
Élvezze az időt
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1.3 Elhelyezés 

FIGYELEM Anyagi kár elkerüléséhez ügyeljen az alábbiakra:
 ■ Ne helyezze nagy páratartalmú helyiségbe (pl. fürdőszobába).
 ■ Úgy helyezze el, hogy gyermekek és állatok ne érjék el.
 ■ Stabil, csúszásmentes és nem kényes alapot válasszon.
 ■ Ne tegye közvetlenül merevlemezre, számítógépre, mobiltelefonra hitelkártyára 

vagy olyan egyéb elektronikus alkatrészre, vagy azok mellé, amelyek érzékenyen 
reagálnak mágnesre.

 ■ A QLOCKTWO TOUCH 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. 

Az előlapot mágnesek tartják és a tisztításhoz ajánlott levenni:
 > Az előlapot óvatosan, előrefelé húzza le a házról. 
 > A tisztításhoz az előlapot helyezze tiszta, sík felületre.
 > Az előlapot a tisztítást követően pontosan helyezze vissza a ház elülső oldalára.

Korpusz fehér, UV-álló (QLOCKTWO TOUCH PURE):
A szennyeződést páranedves mikroszálas kendővel (mellékelve) távolítsa el.

Akrilüveg előlap (QOLOR): 
 ■ A könnyű szennyeződéseket a mikroszálas kendővel (a szállítási kör része) távolítsa el.
 ■ A makacs szennyeződéseket alkalmas akrilüveg-tisztítószerrel vagy puha kendővel 

és kevés mosogatószert tartalmazó vízzel távolítsa el. 

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

 

HUHasználati útmutató
A használati útmutatót a QLOCKTWO TOUCH 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.  
Hiányzó vagy sérült részek esetén forduljon a szaküzlethez.

Szállítási kör:
 ■ QLOCKTWO TOUCH cserélhető előlappal együtt
 ■ Tartóláb
 ■ Öntapadó védőcsík
 ■ USB kábel 3 m
 ■ USB hálózati tápegység 5 V
 ■ Mikroszálas kendő

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 tárolást száraz helyiségben, szobahőmérsékleten és alacsony páratartalom 

mellett végezze.

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.
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2. Szerelés és csatlakozók

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

FIGYELEM Anyagi kár elkerüléséhez ügyeljen az alábbiakra:
Biztonsági tudnivalók az elhelyezésről, lásd az 1.3 „Elhelyezés” fejezetet.

Kihajtható oldal, ábra  1
 > A védőfóliát húzza le a védőcsíkról.
 > A védőcsíkot a ragasztós oldalával helyezze rá a QLOCKTWO TOUCH alsó oldalára.
 > A QLOCKTWO TOUCH-t állítsa rá a mágneses nemesacél talpra.

Kihajtható oldal, ábra  2
 > A mini USB dugaszt óvatosan dugja bele az USB csatlakozóaljzatba a ház hátoldalán.
 > Az USB dugaszt az USB hálózati tápegységbe dugja.
 > Az USB hálózati tápegységet dugaszaljzatba dugja be.

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 TOUCH-ot sérülés  
esetén ne csatlakoztassa az áramellátásra.

 ■ Vegye figyelembe az áramellátás megengedett elektromos adatait,  
lásd a 4. „Műszaki adatok” fejezetet.

 ■ A vezetékeket és a dugaszt ne érintse meg nedves kézzel.

Bevont nemesacél előlap (DEEP BLACK, GOLDEN LEGEND): 
A szennyeződéseket puha kendővel és kevés mosogatószert tartalmazó vízzel távolítsa el.

RUST, SILVER & GOLD, VINTAGE COPPER 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 TOUCH 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 TOUCH-t kizárólag eredeti tartozékokkal 
használja. Az ezen használati útmutatóban ismertetett tudnivalók figyelmen kívül 
hagyása, vagy a QLOCKTWO TOUCH megváltoztatása, kinyitása vagy átépítése esetén 
nem áll fenn szavatossági igény. 

1.7 Ártalmatlanítás

FIGYELEM A szakszerűtlen hulladékkezelés a környezetet terheli.

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

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

HU
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3.2 Kezelés

A pontos idő beállítása:
Az óra első áram alá helyezésekor villog az időkijelzés és a beállítások közvetlenül 
megtehetők. Az [ 1 ] gomb működtetésekor 1 perces lépésekben nullázódik a belső 
másodpercszámláló. Ez lehetővé teszi az idő másodpercre pontos beállítását.

 > Ha nem villog az időkijelzés: A [ ] gombot kb. 3 másodpercig tartsa nyomva 
nyomva, hogy visszakerüljön az időbeállítás módba.

 > A pontos időt a [60], [ 5 ] és [ 1 ] gombokkal állítsa be.
 > Nyomja meg a [ ] gombot, vagy a [ ] gombot.

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: 
Az [ 1 ] és [ ] gombokat kb. 3 másodpercig egyidejűleg tartsa nyomva.

 > A gyári alapbeállítás újra beállítása: 
Az [ 1 ] és [ ] gombokat kb. 3 másodpercig egyidejűleg tartsa nyomva.

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

 > Másodperckijelzés bekapcsolása: Az [1] gombot kb. 3 másodpercig tartsa nyomva.
 > Másodperckijelzés kikapcsolása: Nyomjon meg egy tetszőleges gombot.

Fényesség beállítása:

Automatikus fényességillesztés (gyári beállítás): 
A fényesség fényszenzor segítségével automatikusan a környezeti fényhez igazodik és 
fokozatosan állítható be.

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

 
 

3. Funkciók és kezelőelemek

3.1 Időkijelzés és kezelőelemek

Kijelzett pontos idő: 7:18 óra                                      Kezelőelemek

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

Pontos idő és alarm idő
beállítása:

 ■ [ 1 ] gomb 
1 perces lépések

 ■ [ 5 ] gomb 
5 perces lépések

 ■ Taste [60] 
Óra lépések 

[ ] gomb
Alarm be/ki
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 ■ Nagy fényesség
 ■ Közepes fényesség
 ■ Csekély fényesség
 ■ Night Touch mód
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Alarm idő kijelzése:
 > A [ ] gombot kb. 3 másodpercig tartsa nyomva.

Alarm idő beállítása:
Az alarm idő beállítása 12 órás módban történik.

 > A [ ] gombot kb. 3 másodpercig tartsa nyomva. Megjelenik az alarm idő.
 > Az alarm időt (a pontos időhöz hasonlóan) a [60], [ 5 ] és [ 1 ] gombokkal állítsa be.

Alarm bekapcsolása:
 > Nyomja meg a [ ] gombot. 
Az alarm először halkan indul, majd egyre hangosabb lesz.

Alarm kikapcsolása:
 > Nyomja meg a [ ] gombot, vagy a ház felső oldalát kb. 2 másodpercig érintse meg.

Szendergés (Snooze):
 > Érintse meg a ház felső oldalát. 5 perccel később ismét megszólal az alarm. 
A funkció tetszőleges gyakorisággal ismételhető.

 > Szendergés befejezése (alarm kikapcsolása): Nyomja meg a [ ] gombot, vagy a ház 
felső oldalát hosszabban érintse meg. 

3.4 Előlap cseréje

A betűmátrix az előlapon minden nyelvhez eltérő. A más nyelvű kijelzés számára 
megfelelő előlap kapható a cseréhez tartozékként.

Az előlapot mágnesek tartják. Ezért az a szín- vagy nyelvváltáshoz szerszám nélkül, 
gyorsan és gond nélkül kicserélhető. 

 ■ Az előlapot óvatosan, előrefelé húzza le a korpuszról.
 ■ Távolítsa el a védőfóliát az új előlap elülső oldaláról úgy, hogy azt tiszta, sík felületre 

helyezi és a fóliát az egyik saroknál kezdve lassan lehúzza. Az előlapot ne hajlítsa 
meg. A védőfólia lehúzása kizárólag az akrilüveg-változatokra vonatkozik.

 ■ Ezt követően az előlapot pontosan helyezze rá a korpuszra.

Manuális fényességillesztés:
A manuális fényességillesztéshez 4 előre meghatározott fényességfokozat áll 
rendelkezésre, amelyek közül Ön a [ ] gomb ismételt megnyomásával választhat.

Váltás az automatikus és a manuális fényességillesztés között:
A [ ] és [ ] gomb kb. 3 másodperces, egyidejű megnyomásával ide-oda válthat az 
automatikus és a manuális fényességillesztés között.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az áramellátás megszakadása után az automatikus 
fényességillesztés (gyári beállítás) ismét aktiválódik. 

Night Touch mód:
Night Touch módban az időkijelzés ki van kapcsolva.
Bekapcsolt alarmnál csak a  szimbólum világít.
A Night Touch mód bekapcsolása a fényességbeállításon keresztül történik. 
Funkciók a Night Touch módban:

 > Pontos idő kijelzése: Érintse meg a ház felső oldalát.  
Az idő 3 másodpercre megjelenik. 

 > Alarm idő kijelzése: A ház felső oldalát kétszer egymás után érintse meg.  
Az alarm idő 3 másodpercre megjelenik.

 > Kilépés a Night Touch módból: Kapcsolja ki az alarmot, vagy nyomja meg a [ ] gombot.

Éjszakai fény be-/kikapcsolása:
Az összes kijelző maximális fényességgel világít.

 > Éjszakai fény bekapcsolása: A [60] gombot kb. 2 másodpercig tartsa nyomva.
 > Éjszakai fény kikapcsolása: Nyomjon meg egy tetszőleges gombot.

3.3 Alarm funkciók

Állapot kijelzése:
Az előlapon a  szimbólum mutatja az alarm állapotát.

 ■ Szimbólum világít: Alarm be
 ■ Szimbólum nem világít: Alarm ki
 ■ Szimbólum gyorsan villog: Alarm idő kijelzése
 ■ Szimbólum lassan villog: Alarm idő beállítása
 ■ Szimbólum lassan pulzál: Szendergés mód 

HU
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4. Műszaki adatok

Modell:  QLOCKTWO TOUCH
Ház mérete (MA × SZ × MÉ):  135 × 135 × 17 mm
Súly a tartóláb: kb. 500 g/kb. 310 g (QLOCKTWO TOUCH PURE)
Környezeti hőmérséklet:  +15 °C ... +30 °C
USB hálózati tápegység bemenet:  100 V – 240 V ~ 50/60 Hz, 200 mA
USB hálózati tápegység kimenet:  5 V   1 A
QLOCKTWO TOUCH bemenet: 5 V   550 mA
Áramfelvétel:  1–2 W
Járáspontosság:  ±90 másodperc/év

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

Rendelkezésre álló nyelvek a nyomtatás időpontjában:

AR arab (színváltás csak azonos nyelven 
belül lehetséges)

CA katalán
CH svájci német
CN kínai (egyszerűsített/hagyományos)
CZ cseh
D2 német (alternatív kijelzés)
D3 német (sváb tájszólás)
D4 német (alternatív kijelzés)
DE német
DK dán
E2 angol (alternatív kijelzés)
EN angol

ES spanyol 
FR francia
GR görög
HE héber
IT olasz
JP japán
NL holland
NO norvég
PE portugál
RO román
RU orosz
SE svéd
TR török

Nyelv beállítása:
Az előlap cseréjekor a megfelelő nyelvet a ház hátoldalán lévő gombokkal kell beállítani:

 > Nyomja meg egyidejűleg a [ ] gombot és az [ 5 ] gombot. Az aktuálisan beállított  
nyelv nagy betűkkel jelenik meg.

 > Nyomja meg ismételten a [ ] gombot, amíg a kívánt nyelvváltozat nem jelenik meg.
 > Nyomja meg a [60] gombot a nyelvváltozat eltárolásához.

 
3.5 Áramszünet

Áramszünet esetén a pontos idő kb. 24 órán át tovább látható. Az áramellátás 
helyreállításakor automatikusan megjelenik az aktuális pontos idő. A fényesség és az 
alarm idő beállítása megmarad. 

3.6 Pontos idő beállítása alkalmazással

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

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

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


