
1

Lietošanas instrukcija
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Izbaudiet laiku!
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Garantija
 garantijas ilgums ir divi gadi. Ja 

netiks ievēroti šajā lietošanas pamācībā sniegtie 
norādījumi vai  tiks pārveidots, 
atvērts vai pārbūvēts, garantija zaudēs spēku. 

 

Drošības norādījumi
UZMANĪBU! Iespējami ierīces bojājumi vai 
darbības traucējumi, ja tā tiks lietota nepareizi.

Rīkošanās ar ierīci
 ■ Bojātu blīvju vai citu iemeslu rezultātā ierīcē 

var iekļūt mitrums, kas var radīt smagus 
bojājumus elektronikā. Tādēļ mēs neiesakām 
nēsāt   mazgāšanās vai 
peldēšanas laikā. Ja ierīcē ir iekļuvis ūdens vai 
aizsargstikla iekšpuse ir apsvīdusi: nespiediet 
pogu un pēc iespējas ātrāk nogādājiet ierīci pie 
specializētā tirdzniecības pārstāvja.

 ■ Spēcīga saules iedarbība var iekrāsot ādas 
siksniņu. Nenovietojiet   tiešos 
saules staros, un uzglabājiet to oriģinālajā 
iepakojumā. 

 ■ Magnētiskie lauki var radīt ierīces darbības 
traucējumus. Turiet   tālāk 
no skaļruņiem, mobilajiem tālruņiem vai 
elektromagnētiskām virtuves ierīcēm un 
medicīniskām iekārtām.

 ■ Augstas temperatūras vai paaugstināts gaisa 
mitrums var radīt ierīces darbības traucējumus 
vai saīsināt baterijas kalpošanas mūžu. 
Informāciju par ierīces apkārtējo vidi skatiet 
sadaļā “Tehniskie dati”.

 ■ Satricinājumi vai triecieni var radīt bojājumus 
vai darbības traucējumus.  Drošības nolūkos 
sporta nodarbību vai citu fizisku aktivitāšu 
laikā noņemiet . Pēc trieciena 
(nokrītot zemē) ieteicams pie specializētā 
tirdzniecības pārstāvja pārbaudīt blīvību.

 ■ Saskarsme ar ķimikālijām vai kodīgām 
gāzēm var radīt virsmas bojājumus. Turiet 

  tālāk no terpentīna, benzola, 
tīrīšanas līdzekļiem vai šķidrumiem ar līdzīgiem 
organiskiem šķīdinātājiem.

Tīrīšana
Pulēšanas salvetes vai šķīdinātāji, piem., terpen-
tīns, benzols, var radīt virsmas bojājumus. Ar 
mīkstu lupatiņu notīriet netīrumus, sviedrus un 
ūdeni no korpusa un stikla.  

Baterijas maiņa, apkope, remonts
Veiciet baterijas un blīvju nomaiņu, apkopes kā 
arī remontdarbus tikai pie specializēta tirdznie-
cības pārstāvja vai ražotāja. Kontaktinformāciju 
skatiet lietošanas pamācības aizmugurē.

Lietošanas instrukcija

 drošai lietošanai un
ilgam kalpošanas mūžam rūpīgi izlasiet 
lietošanas pamācību un uzglabājiet 
to. Lietošanas pamācība pieejama arī 
Internetā:
www.qlocktwo.com > Information
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Utilizēšana
 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. 

Tehniskie dati
Modelis:  
Stikls: cietināts minerālstikls
Korpuss: nerūsējošais tērauds
Svars: apt. 50 g
Darbības temperatūra: +5 °C līdz +35 °C
Baterijas tips: podziņelements 3 V, 

 35: tips: CR2032

 39: tips: CR2430
Baterijas kalpošanas mūžs: atkarībā no lietošanas
Ūdens izturība: pārbaudīts līdz 5 bar
Darbības precizitāte: ±20 sekundes mēnesī

Funkcijas
 ir uzreiz lietojams un tiek vadīts ar    

pogu (korpusa labajā pusē). 
 ■ Īsi nospiežot pogu , tiek aktivizēts displejs. 
 ■ Ilgāk nospiežot pogu  (3 sek.), tiek aktivizēts 

iestatīšanas režīms; skatīt sadaļu "Laika un datuma 
iestatīšana".

 

  lietošana

Vairākkārt īsi  nospiediet 
 pogu. Displeja rādītāji 

mainās šādā secībā:
 ■ Pulksteņa laiks
 ■ Kalendāra diena
 ■ Sekundes

Pulksteņa laika nolasīšana
Displeja piemērs: plkst. 7:18

Stunda

Displeja rādītājs ar 5 minūšu intervālu

Katrs iedegtais punkts
= 1 minūte vēlāk

LV
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Laika un datuma iestatīšana
 ir iestatīts "bezgalīgais kalendārs". 

Lai varētu ņemt vērā mēnešu garumu un garos 
gadus, nepieciešams iestatīt mēnesi un gadu.

 ■ Ilgāk nospiežot pogu  (3 sek.), tiek aktivizēts 
iestatīšanas režīms.  

 ■ Īsi nospiežot pogu , tiek palielināta šobrīd 
iestatītā vērtība: piem., stundas no plkst. 11 
uz plkst. 12.

 ■ Lai iestatītu nākamo vērtību: Vai nu ilgāk 
 (2 sek.) nospiediet  pogu, vai pagaidiet 

8 sekundes.
 ■ Iestatīšanas režīmu jebkurā brīdī var pabeigt, 

ilgāk pieturot pogu nospiestu  (4 sek.).

Piemērs:
Laiku un datumu 
nepieciešams nomainīt 
uz šādām vērtībām:

 ■ Laiks: plkst. 15:52
 ■ Datums: 15.03.2017

Stunda:
Iestatīšana norit pēc 
displeja rādītāju principa.

 > Ilgāk  (3 sek.) 
nospiediet  pogu.

 > Vairākkārt īsi   
nospiediet  pogu. 

5 minūšu intervāls: 
Iestatīšana norit pēc 
displeja rādītāju principa.

 > Ilgāk  (2 sek.) 
nospiediet  pogu.

 > Vairākkārt īsi   
nospiediet  pogu. 
 
 

1 minūtes intervāls: 
Iestatot minūtes, sekunžu 
rādītājs tiek iestatīts uz 0.

 > Ilgāk  (2 sek.) 
nospiediet  pogu.

 > Vairākkārt īsi   
nospiediet  pogu.

AM/PM: 
Iestatiet AM (no plkst. 00:01 
līdz plkst. 12:00) vai PM (no 
plkst. 12:01 līdz plkst. 24:00).

 > Ilgāk  (2 sek.)  
nospiediet  pogu.

 > Vairākkārt īsi    
nospiediet  pogu. 

Mēnesis:
 > Ilgāk  (2 sek.)  

nospiediet  pogu.
 > Vairākkārt īsi    

nospiediet  pogu.
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Diena:
 > Ilgāk  (2 sek.) 

nospiediet  pogu.
 > Vairākkārt īsi   

nospiediet  pogu.

 

Gada cipars:
 > Ilgāk  (2 sek.) 

nospiediet  pogu.
 > Vairākkārt īsi   

nospiediet  pogu.

Gada desmites cipars:
 > Ilgāk  (2 sek.) 

nospiediet  pogu.
 > Vairākkārt īsi   

nospiediet  pogu. 
 

Saglabāt iestatījumus:
 > Ilgāk  (2 sek.) 

nospiediet  pogu vai 
pagaidiet 8 sekundes.

Iestatīšanas režīms ir 
pabeigts un iestatījumi ir 
saglabāti.
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Ir pieļaujamas kļūdas vai izmaiņas lietošanas pamācībā 
vai tehniskajos datos. Ražotājs neuzņemas atbildību par 
drukas vai citām kļūdām.

Baterijas statusa indikators:
Iestatīšana norit pēc displeja rādītāju principa.

 > Īsi  nospiediet  pogu.
 > Ilgāk  (5 sek.) nospiediet  pogu.

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

TUKŠS PILNS

1 - 25 %

LV
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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




