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1.3 Místo instalace

POZOR K zamezení věcných škod dodržujte:
 ■ Nepoužívejte v místnostech s vysokou vzdušnou vlhkostí (např. koupelna).
 ■ Instalujte mimo dosah dětí a zvířat.
 ■ Vyberte stabilní, neklouzavý a necitlivý podklad.
 ■ Nestavte je na nebo vedle pevných disků, počítačů, mobilních telefonů, kreditních 

karet nebo jiných elektronických konstrukčních dílů, které citlivě reagují na magnety.
 ■ QLOCKTWO TOUCH postavte tak, aby nemohly u náhodných nárazů nebo posouvání 

spadnout na vedení.
 ■ Zamezte přímému tepelnému záření, např. topným tělesem.
 ■ Zamezte přímému slunečnímu záření. 

1.4 Čištění
 
POZOR Lešticí utěrky nebo rozpouštědla (např. terpentýn, benzol) nebo čisticí 
prostředky obsahující alkohol (např. líh) mohou poškodit povrchy. 

Čelní panel je přidržován magnety a při čištění by měl být sejmut:
 > Čelní panel opatrně sejměte z pouzdra směrem dopředu. 
 > Čelní panel položte za účelem čištění na čistou, rovnou plochu.
 > Čelní panel po vyčištění zase přesně nasaďte na přední stranu krytu.

Tělo bílé, chráněné před UV zářením (QLOCKTWO TOUCH PURE):
Nečistoty odstraňte vlhkým hadříkem z mikrovlákna (je součástí dodávky)

Čelní panel z akrylového skla (QOLOR): 
 ■ Utěrkou (rozsah dodávky) z mikrovlákna odstraňte lehká znečištění.
 ■ Ulpělé nečistoty odstraňte vhodným čisticím prostředkem na akrylové sklo nebo 

měkkou utěrkou a vodou s trochou mycího prostředku na nádobí. 

Čelní panel z kartáčované nerezové oceli (FULL METAL): 
 ■ Utěrkou (rozsah dodávky) z mikrovlákna odstraňte lehká znečištění.
 ■ Ulpělé nečistoty odstraňte vhodným čisticím prostředkem na nerezovou ocel.

 

Návod k použití
Pozorně si přečtěte a uschovejte návod k použití pro bezpečné používání a 
dlouhou dobu používání QLOCKTWO TOUCH. Na internetu je k dispozici i 
návod použití: www.qlocktwo.com > Information

1. Bezpečnostní pokyny

1.1 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte rozsah dodávky. U chybějících nebo poškozených dílů se 
obraťte na prodejce.

Rozsah dodávky:
 ■ QLOCKTWO TOUCH vč. vyměnitelného čelního panelu
 ■ Podstavec
 ■ Samolepicí ochranný proužek
 ■ Kabel USB 3 m
 ■ Síťový přístroj USB 5 V
 ■ Utěrka z mikrovlákna

1.2 Přeprava a skladování

POZOR K zamezení věcných škod dodržujte:
 ■ Použijte originální obal.
 ■ Při přepravě zabraňte nárazům, otřesům a vibracím.
 ■ Skladujte v suchých místnostech při pokojové teplotě a nízké vlhkosti vzduchu.

Před montáží a použitím si 
pozorně přečtěte návod k 
použití, aby nedošlo k poranění 
osob a věcným škodám.

CZ

Pozorně si přečtěte a uschovejte návod k použití pro bezpečné používání a 
dlouhou dobu používání QLOCKTWO TOUCH. Na internetu je k dispozici i 
návod použití: www.qlocktwo.com > Information

Pozorně si přečtěte a uschovejte návod k použití pro bezpečné používání a 
dlouhou dobu používání QLOCKTWO TOUCH. Na internetu je k dispozici i 
návod použití: www.qlocktwo.com > Information

VAROVÁNÍ
Tento výrobek obsahuje magnetické  
materiály. Pokud chcete vědět, zda 
mohou ovlivnit ěinnost vašeho implan-
tovaného zdravotnického prostěedku, 
poraěte se se svým lékaěem.
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2. Montáž a přípojky

Zástrčka napájecího zdroje slouží jako odpojovací zařízení od sítě.
Síťová zásuvka musí být umístěna poblíž QLOCKTWO TOUCH a snadno přístupná.

POZOR K zamezení věcných škod dodržujte:
Bezpečnostní pokyny k instalaci, viz kap. 1.3 „Místo instalace“.

Rozložitelná strana, obrázek  1
 > Ochrannou fólii stáhněte z ochranného proužku.
 > Ochranný proužek lepicí stranou umístěte na zadní stranu QLOCKTWO TOUCH.
 > QLOCKTWO TOUCH postavte na magnetický podstavec z nerezové oceli.

Rozložitelná strana, obrázek  2
 > Mini konektor USB opatrně zasuňte do připojovací zdířky USB na zadní straně 
pouzdra.

 > Konektor USB zasuňte do síťového přístroje USB.
 > Síťový přístroj USB zasuňte do zásuvky.

VAROVÁNÍ 
Těžká až smrtelná poranění elektrickým proudem

 ■ Netahejte za elektrické kabely, k vytahování používejte jen zástrčky. 
 ■ Kabely položte tak, aby nemohlo dojít k jejich zalomení/sevření,  

a aby se nenacházely v průchozí oblasti.
 ■ Před připojením k el. proudu zkontrolujte viditelná poškození všech 

kabelů. QLOCKTWO TOUCH při poškození nepřipojujte k napájení.
 ■ Respektujte přípustné parametry elektrického napájení,  

viz kap. 4 „Technické parametry“.
 ■ Kabelů a zástrček se nedotýkejte vlhkýma rukama.

Čelní panel povrstvený nerezovou ocelí (DEEP BLACK, GOLDEN LEGEND): 
Nečistoty odstraňte měkkou utěrkou a vodou s trochou mycího prostředku na nádobí.

Čelní panel RUST, SILVER & GOLD, VINTAGE COPPER:
Povrchy opatrně otřete měkkou, suchou a bezprašnou bavlněnou utěrkou nebo 
měkkým vlasovým štětcem bez přítlaku.

1.5 Údržba a opravy

QLOCKTWO TOUCH se nikdy nepokoušejte sami opravovat nebo rozkládat.
Údržbu a opravy může provádět jen prodejce nebo. Kontaktní údaje, viz poslední 
stranu návodu k použití.

1.6 Záruka

Záruční lhůta činí dva roky. QLOCKTWO TOUCH používejte výhradně jen s originálním 
příslušenstvím. Nárok na záruku zaniká, jestliže nebudou dodržovány pokyny uvedené 
v tomto návodu k použití nebo budou hodiny QLOCKTWO TOUCH změněny, otevřeny či 
přestavěny. 

1.7 Likvidace

POZOR Neodborná likvidace ohrožuje životní prostředí.

Elektrické přístroje: Elektrické přístroje neházejte do domovního odpadu. 
Dodržujte národní předpisy týkající se likvidace. Prodejce musí přístroj k 
likvidaci odebrat zpět.

Nerezová ocel: Díly z nerezové oceli odvezte k recyklaci jako kovový 
šrot. Nerezová ocel je cenná surovina, která může být roztavena a 
znovu použita.

CZ
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3.2 Ovládání

Nastavení přesného času:
U prvního připojení hodin k el. proudu začne blikat zobrazení času a nastavení 
mohou být přímo provedena. Po stisknutí tlačítka [ 1 ] se v krocích po 1 minutě interní 
sekundový čítač dosadí na nulu. To umožňuje sekundově přesné nastavení času.

 > Zobrazení času nebliká: Tlačítko [ ] držte stisknuté asi 3 sekundy, abyste znovu 
přešli do režimu nastavení času.

 > Hodiny nastavte tlačítky [ 60 ], [ 5 ] a [ 1 ].
 > Stiskněte tlačítko [ ] nebo tlačítko [ ].

Zapnutí/vypnutí zobrazení „JE“:
V nastavení z výroby se úvodní slova „JE“ zobrazí v celou hodinu a po půl hodinách.

 > Má-li být vždy zobrazeno „JE“: 
Současně stiskněte a asi 3 sekundy držte stisknutá tlačítka [ 1 ] a [ ].

 > Zase se obnoví nastavení z výroby: 
Současně stiskněte a asi 3 sekundy držte stisknutá tlačítka [ 1 ] a [ ].

Zapnutí/vypnutí zobrazení sekund:
Sekundy se zobrazí na čelním panelu s velkými číslicemi.

 > Zapnutí zobrazení sekund: Tlačítko [ 1 ] držte stisknuté asi 3 sekundy.
 > Vypnutí zobrazení sekund: Stiskněte libovolné tlačítko. 

Nastavení jasu:

Automatická úprava jasu (tovární nastaveni): 
Jas se světlu prostředí automaticky přizpůsobí pomocí světelného senzoru a lze jej 
postupně nastavit.

 > Opakovaně stiskněte tlačítko [ ].  
Nastavení se změní podle následujícího vzoru: 

 ■ Vysoký jas
 ■ Střední jas
 ■ Nízký jas
 ■ Režim Night-Touch

3. Funkce a ovládací prvky

3.1 Zobrazení času a ovládací prvky

Zobrazený čas: 7:18 hod.                                        Ovládací prvky

Zobrazení hodin
nastavení tlačítkem [60]

Zobrazení v krocích po 
5 minutách
nastavení tlačítkem [ 5 ]

Každý svíticí bod 
= o 1 minutu později
nastavení tlačítkem [ 1 ]

Tlačítko [ ] 
nastavení jasu

Nastavení
přesný čas a čas alarmu:

 ■ Tlačítko [ 1 ] 
kroky po 1 minutě

 ■ Tlačítko [ 5 ] 
kroky po 5 minutách

 ■ Tlačítko [60] 
kroky po hodině

Tlačítko [ ] 
zapnutí/vypnutí alarmu

(CZ) TSCHECHISCH – PRODUKTIONSDATEI DICK WEISSFILM – 04. JULI 2016 / MF
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Zobrazení času alarmu:
 > Tlačítko [ ] držte stisknuté asi 3 sekundy.

Nastavení času alarmu:
Čas alarmu se nastavuje ve 12hodinovém režimu.

 > Tlačítko [ ] držte stisknuté asi 3 sekundy. Zobrazí se čas alarmu.
 > Čas alarmu (jako u přesného času) nastavte tlačítky [ 60 ], [ 5 ] a [ 1 ].

Zapnutí alarmu:
 > Stiskněte tlačítko [ ]. 
Alarm je nejdříve tichý a postupně se zvyšuje jeho hlasitost.

Vypnutí alarmu:
 > Stiskněte tlačítko [ ] nebo se dotkněte horní strany pouzdra asi na 2 sekundy.

Opakované buzení (režim Snooze):
 > Dotkněte se horní strany krytu. Alarm znovu zazní po 5 minutách. Funkce se může 
opakovat libovolně často.

 > Ukončení opakovaného buzení (vypnutí alarmu): Stiskněte tlačítko [ ] nebo se déle 
dotýkejte horní strany pouzdra. 

3.4 Výměna čelního panelu

Matrice písmen na čelním panelu se liší u každého jazyka. Pro zobrazení jiného jazyka 
jsou jako příslušenství k výměně k dostání příslušné čelní panely.

Čelní panel je přidržován magnety. Proto může být bez použití rychle a bezproblémově 
vyměněn pro změnu barvy nebo jazyka. 

 ■ Čelní panel opatrně stáhněte z pouzdra směrem dopředu.
 ■ Z přední strany nového čelního panelu odstraňte ochrannou fólii. Panel položte 

na čistou a rovnou plochu a fólii pomalu stahujte, počínajíc u rohu. Čelní panel 
neohýbejte. Stahování ochranné fólie platí výhradně jen pro varianty akrylového skla.

 ■ Poté na korpus přesně a zalícovaně nasaďte čelní panel.

Manuální úprava jasu:
Pro manuální úpravu jasu jsou vám k dispozici 4 pevně definované úrovně jasu, ze 
kterých si můžete vybírat opakovaným stisknutím tlačítka [ ].

Přechod mezi automatickou a manuální úpravou jasu:
Současným stisknutím tlačítek [ ] a [ ] na cca 3 sekundy můžete přecházet mezi 
automatickou a manuální úpravou jasu. Upozorňujeme na to, že po přerušení přívodu 
elektrického proudu bude opět aktivována automatická úprava jasu (tovární nastavení).

Režim Night-Touch:
V režimu Night-Touch je zobrazení času vypnuté.
U zapnutého alarmu svítí jen symbol  .
Režim Night-Touch se zapne nastavením jasu. 
Funkce v režimu Night-Touch:

 > Zobrazení času: Dotkněte se horní strany krytu. Čas se zobrazí na 3 sekundy. 
 > Zobrazení času alarmu: Dvakrát za sebou se dotkněte horní strany krytu.  
Čas alarmu se zobrazí na 3 sekundy.

 > Ukončení režimu Night-Touch: Vypněte alarm nebo stiskněte tlačítko [ ].

Zapnutí/vypnutí nočního světla:
Všechny indikace svítí s maximálním jasem.

 > Zapnutí nočního světla: Tlačítko [60] držte stisknuté asi 2 sekundy.
 > Vypnutí nočního světla: Stiskněte libovolné tlačítko.

3.3 Funkce alarmu

Zobrazení stavu:
Symbol   na čelním panelu zobrazuje stav alarmu.

 ■ Symbol svítí: Alarm zapnutý
 ■ Symbol nesvítí: Alarm vypnutý
 ■ Symbol rychle bliká: Zobrazení času alarmu
 ■ Symbol pomalu bliká: Nastavení času alarmu
 ■ Symbol pomalu pulzuje: Režim opakovaného buzení 

CZ
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4. Technické parametry

Model:  QLOCKTWO TOUCH
Rozměry pouzdra (v × š × h):  135 × 135 × 17 mm
Hmotnost s podstavcem:  asi 500 g/asi 310 g (QLOCKTWO TOUCH PURE)
Teplota okolního prostředí:  +15 °C až +30 °C
Vstup síťového přístroje USB:  100 – 240 V ~ 50/60 Hz, 200 mA
Výstup síťového přístroje USB:  5 V   1 A
Vstup QLOCKTWO TOUCH: 5 V   550 mA
Odběr proudu:  1–2 W
Přesnost chodu:  ±90 sekund/rok

Omyly nebo změny technických parametrů vyhrazeny.
Neručíme za tiskové chyby nebo omyly.

Dostupné jazyky v době tisku:

AR arabsky (možná změna barvy jen v rámci 
stejného jazyka)

CA katalánsky
CH švýcarská němčina
CN čínština (zjednodušená/tradiční)
CZ čeština
D2 němčina (alternativní zobrazení)
D3 němčina (švábský dialekt)
D4 němčina (alternativní zobrazení)
DE němčina
DK dánština
E2 angličtina (alternativní zobrazení)
EN angličtina

ES španělština 
FR francouzština
GR řečtina
HE hebrejština
IT italština
JP japonština
NL nizozemština
NO norština
PE portugalština
RO rumunština 
RU ruština
SE švédština
TR turečtina

Nastavení jazyka:
Při výměně čelního panelu musíte jazyk nastavit příslušnými tlačítky na zadní straně 
pouzdra:

 > Současně stiskněte tlačítko [ ] a tlačítko [ 5 ]. Velkými písmeny se zobrazí aktuálně 
nastavený jazyk.

 > Opakovaně stiskněte tlačítko  [ ], dokud se neobjeví požadovaná verze jazyka.
 > K uložení verze jazyka stiskněte tlačítko [60].

3.5 Výpadek proudu

Při výpadku proudu běží přesný čas asi 24 hodin dále. Po obnovení přívodu proudu 
se automaticky objeví aktuální přesný čas. Nastavení jasu a času alarmu zůstane 
zachováno. 

3.6 Nastavení času pomocí aplikace

Bezplatnou aplikací FLASHSETTER lze přesný čas pomocí mnoha chytrých telefonů 
jednoduše a na sekundu přesně přenést na QLOCKTWO TOUCH Další informace na 
adrese:  www.qlocktwo.com/flashsetter

CZ
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