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Uživajte v času

Navodila za uporabo ure
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Garancija
Garancijska doba za uro  je dve 
leti. Če ne upoštevate napotkov v teh navodilih 
za uporabo ali če uro  spremenite, 
odprete ali priredite, se garancijski zahtevek izniči. 
 

Varnostni napotki
POZOR Pri nepravilni uporabi lahko pride do 
materialne škode ali nepravilnega delovanja.

Uporaba
 ■ Prodiranje vlage v uro, npr. zaradi 

poškodovanih tesnil, lahko resno poškoduje 
elektroniko, zato priporočamo, da ure 

 ne uporabljate med prhanjem 
ali plavanjem. Če v uro vdre voda ali je notranja 
stran krovnega stekla zarošena, ne pritiskajte 
tipke in čim prej poiščite specializiranega 
trgovca.

 ■ Izpostavljenost močnemu soncu lahko 
povzroči razbarvanje usnjenega paščka. Ure 

 ne puščajte neposredno na 
soncu in jo shranjujte v originalni embalaži. 

 ■ Magnetna polja lahko povzročijo nepravilno 
delovanje. Ure  ne približujte 

zvočnikom, mobilnim telefonom ali 
elektromagnetnim kuhinjskim aparatom in 
medicinskim napravam.

 ■ Visoke temperature ali visoka vlažnost zraka 
lahko povzročijo nepravilno delovanje 
ali skrajšajo življenjsko dobo baterije. Za 
informacije o okolju delovanja glejte poglavje 
Tehnični podatki.

 ■ Tresljaji ali udarci lahko povzročijo poškodbe in 
nepravilno delovanje.  Uro  med 
športnimi in drugimi telesnimi dejavnostmi 
zaradi varnosti odložite. Po udarcu (padcu) naj 
specializiran trgovec preveri tesnjenje.

 ■ Ob stiku s kemikalijami ali jedkimi plini se 
lahko poškodujejo zunanje površine. Ure 

 ne približujte terpentinu, 
benzolu, gospodinjskim čistilom ali snovem, ki 
vsebujejo podobna organska topila.

Čiščenje
Krpe za poliranje ali topila, npr. terpentin ali 
benzol, lahko poškodujejo zunanje površine. 
Umazanijo, pot in vodo z ohišja in stekla obrišite 
z mehko krpo.  

Menjava baterij, vzdrževanje in popravila
Menjavo baterij in tesnil, vzdrževanje ter
popravila naj izvaja le specializiran trgovec ali 
proizvajalec. Podatke za stik najdete na hrbtni 
strani navodil za uporabo.

Navodila za uporabo

Za varno uporabo in dolgo življenjs-
ko dobo ure  skrbno 
preberite navodila za uporabo in jih 
shranite. Navodila za uporabo so na 
voljo tudi na internetu:
www.qlocktwo.com > Information
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Odlaganje med odpadke
 Električnih naprav, baterij itd. Se ne sme  
 odlagati med gospodinjske odpadke.  
 Upoštevajte regionalne predpise za  
 odstranjevanje. Vaš trgovec je dolžan  
 sprejeti odslužene naprave. 

Tehnični podatki
Model:   
Steklo:  kaljeno mineralno  
  steklo
Ohišje:  legirano jeklo
Teža:  prib. 50 g
Delovna temperatura: od +5 °C do +35 °C
Tip baterije: gumbna baterija 3 V,  

 35: tip CR2032

 39: tip CR2430
Življenjska doba baterije: odvisno od uporabe
Vodotesnost: preizkušena do 5 bar
Natančnost ure: ±20 sekund/mesec

Funkcije
Ura  je takoj pripravljena na uporabo. 
Upravljate jo s tipko  na desni strani ohišja. 

 ■ S kratkim pritiskom na tipko  aktivirate prikaz. 
 ■ Z daljšim pritiskom na tipko  (3 sekunde)  

aktivirate nastavitveni način, glejte poglavje  
nastavitev časa in datuma.

Upravljanje ure   

Večkrat kratko  pritisnite 
tipko . Prikaz se menja v 
naslednjem zaporedju:

 ■ čas
 ■ koledarski dan
 ■ sekunde

ura

prikaz v 5-minutnih korakih

vsaka svetleča pika
= 1 minuta pozneje 

Odčitavanje časa
Primer prikaza: ura je 7:18

SV
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Nastavitev časa in datuma
Ura  ima večni koledar. Da bo ura 
upoštevala dolžino mesecev in prestopna leta, 
morate nastaviti mesec in leto.

 ■ Z daljšim pritiskom na tipko  (3 sekunde) 
aktivirate nastavitveni način. 

 ■ S krajšim pritiskom na tipko  zvišate trenutno 
nastavljeno vrednost: ure, npr. z 11. na 12. uro.

 ■ Naslednjo vrednost nastavite z daljšim 
pritiskom  na tipko  (2 sekundi) ali 
počakajte 8 sekund.

 ■ Z dolgim pritiskom na tipko  (4 sekunde) 
lahko kadarkoli zaprete nastavitveni način.

Primer:
Čas in datum želite spreme-
niti na naslednji vrednosti:

 ■ čas: 15:52
 ■ datum: 15.03.2017

Ura:
Uro nastavite po načelu 
prikaza.

 > Daljši pritisk  na tipko 
 (3 sekunde).

 > Več kratkih pritiskov  na 
tipko .

5-minutni koraki:
Uro nastavite po načelu 
prikaza.

 > Daljši pritisk  na tipko 
 (2 sekundi).

 > Več kratkih pritiskov  na 
tipko .

1-minutni koraki:
Pri nastavljanju minut so 
sekunde nastavljene na 0.

 > Daljši pritisk  na tipko 
 (2 sekundi).

 > Več kratkih pritiskov  na 
tipko .

AM/PM 
(Dopoldne/popoldne):
Izberite AM (od 00:01 do 
12:00) ali PM (od 12:01 do 
24:00).

 > Daljši pritisk  na tipko 
 (2 sekundi).

 > Več kratkih pritiskov  na 
tipko . 

Mesec:
 > Daljši pritisk  na tipko 

 (2 sekundi).
 > Več kratkih pritiskov  na 

tipko .
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Dan:
 > Daljši pritisk  na tipko 

 (2 sekundi).
 > Več kratkih pritiskov  na 

tipko .

 

Leto – enica
 > Daljši pritisk  na tipko 

 (2 sekundi).
 > Več kratkih pritiskov  na 

tipko .

Leto – desetica:
 > Daljši pritisk  na tipko 

 (2 sekundi).
 > Več kratkih pritiskov  na 

tipko .

 

Shranite nastavitve:
 > Daljši pritisk  na tipko 

 (2 sekundi) ali 
počakajte 8 sekund.

Nastanitveni način se zapre 
in nastavitve se shranijo.
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Pridržujemo si pravico do napak ali sprememb  
tehničnih podatkov. Za tiskovne napake
ali pomote ne prevzemamo odgovornosti.

Indikator stanja baterije:     
Uro nastavite po načelu prikaza.

 > Gumb kratkih pritiskov  na tipko .
 > Daljši pritisk  na tipko  (5 sekundi).

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

PRAZNA POLNA

SV
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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

Navodila za uporabo ure




