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Nyt tiden
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Garanti
Vi gir en garanti på to år for  . 
Hvis man ignorerer informasjonene i denne 
bruksanvisningen eller  endres, 
åpnes eller ombygges, slettes garantikravene. 
 

Sikkerhetsinformasjoner
OBS Materialskader eller feilfunksjoner kan 
oppstå ved feilaktig bruk. 

Handling
 ■ Inntrengende fuktighet, f. eks. ved skadete 

tetninger, kan forårsake alvorlige skader på 
elektronikken. Vi anbefaler derfor at man 
tar av seg  når man dusjer, 
bader og svømmer. Hvis vann har trengt inn 
eller innsiden av dekkglasset er dugget: 
Ikke berør tasten og ta straks kontakt med 
en fagforhandler.

 ■ Sterk solpåvirkning kan forårsake 
fargeendringer på lærarmbånd. 

 må ikke legges på et sted 
hvor den utsettes for direkte sollys. Den må 
oppbevares i originalforpakningen.  

 ■ Magnetfelt kan forårsake feilfunksjoner. 
Hold  borte fra høytalere, 
mobiltelefoner eller elektromagnetiske 
kjøkkenapparater og medisinske apparater.

 ■ Høye temperaturer eller en høy luftfuktighet 
kan medføre feilfunksjoner eller en 
kortere batterilevetid. I kapittelet "Tekniske 
data" finner du ytterligere informasjoner 
angående driftsomgivelsen.

 ■ Vibrasjoner eller støt kan medføre skader 
og feilfunksjoner.  Ta for sikkerhets skyld 
av  under sportslig aktivitet. 
Etter et støt (f. eks. fall ned på gulvet) må 
en fagforhandler kontrollere om klokken 
er tett.

 ■ Kontakt med kjemikalier eller etsende gass 
kan medføre skader på overflatene. Hold 

 borte fra terpentin, benzen, 
rengjøringsmidler for husholdningen, 
midler med liknende organiske substanser. 

Rengjøring
Polieringskluter eller løsningsmidler, som f. 
eks. terpentin, benzen kan skade overflatene. 
Tørk av smuss, svette og vann på hus og glass 
med en myk klut. 

Batteribytte, vedlikehold, reparasjoner
Batteri- og tetningsbytte, vedlikehold og 
reparasjonsarbeid får kun gjennomføres av en 
fagforhandler eller produsenten selv. Kontak-
tdataene finner du på baksiden av bruksan-
visningen.

Bruksanvisning

Les og ta godt vare på bruksanvisning 
for en sikker bruk og lang levetid for 

 . Bruksanvisningen 
finner du også på internett under: 
www.qlocktwo.com > Information
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Avfallsbehandling
  

Tekniske data
Modell:   
Glass:  Herdet mineralglass
Hus:  Edelstål
Vekt:  ca. 50 g
Drift, temperatur: +5 °C til +35 °C
Batteri, type: Knappcelle 3 V, 

 35: type CR2032
 39: type CR2430

Batteri, levetid: bruksavhengig
Vanntetthet: kontrollert inntil 5 bar
Funksjonsnøyaktighet: ±20 sekunder/måned

Man får ikke kaste elektriske apparater, 
batterier osv. i husholdningsavfallet. 
Ta hensyn til de lokale forskriftene 
angående avfallsbehandling. 
Forhandleren din er forpliktet til å ta 
det i retur.  

Funksjoner
 kan straks benyttes og den bet-

jenes med tasten  (på høyre side av huset).  
 ■ Et kort tastetrykk  aktiverer visningen. 
 ■ Et langt tastetrykk  (3 sek.) aktiverer 

innstillingsmodusen, se kapittelet "Innstille 
tid og dato".

Betjening av   

Trykk flere ganger kort 
 på tasten . Visningen 

skifter etter følgende 
mønster:

 ■ Klokkeslett
 ■ Kalenderdag
 ■ Sekunder

Time

Visning med 5 minutters mellomrom

Hvert lysende punkt
= 1 minutt senere

Lese klokkeslettet
Eksempel på visning: Kl. 7.18 

NO
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Innstille tid og dato
 har en "evig" kalender. For at 

man skal kunne ta hensyn til månedslengder 
og skuddår må man innstille måned og år.

 ■ Et langt tastetrykk på  (3 sek.) aktiverer 
innstillingsmodusen.  

 ■ Et kort tastetrykk  øker den verdien som er 
innstilt i øyeblikket: timene, f. eks. fra kl. 11 
til kl. 12.

 ■ For å innstille den neste verdien: Trykk 
tasten  enten lenge  (2 sek.)  eller vent i 
8 sekunder.

 ■ Med et langt tastetrykk  (4 sek.) kan man 
til enhver tid avslutte innstillingsmodusen.

Eksempel:
Tid og dato må endres
til følgende verdier:

 ■ Tid: Kl. 15:52
 ■ Dato: 15.03.2017 

 
 

Time:
Innstillingen skjer iht. 
visningsprinsippet.

 > Trykk lenge  på 
tasten  (3 sek.).

 > Trykk flere ganger 
kort  på tasten . 

5-minutters-trinn:
Innstillingen skjer iht. 
visningsprinsippet.

 > Trykk lenge  på 
tasten  (2 sek.).

 > Trykk flere ganger 
kort  på tasten .

 

1-minutts-trinn:
Ved innstillingen av 
minuttene settes 
sekundene til 0:

 > Trykk lenge  på 
tasten  (2 sek.).

 > Trykk  flere ganger 
kort  på tasten .

AM/PM:
Innstille AM (fra kl. 00.01 
til kl. 12.00) eller PM (fra 
kl. 12.01 til 24.00).

 > Trykk lenge  på 
tasten  (2 sek.).

 > Trykk flere ganger 
kort  på tasten . 
 

Måned:
 > Trykk lenge  på 
tasten  (2 sek.).

 > Trykk flere ganger 
kort  på tasten .
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Dag:
 > Trykk lenge  på 
tasten  (2 sek.).

 > Trykk flere ganger 
kort  på tasten .

 
 
År 1-siffer:

 > Trykk lenge  på 
tasten  (2 sek.).

 > Trykk flere ganger 
kort  på tasten .

År 10-siffer:
 > Trykk lenge  på 
tasten  (2 sek.).

 > Trykk flere ganger 
kort  på tasten .

 
 
Lagre innstillingen:

 > Trykk tasten  enten 
lenge  (2 sek.) eller 
vent i 8 sekunder.

Innstillingsmodusen er 
avsluttet og innstillingene 
er lagret.
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We reserve the right to make errors or change
the technical data. We will not accept liability 
for typographic or any other errors.

Batteristatus:
Innstillingen skjer iht. visningsprinsippet.

 > Trykk kort  på tasten .
 > Trykk lenge  på tasten  (5 sek.).

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

TOM FULL

NO
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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




