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Grafische weergave voor aflezen tijd
Bijvoorbeeld 7.18 AM:

Geniet van de tijd

Gebruiksaanwijzing

Lees deze instructies aandachtig voordat u QLOCKTWO®  voor de 
eerste keer gebruikt en neem de veiligheids- en gebruiksaanwijzin-
gen in acht. Deze instructies zijn ook beschikbaar op onze website:  
www.qlocktwo.com/info 

Functies en bediening

Inbedrijfstelling
QLOCKTWO®  is direct gebruiksklaar.  
Het display wordt geactiveerd door kort te drukken op de knop (  ).  
De tijd wordt ingesteld door langer op de knop te drukken (  ).  

 

Display modus, kort drukken op de knop (  ) 
Door kort te drukken op de knop, wijzigt het display volgens het 
volgende patroon: 

 Tijd  
 Kalenderdag
 Seconden 

 

Instelmodus door langer op knop te drukken (  ) 
De volgende waarden kunnen na elkaar worden ingesteld:

 Uren
 stapjes van 5 minuten
 stapjes van 1 minuut
 AM of PM (AM: 00.01 - 12.00 PM: 12.01 - 24.00)
 Maand
 Dag
 Positie jaar eenheden
 Positie jaar decennia

Bij het instellen van stapjes van 1 minuut, worden de seconden 
gelijktijdig op 0 gezet. Dit maakt het instellen van de tijd tot op de 
seconde nauwkeurig mogelijk. 

Let op: QLOCKTWO®  beschikt over een interne “eeuwige”
kalender. Om bij de datumweergave rekening te kunnen houden 
met de lengte van de maand en met schrikkeljaren, moeten eerst 
de maand en het jaar worden ingesteld.

Tekst in stapjes van 5 minuten5
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Functies van de knoppen in de instelmodus
Door de knop 3 seconden lang in te drukken (  ) wordt de 
instelmodus geactiveerd. Nog een korte druk op de knop (  ) 
verhoogt de op dat moment in te stellen tijd, bijvoorbeeld het uur 
van ELF naar TWAALF. 

Om naar de volgende instelbare reeks te gaan drukt u gedurende 
2 seconden op de knop of wacht u 8 seconden zonder de knop in te 

drukken. Op die manier gaat u bijvoorbeeld van de instelmodus 
per uur naar de instelmodus per 5 minuten.

U kunt de instelmodus op elk gewenst moment verlaten. Druk 
daarvoor op de knop en houd deze 4 seconden ingedrukt (  ). 
Bij het verlaten van de instelmodus worden de instellingen met 
“OK” bevestigd.  

Uren 5-minuten-  1-minuut-  AM/PM  Maand Dag Jaar eenheden Jaar decennia Bevestiging 
 Stapjes Stapjes
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Reparatie

Het vervangen van de batterij, onderhoud en reparaties mogen 
alleen uitgevoerd worden door geschoold personeel of een gekwali-
ficeerde werkplaats. Probeer niet zelf het horloge te repareren. Als 
uw QLOCKTWO®  niet correct werkt of beschadigd is, neem dan 
contact op met een officiële retailer of rechtstreeks met de fabrikant.

Garantie

QLOCKTWO®  heeft twee jaar garantie. Bij schade veroorzaakt 
door het niet in acht nemen van deze handleiding vervallen alle 
aanspraken op garantie. De aanspraak op garantie vervalt ook als 
QLOCKTWO®  gewijzigd, geopend of aangepast is. 

B&F Manufacture GmbH & Co. KG kan niet aansprakelijk gesteld 
worden voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt 
door het negeren van de handleiding of door onjuist gebruik.

Veiligheid en gebruik

Waterdichtheid
QLOCKTWO®  is getest op waterdichtheid tot max. 5 ATM. Het 
horloge is niet ontworpen om gedragen te worden tijdens het 
douchen, zwemmen of duiken. Laat de waterdichtheid regelmatig 
controleren door een gespecialiseerde dealer, vooral na het 
vervangen van de batterij of nadat het horloge gestoten of geraakt 
is. Druk niet op de knop als het horloge blootgesteld is aan een 
schok of impact. 

Breng het horloge naar een officiële retailer als er water in het hor-
loge gekomen is of als de binnenzijde van het dekglaasje beslagen 
is. Het horloge in deze toestand laten kan storingen veroorzaken. 
Als gevolg van de aard van het materiaal kan de levensduur van het 
kalfsleren bandje worden beïnvloed als dit regelmatig nat wordt of 
blootgesteld wordt aan sterk zonlicht.

Temperatuur
Draag het polshorloge niet op plaatsen waar de temperatuur 
hoger of lager is dan het bedrijfstemperatuurbereik. 

Magnetisme
Leg het horloge niet dicht bij objecten die sterke magnetische 
velden produceren zoals luidsprekers, mobiele telefoons, 
elektromagnetische keukenapparatuur of medische instrumenten.

Vibraties
Stel het polshorloge niet bloot aan sterke vibraties, bijvoorbeeld 
door het te laten vallen of tegen harde objecten te slaan.

Chemicaliën
Vermijd het gebruik van het polshorloge op plaatsen waar het 
wordt blootgesteld aan chemicaliën of bijtende gassen. Oplos-
middelen zoals terpentine, benzeen, of stoffen die soortgelijke 
organische oplosmiddelen bevatten kunnen ervoor zorgen dat het 
polshorloge verkleurt, breekt of barst, etc. Behuizing, band en 
andere delen kunnen verkleuren als ze in aanraking komen met 
huishoudelijke chemicaliën.



Batterij

De levensduur van de batterij is afhankelijk van hoe vaak het 
display wordt geactiveerd. Laat de batterij alleen vervangen door 
een expert om ervan verzekerd te zijn dat de batterij professioneel 
geïnstalleerd is en dat de verzegelingen gecontroleerd worden. 
Extreme temperaturen of hoge vochtigheid kunnen storingen of 
een verkorte levensduur van de batterij veroorzaken.

Houd verwijderde batterijen buiten het bereik van kinderen om 
te voorkomen dat ze per ongeluk ingeslikt worden. Bezoek 
onmiddellijk een arts wanneer een batterij is doorgeslikt. 

Afvoeren
Voer batterijen niet af met huishoudelijk afval. Voer deze correct 
en professioneel af.

Onderhoud

Veeg vuil, zweet en water op de kast en het glas met een zacht 
doekje af. Gebruik geen polijstende doekjes of oplosmiddelen 
(zoals terpentine, benzeen, etc.) bij het schoonmaken, omdat die 
het oppervlak kunnen beschadigen. 

Regelmatige inspecties
Om het horloge waterdicht te houden, dienen de verzegelingen 
en andere componenten regelmatig vervangen te worden. Andere 
onderdelen moeten gecontroleerd en vervangen worden zoals 
voorgeschreven. Vraag in geval van vervanging altijd om originele 
onderdelen.

Technische gegevens

Waterdichtheid:   gecontroleerd tot 5 ATM
Batterij:   3V knoopcel, type CR 2032
Nauwkeurigheid:   ± 20 sec. per maand
Operationeel temperatuurbereik:  van + 5 °C tot + 35 °C                    

Vergissingen of wijzigingen van de technische gegevens voorbehouden.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor drukfouten.

    
B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Schwaebisch Gmuend, Germany

© All rights reserved
www.qlocktwo.com

Waar te koop | Datum van aankoop
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