal.
	■ Pri preprave zabráňte nárazom, otrasom a vibráciám.
	■ Prepravu vykonávajte 2 osobami. QLOCKTWO LARGE vážia cca 25 kg.
	■ Skladujte v suchých priestoroch pri izbovej teplote a nízkej vzdušnej vlhkosti.

1.3 Miesto montáže

POZOR Aby ste sa vyhli vecným škodám dodržiavajte nasledovné:
	■ Neinštalovať v priestoroch s vysokou vlhkosťou vzduchu (napr. kúpeľňa).
	■ Umiestniť mimo dosahu detí a zvierat.
	■ Neumiestňujte priamo na alebo vedľa harddiskov, počítačov, mobilných telefónov, kreditných kariet alebo iných 

elektronických konštrukčných dielov, ktoré citlivo reagujú na magnet.
	■ Hodiny QLOCKTWO LARGE umiestnite tak, aby pri neúmyselných nárazoch alebo potiahnutí za vedenia nemohli spadnúť.
	■ Zabráňte priamemu tepelnému žiareniu, napr. v dôsledku vykurovacích telies.
	■ Zabráňte priamemu slnečnému žiareniu.

1.4 Čistenie

POZOR Leštiace handričky alebo rozpúšťadlá (napr. terpentín, benzol) alebo čistiace prostriedky s obsahom alkoholu  
(napr. špiritus) môžu spôsobiť poškodenie povrchov.

Frontcover kefovaná ušľachtilá oceľ (STAINLESS STEEL): 
	■ Jemné znečistenia odstráňte utierkou z mikrovlákna (v rozsahu dodávky).
	■ Odolné znečistenia odstráňte vhodným čistiacim prostriedkom na ušľachtilú oceľ.

Na zabránenie zraneniam osôb a materiálnym 
škodám si pred montážou a použitím starostlivo 
prečítajte návod na použitie.

VÝSTRAHA 
Tento výrobok obsahuje magnetické materiály. 
Ak chcete vedieť, či to môže mať vplyv na činnosť 
vašej implantovanej zdravotníckej pomôcky, 
poraďte sa so svojím lekárom.

Frontcover povrstvená ušľachtilá oceľ (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT): 
Nečistoty odstráňte použitím mäkkej handry a vody s trochou čistiaceho prostriedku na riad. 

Predný kryt GOLD, SILVER & GOLD, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, METAMORPHITE:
Prach z povrchov odstráňte mäkkou, suchou bavlnenou utierkou alebo mäkkým štetcom bez použitia tlaku.

1.5 Údržba a oprava

Nikdy sa nepokúšajte svojpomocne opraviť alebo rozložiť hodiny QLOCKTWO LARGE. Údržbárske práce a opravy nechajte 
vykonávať u predajcu alebo. Kontaktné údaje nájdete na poslednej strane návodu na použitie.

1.6 Záruka

Záručná doba trvá dva roky. Hodiny QLOCKTWO LARGE používajte výlučne s originálnym príslušenstvom.  
Pri nedodržaní upozornení v tomto návode na použitie alebo zmenách, otvorení alebo prestavbách vykonaných na hodinách 
QLOCKTWO LARGE zaniká záruka.

1.7 Likvidácia

POZOR Neodborná likvidácia zaťažuje životné prostredie.

2. Montáž a prípojky

Bezpečnosť pri montáži

Zástrčka napájacieho zdroja slúži ako odpojovacie zariadenie od siete.
Sieťová zásuvka musí byť umiestnená v blízkosti QLOCKTWO LARGE a ľahko prístupná.

Nerezová oceľ: Nerezové diely zrecyklujte ako kovový šrot.  
Nerezová oceľ je vzácna surovina, ktorá sa môže roztaviť a znovu použiť.

Elektrické prístroje: Elektronické prístroje sa nesmú odstraňovať do domového odpadu.  
Dodržiavajte regionálne predpisy pre likvidáciu. Predajca je povinný prevziať výrobok.

VÝSTRAHA
Vážne až smrteľné zranenia spôsobené elektrickou energiou

	■ Neťahajte za elektrické káble, len za zástrčky. 
	■ Vedenia uložte tak, aby sa nemohli zalomiť/zaseknúť a nenachádzali v oblasti priechodu.
	■ Pred pripojením k zdroju prúdu skontrolujte všetky káble na vizuálne poškodenia.  

QLOCKTWO LARGE v prípade poškodenia nemontujte a nepripájajte.
	■ Elektrické pripojenia nechajte vykonávať iba kvalifikovaným elektrikárom.
	■ Pred začiatkom montáže na stenu vypnite zdroj prúdu a skontrolujte neprítomnosť prúdu.
	■ Dodržiavajte prípustné elektrické údaje pre napájanie, pozri kap. 4 „Technické údaje".
	■ Nedotýkajte sa vedení a konektorov mokrými rukami.
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POZOR Aby ste sa vyhli vecným škodám dodržiavajte nasledovné:
	■ Pri možnosti zavesenia na danú stenu dbajte a za tým účelom zvoľte vhodný upevňovací materiál, napr. hmoždinky a 

skrutky pre murivo.
	■ V priestore vŕtania otvorov sa nesmú nachádzať žiadne vedenia inžinierskych sietí.
	■ Ak pri zavesení hodín QLOCKTWO LARGE na držiak v stene je cítiť odpor (napr. Kvôli nevhodne uloženému káblu) hodiny 

QLOCKTWO LARGE násilím netlačiť, alebo nenatáčať do správnej polohy. Pri nesprávnom zasunutí QLOCKTWO LARGE do 
nástenného držiaka sa môže poškodiť sieťová zástrčka.

	■ Používajte vždy bavlnené rukavice (v rozsahu dodávky).

2.2 Montáž na stenu

Prívod prúdu prostredníctvom pripojenia na stenu:
Nástenná montáž a elektrické pripojenie prostredníctvom pripojenia na stenu, pozri montážnu šablónu.
 
Prívod prúdu prostredníctvom sieťovej zásuvky:
Nástenná montáž, pozri montážnu šablónu.

Pri elektrickom pripojení prostredníctvom sieťovej  
zásuvky postupujte nasledovne: 

 > Malú zástrčku pripájacieho kábla (1)  
eďte cez káblový kanál nástenného držiaka (1)  
a zasuňte do sieťového prístroja.

 > Odľahčenie sieťového prístroja od ťahu zaveste  
na záves kábla (1).

 > Konektor sieťového prístroja zasuňte do  
zdierky QLOCKTWO LARGE (1).

 > Sieťovú zástrčku zapojte do zásuvky (1). 

VÝSTRAHA
Vážne pomliaždenia a nárazy pri spadnutí

	■ QLOCKTWO LARGE vážia cca 25 kg. Na montáž je potrebná bezpečná stabilná plocha pre 2 osoby.
	■ V závislosti od montážnej výšky je prostredníctvom odborníkov potrebné pripraviť lešenie alebo zdvíhaciu 

plošinu.
	■ Výšku plochy na státie zvoľte tak, aby mohli osoby bezpečne držať a namontovať QLOCKTWO LARGE.
	■ Pri zavesení QLOCKTWO LARGE na nástenný držiak dávajte pozor nato, aby sa na držiaku nachádzali všetky 

štyri závesné čapy a aby QLOCKTWO LARGE do nástenného držiaka zapadli. 

3. Funkcie a obsluha 

3.1 Zobrazovanie času a ovládacie prvky

Zobrazený čas: 07:18 hod.                  Ovládacie prvky

Pokyny pre nastavenie

Hodiny QLOCKTWO LARGE sa dajú s troškou citu končekov prstov nastaviť aj z prednej strany. Pri stlačení tlačidla [ 1 ] 
1-minútové kroky sa interné počítadlo sekúnd vynuluje. Toto umožňuje nastavenie času s presnosťou na sekundy. 
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Zobrazenie hodiny 
nastavenie cez tlačidlo [60]

Zobrazenie v 5-minútových  
krokoch cez tlačidlo [ 5 ]

Každý svietiaci bod  
= 1 minúta neskôr 
nastavenie cez tlačidlo [ 1 ]

Tlačidlo [ ]	
nastavenie jasu

Tlačidlo [ 1 ] 
1-minútové kroky

Tlačidlo [ 5 ] 
5-minútové kroky

Tlačidlo [60] 
hodinové kroky

(3)

(4)

(5)

(2)

(1)

G F

Zapnutie/vypnutie zobrazenia „IT IS“ (JE):
Vo výrobnom nastavení sa úvodné slová „IT IS“ zobrazujú pri celej a polovičnej hodine.

 > Ak chcete vždy zobraziť „IT IS“: Podržte stlačené tlačidlo [60] cca 3 sekundy.
 > Obnovenie výrobných nastavení: Znova podržte tlačidlo [60] stlačené 3 sekundy.
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3.3 Infračervené diaľkové ovládanie (Voliteľné príslušenstvo) 

Obsluha:
Všetky nastavenia sa dajú vykonať aj pomocou diaľkového ovládania.

 > Diaľkové ovládanie nasmerujte na spodnú stranu QLOCKTWO LARGE.  
Infračervený prijímač sa nachádza dolu na zadnej strane prístroja. 

 > Nastavenia vykonajte pomocou diaľkového ovládania. 
Funkcia tlačidiel zodpovedá tlačidlám na zadnej strane prístroja. 

Výmena batérií:
Diaľkové ovládanie je na lithiové gombíkové batérie typu (CR2032). 
Pri slabom vysielacom výkone sa musí batéria diaľkového ovládania.

3.4 Nastavenie času cez aplikáciu

Pomocou aplikácie FLASHSETTER je možné jednoducho a presne preniesť čas z mnohých smartfónov do hodín 
QLOCKTWO LARGE. Bližšie informácie nájdete na stránke: www.qlocktwo.com/flashsetter

3.5 Výpadok prúdu

Pri výpadku prúdu beží čas ďalej cca 24 hodín.  
Pri obnovení napájania sa automaticky zobrazí aktuálny čas. 

4. Technické údaje

Model:  QLOCKTWO LARGE
Rozmery QLOCKTWO LARGE (v x š x h):  900 x 900 x 32 mm
Rozmery telesa (v x š x h):   710 x 710 x 38 mm
Hmotnosť: približne 25 kg
Okolitá teplota: +15 °C až +30 °C 
Diaľkové ovládanie, batéria:  CR 2032, 3 V
Presnosť chodu: ± 8 sekúnd/mesiac

POZOR 100% funkčnosť s priloženým sieťovým adaptérom. Pre tento prístroj je vhodný len 18 V-sieťový adaptér (54 Watt 
alebo dostatočne dimenzovaný) s kladným pólom v strede. Po pripojení iných napájacích zdrojov sa môže prístroj poškodiť. 

Sieťový zdroj, vstup:  AC 100 V − 240 V ~ 50/60 Hz, 1,5 A
Sieťový zdroj, výstup:  DC 18 V	 	3,0 A
Pripojenie: ø 5.5 x 2.1 mm
QLOCKTWO LARGE, vstup:  DC 18 V	 	400 mA

Omyly a zmeny technických údajov sú vyhradené.
Za chyby tlače a omyly nepreberáme žiadnu zodpovednosť.
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	■ Maximálny jas
	■ Vysoký jas
	■ Stredný jas
	■ Nízky jas
	■ Režim automatiky (body minút v rohoch nakrátko zasvietia)

Zobrazenie sekúnd zapnúť/vypnúť:
Sekundy sa zobrazia na prednej doske veľkými číslicami.

 > Zapnutie ukazovateľa sekúnd: Podržte stlačené tlačidlo [ ] cca 1 sekundu.
 > Vypnutie ukazovateľa sekúnd: Stlačte ľubovoľné tlačidlo.

Nastavenie jasu:
V „režime automatiky“ (výrobné nastavenie) sa jas automaticky prispôsobí svetlu prostredia. 
Jas sa dá nastaviť aj manuálne.

 > Opakovane stláčajte tlačidlo [ ].  
Nastavenia sa zmenia podľa nasledujúceho vzorca:

Riziká a likvidácia
	■ POZOR Gombíkové batérie/batérie nepatria do detských rúk. Po prípadnom 

prehltnutí gombíkovej batérie/batérie ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
	■ Použité batérie ihneď odstráňte a ekologicky zlikvidujte.  

Batérie nahraďte len rovnakým typom batérií.
	■ Ak priehradku na batérie nie je možné bezpečne uzavrieť, produkt už 

nepoužívajte a uchovajte mimo dosahu detí.



 

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

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