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Ciesz się czasem
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Gwarancja
Okres gwarancji na zegarek   
wynosi dwa lata. Jeśli zasady podane w niniejszej 
instrukcji obsługi nie będą przestrzegane lub 
zegarek  zostanie zmodyfikowany, 
otwarty lub przebudowany, prawa z tytułu  
gwarancji wygasną.  

Zasady bezpieczeństwa
UWAGA! Szkody materialne lub nieprawidłowo-
ści w działaniu w przypadku nieprawidłowego 
użytkowania.

Noszenie zegarka
 ■ Wnikająca wilgoć, np. w przypadku uszkodzenia 

uszczelek, może doprowadzić do poważnych 
uszkodzeń układów elektronicznych. Dlatego 
zalecamy, aby nie nosić zegarka  
pod prysznicem lub w trakcie pływania. Jeśli 
doszło do wniknięcia wody lub zaparowania 
wewnętrznej strony szkiełka: nie naciskać 
przycisku i jak najszybciej zwrócić się do 
dystrybutora.

 ■ Silne promieniowanie słoneczne może 
powodować przebarwienia na pasku skórzanym. 
Nie wystawiać zegarka  na 
bezpośrednie promieniowanie słoneczne 

i przechowywać zegarek w oryginalnym 
opakowaniu. 

 ■ Pola magnetyczne mogą powodować 
nieprawidłowości w działaniu. Trzymać zegarek 

 z dala od głośników, telefonów 
komórkowych lub elektromagnetycznych 
urządzeń kuchennych i aparatury medycznej.

 ■ Wysokie temperatury lub wysoka wilgotność 
powietrza mogą powodować nieprawidłowości 
w działaniu lub skracać żywotność baterii. 
Informacje na temat otoczenia roboczego, patrz 
rozdział „Dane techniczne”.

 ■ Wstrząsy lub uderzenia mogą doprowadzić do 
uszkodzeń i nieprawidłowości w działaniu.  Nie 
uprawiać sportu ani innej aktywności fizycznej, 
mając założony zegarek  . 
Po uderzeniu (upadku) oddać zegarek do 
dystrybutora w celu sprawdzenia szczelności.

 ■ Kontakt z chemikaliami lub żrącymi gazami 
może prowadzić do uszkodzenia powierzchni. 
Trzymać zegarek   z dala 
od terpentyny, benzolu, środków chemii 
gospodarczej lub substancji zawierających 
podobne rozpuszczalniki organiczne.

Czyszczenie
Ściereczki do polerowania lub rozpuszczalniki, 
np. terpentyna, benzol, mogą powodować 
uszkodzenia powierzchni. Zabrudzenia, pot 
i wodę usuwać z koperty i szkiełka miękką 
ściereczką.  

Instrukcja obsługi

Dokładnie zapoznać się z instrukcją 
obsługi zapewniającą bezpieczeństwo 
i długi okres użytkowania zegarka 

 i przechowywać ją. 
Instrukcja obsługi jest również 
dostępna w internecie: 
www.qlocktwo.com > Information
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Wymiana baterii, konserwacja, naprawy
Wymianę baterii i uszczelek, konserwację oraz 
naprawy zlecać wyłącznie dystrybutorowi lub 
producentowi. Dane kontaktowe, patrz druga 
strona instrukcji obsługi.

Utylizacja
 Urządzeń elektrycznych, baterii itd. nie 
  wolno dołączać do odpadów pocho- 
 dzących z gospodarstw domowych.  
 Przestrzegać regionalnych przepisów  
 dotyczących utylizacji. Dystrybutor jest 
  zobowiązany do przyjęcia zwrotu. 

Dane techniczne
Model:   
Szkiełko: hartowane szkło mineralne
Kaseta:  stal nierdzewna
Masa:  ok. 50 g
Praca, temperatura: +5°C do +35°C
Bateria, typ: bateria guzikowa 3 V, 

 35: typ CR2032

 39: typ CR2430
Bateria, żywotność: w zależności od 
  użytkowania
Wodoszczelność: sprawdzona do 5 barów
Dokładność chodu: ±20 sekund/miesiąc

Funkcje
Z zegarka  można korzystać od razu. 
Obsługuje się go przyciskiem  (prawa strona koperty). 

 ■ Krótkim naciśnięciem przycisku  aktywuje się 
wyświetlacz. 

 ■ Dłuższe przytrzymanie przycisku  (3 sek.) aktywuje 
tryb ustawień, patrz rozdział „Ustawianie godziny i daty”.

Obsługa zegarka   

Nacisnąć przycisk  krótko  
kilkakrotnie. Wskazanie zmienia 
się zgodnie z następującym 
wzorcem:

 ■ Godzina
 ■ Dzień kalendarzowy
 ■ Sekundy

Godzina

Wskazanie w krokach co 5 minut

Każdy świecący punkt
= 1 minuta później

Odczyt godziny
Przykładowe wskazanie: godzina 7:18

PL
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Ustawianie godziny i daty
Zegarek  posiada kalendarz 
„wieczny”. Aby uwzględnić długości miesięcy i 
lata przestępne, należy ustawić miesiąc i rok.

 ■ Dłuższe przytrzymanie przycisku  (3 sek.) 
aktywuje tryb ustawień.

 ■ Krótkie naciśnięcie przycisku  zwiększa 
ustawioną w danej chwili wartość: godziny, np. 
z godziny jedenastej na dwunastą.

 ■ Aby ustawić następną wartość: Przytrzymać 
przycisk  długo  (2 sek.) lub odczekać 8 sek.

 ■ Dłuższym przytrzymaniem przycisku  
(4 sek.) można w każdej chwili zakończyć tryb 
ustawień.

Przykład:
Godzina i data mają zostać 
zmienione na następujące:

 ■ Godzina: 15:52
 ■ Data: 15.03.2017

Godzina:
Ustawienia dokonuje 
się zgodnie z zasadą 
wyświetlania.

 > Przytrzymać przycisk  
długo  (3 sek.).

 > Nacisnąć przycisk  
krótko  kilkakrotnie.

Kroki 5-minutowe:
Ustawienia dokonuje 
się zgodnie z zasadą 
wyświetlania.

 > Przytrzymać przycisk  
długo  (2 sek.).

 > Nacisnąć przycisk  
krótko  kilkakrotnie.

 

Kroki 1-minutowe:
Przy ustawianiu minut 
sekundy ustawiane są na 0.

 > Przytrzymać przycisk  
długo  (2 sek.).

 > Nacisnąć przycisk  
krótko  kilkakrotnie.

AM/PM:
Wybrać AM (od godz. 00:01 
do godz. 12:00) lub PM (od 
godz. 12:01 do godz. 24:00).

 > Przytrzymać przycisk  
długo  (2 sek.).

 > Nacisnąć przycisk   
rótko  kilkakrotnie. 
 

Miesiąc:
 > Przytrzymać przycisk  

długo  (2 sek.).
 > Nacisnąć przycisk  

krótko  kilkakrotnie.
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Dzień:
 > Przytrzymać przycisk  

długo  (2 sek.).
 > Nacisnąć przycisk  

krótko  kilkakrotnie.

 

Pozycja jedności w roku:
 > Przytrzymać przycisk  

długo  (2 sek.).
 > Nacisnąć przycisk  

krótko  kilkakrotnie.

Pozycja dziesiątek w roku:
 > Przytrzymać przycisk  

długo  (2 sek.).
 > Nacisnąć przycisk  

krótko  kilkakrotnie.

 

Zapisywanie ustawień:
 > Przytrzymać przycisk  

długo  (2 sek.) lub 
odczekać 8 sek.

Tryb ustawień jest 
zakończony i ustawienia 
są zapisane.
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Zastrzega się możliwość wystąpienia pomyłek 
lub dokonywania zmian danych technicznych. 
Nie przejmujemy odpowiedzialności za błędy ani 
pomyłki powstałe w druku.

Wskaźnik stanu baterii:
Ustawienia dokonuje się zgodnie z zasadą 
wyświetlania.

 > Nacisnąć przycisk  krótko .
 > Przytrzymać przycisk  długo  (5 sek.).

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

PUSTY PEŁNY

PL
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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

Instrukcja obsługi




