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Njut av tiden
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Garanti
Vi lämnar två års garanti på din . 
Om inte anvisningarna i denna bruksanvisning 
beaktas eller om  förändras, 
öppnas eller byggs om upphör garantin att 
gälla. 

Säkerhetsanvisningar
OBSERVERA! Risk för materialskador eller 
felfunktion vid osakkunnig användning. 

Hantering
 ■ Vätska som tränger in, t ex när tätningarna 

är skadade, kan orsaka allvarliga skador 
på elektroniken. Vi rekommenderar därför 
att inte bära  när du duschar 
eller simmar. När vatten har trängt in eller 
insidan på täckglaset är immigt: Tryck inte 
på knappen och uppsök så snabbt som 
möjligt en specialbutik.

 ■ Starkt solljus kan orsaka missfärgningar på 
läderarmbandet. Lägg inte  
to direct sunlight and store it in its original 
packaging. direkt i solen och förvara den i 
originalförpackningen. 

 ■ Magnetfält kan orsaka felfunktion. Håll 
 aborta från högtalare, 

mobiltelefoner, elektromagnetiska 
köksapparater och medicinska apparater.

 ■ Höga temperaturer eller hög luftfuktighet 
kan orsaka felfunktion eller förkorta 
batteriets livslängd. Se kapitlet ”Tekniska 
data” för omgivningsvillkor.

 ■ Vibrationer eller stötar kan orsaka skador 
och felfunktion.  Ta för säkerhets skull 
av  vid sport eller andra 
kroppsaktiviteter. Tätheten bör kontrolleras 
av en specialbutik efter en stöt (fall i golvet).

 ■ Kontakt med kemikalier eller frätande 
gaser kan orsaka skador på ytorna. Håll 

 borta från terpentin, bensen, 
hushållsrengöringsmedel och substanser 
med liknande organiska lösningsmedel.

Rengöring
Polerdukar och lösningsmedel, t ex terpentin 
och bensen, kan orsaka skador på ytorna. 
Torka bort smuts, svett och vatten från hölje 
och glas med en mjuk duk. 

Byte av batteri, underhåll, reparationer
Byte av batteri och tätningar, underhåll liksom 
reparationsarbeten får endast utföras av en 
specialbutik eller av tillverkaren. Kontaktupp-
gifter, se baksidan av bruksanvisningen.

Bruksanvisning

Läs noggrant igenom och spara 
bruksanvisningen för en lång och 
säker användning av . 
Bruksanvisningen finns även på 
Internet:
www.qlocktwo.com > Information
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Avfallshantering
 El-apparater, batterier etc får inte  
 hanteras som hushållsavfall.
 Följ de regionala föreskrifterna   
 om avfallshantering. Din återförsäljare  
 är skyldig att ta tillbaka den uttjänta  
 produkten.   

Tekniska data
Modell:   
Glas:  härdat mineralglas
Hölje:  rostfritt stål
Vikt:  ca 50 g
Omgivningstemperatur: +5 °C till +35 °C
Batteri, typ: knappcell 3 V, 

 35: typ CR2032
 39: typ CR2430

Batteriets livslängd: beroende på 
  användning
Vattentäthet: test till 5 bar
Gångnoggrannhet: ±20 sekunder/månad

Funktioner
 är genast klar för användning och styrs 

med knappen  (på höger sida av höljet). 
 ■ Ett kort knapptryck  aktiverar visningen. 
 ■ Ett långt knapptryck  (3 sek) aktiverar 

inställningsläget, se kapitlet ”Ställa in tid och datum”. 

Använda   

Tryck kort  på knappen  
upprepade gånger.
Visningen växlar enligt 
följande schema:

 ■ Klockslag
 ■ Kalenderdag
 ■ Sekunder

Timme

Visning i steg om 5 minuter

Varje lysande punkt
= 1 minut senare

Avläsa tiden
Exempel på visning: klockan 7:18

SE
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Ställa in tid och datum
 har en ”evig” kalender. För att 

hänsyn ska tas till månadernas längd samt 
skottår måste man ställa in månad och år.

 ■ Ett långt knapptryck  (3 sek) aktiverar 
inställningsläget. 

 ■ Ett kort knapptryck  ökar det aktuellt 
inställda värdet, t ex när det gäller 
timmarna från klockan elva till klockan tolv.

 ■ För att ställa in nästa värde: Tryck antingen 
långt  (2 sek) på knappen  eller vänta 
8 sek.

 ■ Inställningsläget kan när som helst avslutas 
med ett långt knapptryck  button for a 
long time (4 sek).

Exempel:
Tid och datum ska ändras 
till följande värden:

 ■ Tid: klockan 15:52
 ■ Datum: 15.03.2017

 

Timme:
Inställningen sker enligt 
schemat för visning.

 > Tryck långt  (3 sek) 
på knappen .

 > Tryck kort  på knappen 
 upprepade gånger.

I steg om 5 minuter:
Inställningen sker enligt 
schemat för visning.

 > Tryck långt  (2 sek) 
på knappen .

 > Tryck kort  på knappen 
 upprepade gånger.

 
 

I steg om 1 minut:
När minuterna ställs in 
ställs sekunderna in på 0.

 > Tryck långt  (2 sek) 
på knappen .

 > Tryck kort  på knappen 
 upprepade gånger. 

AM/PM:
Ställ in AM (från klockan 
00:01 till klockan 12:00) 
eller PM (från klockan 
12:01 till klockan 24:00).

 > Tryck långt  (2 sek) 
på knappen .

 > Tryck kort  på knappen 
 upprepade gånger. 

Månad:
 > Tryck långt  (2 sek) 
på knappen .

 > Tryck kort  på knappen 
 upprepade gånger.
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Dag:
 > Tryck långt  (2 sek) 
på knappen .

 > Tryck kort  på 
knappen  upprepade 
gånger.

 

Årets ental:
 > Tryck långt  (2 sek) 
på knappen .

 > Tryck kort  på 
knappen  upprepade 
gånger.

Årets tiotal:
 > Tryck långt  (2 sek) 
på knappen .

 > Tryck kort  på 
knappen  upprepade 
gånger.

 
 
Spara inställningen:

 > Tryck långt  (2 sek) 
på knappen  eller 
vänta 8 sek. 

Inställningsläget är 
avslutat och 
inställningarna sparade.
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Med förbehåll för misstag eller ändringar 
beträffande tekniska data. Vi övertar inget 
ansvar för tryckfel eller misstag. 

Indikator för batteristatus:
Inställningen sker enligt schemat för visning.

 > Tryck kort  på knappen .
 > Tryck långt  (5 sek) på knappen . 

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

TOM FULL

SE
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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

Bruksanvisning




