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Mėgaukitės
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Garantija
 garantija galioja dvejus metus.  

Jei nesilaikoma šioje naudojimo instrukcijoje 
pateiktų nurodymų arba   
atidaromas, perkonstruojamas ar pakeičiamas, 
garantija nustoja galioti. 

 

Saugos nurodymai
DĖMESIO! Dėl netinkamo naudojimo gali kilti 
materialinė žala ar sutrikti prietaiso veikimas.

Naudojimas
 ■ Dėl įsiskverbusios drėgmės, pvz., dėl 

pažeistų sandariklių, galimi rimti elektronikos 
pažeidimai. Todėl rekomenduojame 
nedėvėti  prausiantis duše ar 
plaukiojant. Jei į prietaisą pateko vandens 
ar dangtelio stiklo vidinė pusė aprasojo, 
nespauskite mygtuko ir kuo greičiau kreipkitės 
į specializuotą prekybininką.

 ■ Dėl stiprių saulės spindulių gali išblukti 
odinė rankena. Nedėkite  į 
saulės apšviestą vietą ir laikykite originalioje 
pakuotėje. 

 ■ Dėl magnetinių laukų gali sutrikti 
veikimas. Laikykite  toliau 
nuo garsiakalbių, mobiliųjų telefonų ar 
elektromagnetinių virtuvės prietaisų ir 
medicinos įrangos.

 ■ Dėl aukštos temperatūros ar didelio oro 
drėgnumo galimas netinkamas veikimas arba 
gali sutrumpėti baterijos naudojimo trukmė. 
Informacijos apie eksploatavimo aplinką rasite 
skyriuje „Techniniai duomenys“.

 ■ Dėl kratymo ar smūgių galimi pažeidimai ir 
veikimo sutrikimai.  Sportuodami ar atlikdami 
kitokią fizinę veiklą dėl saugumo nusiimkite 

. Po smūgio (nukritus) 
sandarumą turėtų patikrinti specializuotas 
prekybininkas.

 ■ Cheminės medžiagos ar ėsdinančios dujos gali 
pažeisti paviršius. Laikykite   
toliau nuo terpentino, benzolo, buitinių valiklių 
ar medžiagų su panašiais organiniais tirpikliais.

Valymas
Poliravimo šluostės ar tirpikliai, pvz., terpentinas, 
benzolas, gali pažeisti paviršius. Nuvalykite nuo 
korpuso ir stiklo nešvarumus, prakaitą ir vandenį 
minkšta šluoste.  

Baterijos keitimas, techninė priežiūra, remontas
Keisti baterijas ir sandariklius, atlikti techninę 
priežiūra ir remontą turi tik specializuotas preky-
bininkas ar gamintojas. Kontaktinius duomenis 
rasite galinėje naudojimo instrukcijos pusėje.

Naudojimo instrukcija

Būtinai atidžiai perskaitykite naudo-
jimo instrukciją, kad saugiai ir ilgai 
eksploatuotumėte  . 
Naudojimo instrukciją taip pat rasite 
internete:
www.qlocktwo.com > Information
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Šalinimas Techniniai duomenys
Modelis:  
Stiklas: grūdintas mineralinis stiklas
Korpusas: nerūdijančiojo plieno
Svoris: maždaug 50 g
Eksploatavimo 
temperatūra: nuo +5 °C iki +35 °C
Baterija, tipas: apvali, plokščia baterija 3 V, 

 35:  tipas CR2032

 39:  tipas CR2430
Baterijos naudojimo 
trukmė:  priklausomai nuo naudojimo
Atsparumas
vandeniui:  išbandytas iki 5 barų
Tikslumas: ±20 sek./mėn.

Funkcijos
 galima naudoti iš karto ir valdyti 

mygtuku  (dešinė prietaiso pusė). 
 ■ Trumpai paspaudus mygtuką  aktyvinamas rodinys.  
 ■ Spaudžiant mygtuką  ilgai (3 sek.), aktyvinamas 

nustatymo režimas, žr. skyrių „Laiko ir datos 
nustatymas“. 

 valdymas

Kelis kartus trumpai 
paspauskite mygtuką .
Rodinys keičiasi taip:

 ■ Laikas
 ■ Kalendorinė diena
 ■ Sekundės

Laiko nuskaitymas
Rodinio pavyzdys: 7:18 val.

Valandos

Rodinys 5 minučių padalomis

Kiekvienas šviečiantis taškas
= 1 min. vėliau

Elektrinių prietaisų, baterijų ir pan.  
negalima išmesti su buitinėmis  
atliekomis. Vadovaukitės regiono  
šalinimo taisyklėmis. Jūsų prekybininkas 
yra įpareigotas priimti prietaisą. 
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Laiko ir datos nustatymas
 yra su begaliniu kalendoriumi. 

Kad būtų atsižvelgiama į mėnesių ilgius ir kelia-
muosius metus, reikia nustatyti mėnesį ir metus.

 ■ Ilgai palaikius nuspaustą  (3 sek.) mygtuką 
aktyvinamas nustatymo režimas.   

 ■ Trumpai paspaudus mygtuką  padidinama 
tuo metu nustatyta vertė: pvz., valandos iš 
vienuoliktos į dvyliktą valandą.

 ■ Jei norite nustatyti kitą vertę: spauskite 
mygtuką  ilgai  (2 sek.) arba palaukite 8 sek.

 ■ Ilgai palaikius nuspaustą   (4 sek.) mygtuką 
galima bet kuriuo metu užbaigti nustatymo 
režimą.

Pavyzdys:
laiką ir datą reikia pakeisti į 
toliau nurodytas vertes:

 ■ Laikas: 15:52 val.
 ■ Data: 2017-03-15 

Valandos:
Nustatoma pagal rodinį.

 > Spauskite mygtuką  
ilgai  (3 sek.). 

 > Kelis kartus trumpai   
paspauskite mygtuką . 

 

5 minučių pakopos: 
Nustatoma pagal rodinį.

 > Spauskite mygtuką  
ilgai  (2 sek.). 

 > Kelis kartus trumpai  
paspauskite mygtuką . 
 
 
 

1 minučių pakopos: 
Nustatant minutes 
sekundės nustatomos į 0.

 > Spauskite mygtuką  
ilgai  (2 sek.). 

 > Kelis kartus trumpai  
paspauskite mygtuką .

AM/PM: 
AM (nuo 00:01 val. iki 
12:00 val.) arba PM (nuo 
12:01 val. iki 24:00 val.).

 > Spauskite mygtuką  
ilgai  (2 sek.). 

 > Kelis kartus trumpai  
paspauskite mygtuką . 
 

Mėnuo:
 > Spauskite mygtuką  

ilgai  (2 sek.). 
 > Kelis kartus trumpai  

paspauskite mygtuką .

1

2

3

4

5



7

Diena:
 > Spauskite mygtuką  

ilgai  (2 sek.). 
 > Kelis kartus trumpai  

paspauskite mygtuką .

 

Metai, vienaženklis 
skaičius:

 > Spauskite mygtuką  
ilgai  (2 sek.). 

 > Kelis kartus trumpai  
paspauskite mygtuką .

Metai, dviženklis skaičius:
 > Spauskite mygtuką  

ilgai  (2 sek.). 
 > Kelis kartus trumpai  

paspauskite mygtuką . 
 

Nustatymo išsaugojimas:
 > Spauskite mygtuką  

ilgai  (2 sek.) arba 
palaukite 8 sek.

Nustatymo režimas bus 
išjungtas, o nustatymai – 
išsaugoti.
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Galimos techninių duomenų klaidos ar keitimai. 
Neprisiimame atsakomybės už spausdinimo 
klaidas ar netikslumus.

Baterijos būsenos indikatorius:
Nustatoma pagal rodinį.

 > Trumpai  paspauskite mygtuką .
 > Spauskite mygtuką  ilgai  (5 sek.). 

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

TUŠČIAS PILNAS

1 - 25 %

LT
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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




