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Nyd tiden
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Garanti
Garantien for  er to år. Hvis 
oplysningerne i denne brugervejledning ikke 
overholdes eller  ændres, åbnes 
eller ombygges, ophører garantikravet.  
 

Sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL Der kan opstå materielle skader 
eller fejlfunktioner ved ukorrekt anvendelse.

Håndtering
 ■ Indtrængende fugt, f.eks. ved beskadigede 

pakninger, kan medføre alvorlige skader 
på elektronikken. Vi anbefaler derfor ikke 
at bære  i brusebad eller til 
svømning. Hvis der er trængt vand in eller 
indersiden af dækglasset er dugget: Undgå 
at betjene knappen, og opsøg hurtigst 
muligt en specialforhandler.

 ■ Kraftigt sollys kan forårsage misfarvning 
af læderurremmen. Undgå at udsætte 

 for direkte sollys, og opbevar 
det i den originale emballage. 

 ■ Magnetfelter kan forårsage fejlfunktioner. 
Hold  bort fra højttalere, 
mobiltelefoner og elektromagnetisk 
køkkenudstyr og medicinske apparater.

 ■ Høje temperaturer eller en for høj 
luftfugtighed kan forårsage fejlfunktioner 
eller en kortere batterilevetid. Oplysninger 
om driftsomgivelserne, se kapitlet 
”Tekniske Data”.

 ■ Rystelser eller stød kan forårsage skader 
eller fejlfunktioner.  Tag  for 
en sikkerheds skyld af under træningen 
eller anden fysisk udfoldelse. Efter et stød 
(fald) bør tætheden kontrolleres af en 
specialforhandler.

 ■ Kontakt med kemikalier eller ætsende 
gasser kan forårsage skader på 
overfladerne. Hold  bort 
fra terpentin, benzol, rengøringsmidler i 
husholdningen eller stoffer med lignende 
organiske opløsningsmidler.

Rengøring
Pudseklude eller opløsningsmidler, f.eks. ter-
pentin og benzol kan forårsage en beskadigel-
se af overfladerne. Tør snavs, sved og vand på 
urkapslen og glasset af med en blød klud. 

Brugervejledning

Læs brugervejledningen grundigt, og 
opbevar den til sikker anvendelse og 
en lang brugstid af . 
Brugervejledningen er også altid til 
rådighed på internettet på:
www.qlocktwo.com > Information
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Batteriskift, vedligeholdelse, reparationer
Sørg for, at udskiftning af batteri eller pakning, 
vedligeholdelse og reparationer kun udføres 
af en specialforhandler eller producenten. 
Kontaktoplysninger, se brugervejledningens 
bagside.

Bortskaffelse

Tekniske data
Model:  
Glas: Hærdet mineralglas
Urkapsel: Rustfrit stål
Vægt: ca. 50 g
Drift, temperatur: +5 °C til +35 °C
Batteri, type: Knapbatteri 3 V, 

 35: type CR2032
 39: type CR2430

Batteri, levetid:  afhængig af brug
Vandtæthed: godkendt op til 5 bar
Nøjagtighed: ±20 sekunder/måned

Funktioner
 er omgående driftsklar og betjenes 

med knappen  (højre side af urkapslen).  
 ■ Med et kort tryk på knappen  aktiveres visningen.  
 ■ Med et langt tryk på knappen  (3 sek.) aktiveres 

indstillingstilstanden, se kapitlet "Indstilling af 
dato og klokkeslæt". 

Betjening af   

Tryk gentagne gange kort 
 på knappen . Visningen 

skifter på følgende måde:
 ■ Klokkeslæt
 ■ Kalenderdag
 ■ Sekunder

Time

Visning i trin på 5 minutter

Hver lysende prik
= 1 minut senere

Aflæsning af klokkeslæt
Eksempel visning: kl. 7:18

Elektrisk udstyr, batterier m.m. må 
ikke bortskaffes via husholdningsaffald. 
Overhold de regionale bestemmelse 
vedrørende bortskaffelse. Forhandleren 
er forpligtet til at tage uret retur.  
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Indstilling af dato og klokkeslæt
 har en ”evig” kalender Måned 

og år skal indstilles, så der tages hensyn til 
længden af månederne og skudår.

 ■ Med et langt tryk på knappen  (3 sek.) 
aktiveres indstillingstilstanden.  

 ■ Med et kort tryk på knappen  øges den 
aktuelt indstillede værdi: timerne f.eks. fra 
klokken elleve til klokken tolv.

 ■ For at indstille den næste værdi: Tryk længe 
 (2 sek.) på knappen  eller vent i 8 sek.

 ■ Indstillingstilstanden kan til enhver tid 
afsluttes med et langt tryk på knappen  
(4 sek.).

Eksempel:
Klokkeslæt og dato
skal ændres til
følgende værdier:

 ■ Klokkeslæt: kl. 15:52
 ■ Dato: 15.03.2017

 
Time:
Indstillingen foretages 
efter visningsprincippet.

 > Tryk længe  (3 sek.) 
på knappen .

 > Tryk gentagne gange 
kort  på knappen .

 

Trin på 5 minutter:
Indstillingen foretages 
efter visningsprincippet.

 > Tryk længe  (2 sek.) 
på knappen .

 > Tryk gentagne gange 
kort  på knappen .

 
 
Trin på 1 minutter:
Under indstilling
af minutter sættes
sekunderne til 0.

 > Tryk længe  (2 sek.) 
på knappen .

 > Tryk gentagne gange 
kort  på knappen .

AM/PM:
Indstil AM (fra kl. 00:01
til kl. 12:00) eller PM
(fra kl. 12:01 til kl. 24:00).

 > Tryk længe  (2 sek.) 
på knappen .

 > Tryk gentagne gange 
kort  på knappen . 
 

Måned:
 > Tryk længe  (2 sek.) 
på knappen .

 > Tryk gentagne gange 
kort  på knappen .
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Dag:
 > Tryk længe  (2 sek.) 
på knappen .

 > Tryk gentagne gange 
kort  på knappen .

 

År pladsen for 1’ere:
 > Tryk længe  (2 sek.) 
på knappen .

 > Tryk gentagne gange 
kort  på knappen .

År pladsen for 10’ere:
 > Tryk længe  (2 sek.) 
på knappen .

 > Tryk gentagne gange 
kort  på knappen .

 

For at gemme 
indstillingen:

 > Tryk længe  (2 sek.) 
på knappen  eller vent 
i 8 sek.

Indstillingstilstanden er 
afsluttet og indstillingerne 
er gemt.
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Med forbehold for fejl og ændringer af de 
tekniske data. Der hæftes ikke for trykfejl 
eller fejl.

Batteristatus indikator:
Indstillingen foretages efter
visningsprincippet.

 > Tryk kort  på knappen .
 > Tryk længe  (5 sek.) på knappen .

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

TOM FULD

DK
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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




