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Gaudeixi del temps
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Garantia
El temps de garantia del  es de
dos anys. En cas de que no es segueixin
adequadament les indicacions d´aquest manual,  
es modifiqui , s´obri o es canviïn 
les peces queda anul•lada la validesa de la 
garantia. 

 

Indicacions de seguretat
ATENCIÓ Risc de danys materials o errors de 
funcionament en cas d´ús inadequat.

Manejament
 ■ La penetració de líquids, per exemple en cas 

de tancaments en mal estat pot ser causa 
de deteriorament del sistema electrònic. 
Per aquesta raó es recomana no portar 

 ni per la dutxa ni per nedar. Si 
hi entra aigua o s´entela per dins  el vidre que 
serveix de tapa de la caixa no premi el botó i 
dirigeixi´s a un expert ho més aviat possible.

 ■ L´exposició intensa al sol pot causar 
descoloriment de la corretja de pell. No exposi 

 directament al sol i conservi’l 
en l´estoig corresponent. 

 ■ Imants poden ser causa d´un mal 
funcionament. Mantingui  lluny 
d ´altaveus, telèfons mòbils i d´aparells de 
cuina electromagnètics.

 ■ Temperatures o humitat molt elevades poden 
ésser causa d´errors de funcionament o d´una 
disminució de la duració de la pila. En el capítol 
“Dades tècniques” es troben més informacions 
respecte al funcionament.

 ■ Sotragades i cops forts poden ésser causa 
de danys o d´errors de funcionament.  Per 
seguretat tregui´s  avants d´una 
activitat esportiva o qualsevol altra activitat 
corporal brusca. En cas d´un cop [ caiguda ] 
dirigeixi´s seguidament a un especialista per a 
comprovar les juntes.

 ■ El contacte directe amb productes químics 
o gasos corrosius pot provocar danys en la 
superfície. Mantingui  lluny de 
substàncies com aiguarràs, benzè, productes 
de neteja i d´altres substàncies dissolvents.

Neteja
Panys per treure brillantor o dissolvents com 
l´aiguarràs o el benzè poden provocar danys en la 
superfície. En cas de contacte amb brutícia, suor i 
aigua passi un pany suau per la caixa i pel vidre.  

Canvi de pila, manteniment i reparació
El recanvi de la pila o de la junta, el manteniment 
així com qualsevol reparació ha de ser efectuada 
per un expert o pel fabricant. Consulti les dades 
de contacte a la pàgina darrera del manual d´ús.

Manual d´ús

Per a un ús segur i una vida útil durable 
del   llegeixi atentament  
i conservi aquest manual d´instruccions. 
El manual d´instruccions també es 
troba a disposició a internet: 
www.qlocktwo.com > Information
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Eliminació del producte
 No depositi aparells electrònics, piles, 
 etc. en les escombraries domèstiques.  
 Consideri les normes regionals de 
 separació d´escombraries. El venedor 
 es compromet a rebre la devolució del  
 producte. 

Dades tècniques
Model:   
Vidre:  vidre mineral empedreït
Caixa:  acer fi
Pes:  aprox. 50 g.
Temperatura de 
funcionament: +5°C fins +35°C
Tipus de pila: pila de botó 3V,

 35: tipus CR2032
 39: tipus CR2430

Duració de la pila:  depenent de l´ús
Estanquitat d´aigua: provat fins a 5 bar
Diferència d´exactitud: ±20 segons/mes

Funcions
 està disposat per al funcionament  

i s´activa prement la tecla  (situada al costat dret  
de la caixa). 

 ■ Prement de manera curta  s´activen les agulles.  
 ■ Prement de manera llarga  (3 segons) s´activa  

el mode d´ajust, veure capítol “Ajustar l´hora i la data”. 

Us de   

Pressioni el botó  de manera 
curta  repetidament.
L´indicador es canvia segons:

 ■ Hora
 ■ Dia de calendari
 ■ Segons

Hora

Indicació dels minuts de 5 en 5

cada llumeta encesa
= 1 minut de més

Llegir l´hora
Exemple d´indicació: 7:18 h

CA
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Ajustar l´hora i la data
 disposa d´un calendari “etern”.

Per poder tenir en compte la diferent duració de 
cada mes i dels anys de traspàs s´han d´ajustar el 
mes i l´any.

 ■ Prement la tecla  de manera llarga 
(3 segons) s´activa el mode d´ajust. 

 ■ Prement la tecla  de manera curta augmenta 
el valor del terme activat: l´hora passaria per 
exemple de les onze a les dotze.

 ■ Per canviar de terme a ajustar: Premi  de 
manera llarga  (2 segons) o esperi 8 segons.

 ■ Prement de manera llarga  (4 segons) es 
finalitza el mode d´ajust en qualsevol moment.

Exemple:
Si l´hora i la data s´han de 
canviar als valors següents:

 ■ Hora: 15:52 h
 ■ Data: 15.03.2017

Hora:
L´ajust s´efectua segons 
l´ordre de visualització.

 > Premi  de manera 
llarga  (uns 3 segons).

 > Pressioni el botó  
de manera curta  
repetidament.

Indicacions de 5 en 5 
minuts: 
L´ajust s´efectua segons 
l´ordre de visualització.

 > Premi  de manera 
llarga  (uns 2 segons).

 > Pressioni el botó  
de manera curta   
repetidament.

Indicacions de minut en 
minut: 
A l´hora d´ajustar els minuts 
aquests tornaran al minut 0.

 > Premi  de manera 
llarga   (uns 2 segons).

 > Pressioni el botó  
de manera curta  
repetidament.

AM/PM: 
Ajustables de les dues opcions 
següents: AM [de les 00:01h
fins a les 12:00h] o PM [de les 
12:01h a les24:00h ]

 > Premi  de manera 
llarga  (uns 2 segons).

 > Pressioni el botó  de manera 
curta   repetidament. 

Mes:
 > Premi  de manera 

llarga  (uns 2 segons).
 > Pressioni el botó   

de manera curta   
repetidament. 
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Dia:
 > Premi  de manera 

llarga  (uns 2 segons).
 > Pressioni el botó  

de manera curta   
repetidament.

El número de l´any en 
posició d´unitat:

 > Premi  de manera 
llarga  (uns 2 segons).

 > Pressioni el botó  
de manera curta   
repetidament.

El número de l´any en 
posició de detzena:

 > Premi  de manera 
llarga  (uns 2 segons).

 > Pressioni el botó  
de manera curta   
repetidament.

Gravar un ajust:
 > Premi  de manera 

llarga  (2 segons) 
o esperi 8 segons.

Així queden finalitzats i 
gravats el ajusts realitzats.
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Queden reservades qualsevol error o canvi de les 
dades tècniques. El fabricant no es
fa responsable de qualsevol error d´empremta.

Indicador d'estat de la bateria:
L´ajust s´efectua segons l´ordre de visualització.

 > Pressioni el botó  de manera curta .
 > Premi  de manera llarga   (uns 5 segons).

1 - 25 % 26 - 50 % 51 - 75 % 76 - 100 %

BUIDA COMPLET

CA
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B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd

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




