
1



3

Vychutnejte si čas



4

Poskytnutí záruky
Záruční doba na  je dva roky. 
Pokud nebudete dbát pokynů tohoto návodu 
k použití nebo dojde ke změně, otevření nebo 
přestavbě , nárok na záruku ztrácí 
platnost. 
 

Bezpečnostní pokyny
POZOR V případě neodborného používání může 
dojít k věcným škodám nebo nesprávnému 
fungování.

Manipulace
 ■ Průnik vlhkosti, například v případě 

poškozených těsnění, může způsobit těžká 
poškození elektroniky. Doporučujeme proto 

 nenosit během sprchování 
nebo plavání. Dojde-li k průniku vody, nebo 
když se orosí vnitřní strana hodinového sklíčka: 
Nemačkejte tlačítko, a co možná nejrychleji 
vyhledejte specializovaného obchodníka.

 ■ Vystavení silnému slunečnímu záření může 
způsobit změnu barevného odstínu koženého 
pásku.  nevystavujte přímému 
slunci a uchovávejte je v původním obalu.  

 ■ Magnetická pole mohou způsobit nesprávné 
fungování. Keep the  
nepřibližujte k reproduktorům, mobilním 
telefonům nebo k elektromagnetickým 
kuchyňským spotřebičům a lékařským 
aparátům.

 ■ Vysoké teploty nebo vysoká vlhkost vzduchu 
může způsobit nesprávné fungování nebo 
zkrácení životnosti baterie. Pro informace o 
prostředí vhodném k provozu viz kapitolu 
„Technické údaje“.

 ■ Otřesy nebo nárazy mohou způsobit poškození 
a nesprávné fungování.  Při sportu nebo jiných 
fyzických aktivitách  kvůli 
bezpečnosti odložte. Po nárazu (pádu) by měl 
specializovaný obchodník zkontrolovat těsnost.

 ■ Kontakt s chemikáliemi nebo žíravými 
plyny může způsobit poškození povrchů.  

 chraňte před von terpentýnem, 
benzolem, domácími čističi nebo látkami s 
podobnými organickými rozpouštědly.

Čištění
Lešticí hadříky nebo rozpouštědla jako například 
terpentýn, benzol mohou způsobit poškození 
povrchů. Nečistoty, pot a vodu setřete z pláště a 
skla měkkým hadříkem. 

Výměna baterie, údržba, opravy
Výměnu baterie a těsnění, údržbu a opravářské 
práce nechte provádět pouze specializovaného 
obchodníka nebo výrobce. Pro kontaktní údaje 
viz zadní stranu návodu k použití.

Návod k použití

Pro bezpečné a dlouhodobé využívání 
 si pečlivě přečtěte 

návod k použití a uschovejte si jej. 
Návod k použití je vám k dispozici 
také na internetu: 
www.qlocktwo.com > Information
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Likvidace
  

Technické údaje
Model:   
Sklo:  tvrzené minerální sklo
Plášť:  korozivzdorná ocel
Hmotnost: ca. 50 g
Provoz, teplota: +5 °C až +35 °C
Baterie, typ: knoflíková baterie 3 V,

 35: typ CR2032
 39: typ CR2430

Baterie, životnost: v závislosti na používání
Vodotěsnost: ověřená do 5 barů
Přesnost chodu: ±20 sekund/měsíc

Elektrické přístroje, baterie atd. se nesmí 
vyhazovat do domovního odpadu. 
Dodržujte regionální předpisy pro
ekologicky nezávadnou likvidaci 
odpadů. Váš obchodník má povinnost 
zpětného odběru.

Funkce
 jsou ihned připraveny k použití a 

ovládají se tlačítkem  (pravá strana pláště). 
 ■ Krátké stisknutí tlačítka  aktivuje displej.  
 ■ Dlouhé stisknutí tlačítka  (3 s) aktivuje 

seřizovací režim, viz kapitolu „Nastavení času 
a data".

Ovládání   

Tlačítko  stiskněte krátce 
 několikanásobně.

Displej se mění podle 
následujícího vzoru: 

 ■ Čas
 ■ Den
 ■ Sekundy

Hodina

Zobrazení v krocích po 5 minutách

Každý svítící bod
= 1 minuta později 

Odečítání času
Příklad displeje: 7:18 hod.

CZ
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Nastavení času a data
 disponuje „věčným“ kalendářem. 

Aby bylo možné zohlednit délku měsíců a  
přestupné roky, je třeba nastavit měsíc a rok.

 ■ Dlouhé stisknutí tlačítka  (3 s) aktivuje 
seřizovací režim. 

 ■ Krátké stisknutí tlačítka  zvýší momentálně 
nastavenou hodnotu: u hodin například z 
jedenácti na dvanáct hodin.

 ■ Pro nastavení následující hodnoty: Tlačítko  
stiskněte buď dlouze  (2 s) nebo počkejte 
8 s.

 ■ Dlouhým stisknutím tlačítka  (4 s) lze 
seřizovací režim kdykoliv ukončit.

Příklad:
Čas a datum je třeba měnit 
na následující hodnoty:

 ■ Čas: 15:52 hod.
 ■ Datum: 15. 03. 2017 

Hodina:
Nastavení se provádí podle 
principu fungování displeje.

 > Tlačítko  stiskněte 
dlouze  (3 s).

 > Tlačítko  
stiskněte krátce  
několikanásobně.

Kroky po 5 minutách:
Nastavení se provádí podle 
principu fungování displeje.

 > Tlačítko  stiskněte 
dlouze  (2 s).

 > Tlačítko   tiskněte krátce 
 několikanásobně.

 
 

Kroky po 1 minutách:
Při nastavování minut se 
sekundy nastaví na 0.

 > Tlačítko  stiskněte 
dlouze  (2 s).

 > Tlačítko  
stiskněte krátce  
několikanásobně.

AM/PM:
Nastavte AM (od 00:01 hod. 
do 12:00 hod.) nebo PM (od 
12:01 hod. do 24:00 hod.). 

 > Tlačítko  stiskněte 
dlouze  (2 s).

 > Tlačítko  stiskněte krátce 
 několikanásobně. 

 

Měsíc:
 > Tlačítko  stiskněte 

dlouze  (2 s).
 > Tlačítko  

stiskněte krátce  
několikanásobně.

1

2

3

4

5

’



7

Den:
 > Tlačítko  stiskněte 

dlouze  (2 s).
 > Tlačítko  

stiskněte krátce  
několikanásobně.

 

Rok jednotky:
 > Tlačítko  stiskněte 

dlouze  (2 s).
 > Tlačítko  

stiskněte krátce  
několikanásobně.

Rok desítky:
 > Tlačítko  stiskněte 

dlouze  (2 s).
 > Tlačítko  

stiskněte krátce  
několikanásobně.

Uložení nastavení:
 > Tlačítko  stiskněte 

dlouze  (2 s) nebo 
počkejte 8 s.

Seřizovací režim jeukončen 
a nastavení uloženo.
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Omyly a změny technických údajů jsou 
vyhrazeny. Za tiskové chyby nebo omyly 
neručíme.

Indikátor stavu baterie:
Nastavení se provádí podle principu fungování 
displeje.

 > Tlačítko  stiskněte krátce .
 > Tlačítko  stiskněte dlouze  (5 s).

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

PRÁZDNÝ PLNĚ

CZ
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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




