Kun haluat nauttia ajasta
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Käyttöohje

FI

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta
varten. Näin opit käyttämään QLOCKTWO CLASSIC -kelloasi oikein ja
siitä on s inulle pitkään iloa. Käyttöohje on saatavilla myös verkossa:
www.qlocktwo.com > Information

1. Turvallisuusohjeet


Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen asennusta ja käyttöä
henkilö- ja ainevahinkojen välttämiseksi.

1.1 Toimitussisältö
Pura pakkaus ja tarkista toimituksen sisältö. Katso asennussapluuna. Ota yhteyttä
jälleenmyyjään, jos toimituksesta puuttuu osia tai huomaat niissä vaurioita.
1.2 Kuljetus ja säilyttäminen
HUOMIO Huomioi ainevahinkojen välttämiseksi seuraavaa:
■■ Käytä alkuperäispakkausta.
■■ Huolehdi siitä, ettei tuotteeseen kohdistu kuljetuksen aikana iskuja,
värähtelyjä ja tärinöitä.
■■ Säilytä tuotetta kuivassa tilassa huoneenlämpötilassa ja alhaisessa
ilmankosteudessa.
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1.3 Asennuspaikka
HUOMIO Huomioi ainevahinkojen välttämiseksi seuraavaa:
■■ Älä sijoita QLOCKTWO CLASSIC -kelloa tilaan, jossa on korkea ilmankosteus
(kuten kylpyhuoneeseen).
■■ Sijoita kello lasten ja eläinten ulottumattomille.
■■ Älä sijoita kelloa suoraan kiintolevyjen, tietokoneiden, matkapuhelimien,
luottokorttien tai muiden magneeteille herkkien elektroniikkakomponenttien päälle
tai viereen.
■■ Valitse kellolle tukeva, kestävä ja liukumaton alusta.
■■ Sijoita QLOCKTWO CLASSIC kello siten, ettei se pääse putoamaan tahattomasta
iskusta tai johdosta tahattomasti vedettäessä.
■■ Älä altista kelloa suoralle lämpösäteilylle, kuten lämpöpatterille.
■■ Älä altista kelloa suoralle auringonvalolle.
1.4 Puhdistus
Etukansi on kiinni magneeteilla ja se on irrotettava puhdistusta varten.
Etukannen irrotus/kiinnitys:
HUOMIO Jaloteräksistä etukantta käsiteltäessä: on käytettävä puuvillakäsineitä
(sisältyvät toimitukseen).
>> Vedä etukantta varovasti kotelosta eteenpäin.
>> Aseta etukansi puhtaalle ja tasaiselle alustalle puhdistamista varten.
>> Aseta etukansi puhdistamisen jälkeen tarkasti takaisin paikoilleen kotelon
etupuolelle.
HUOMIO Kiillotusliinat tai liuottimet (kuten tärpätti ja bentseeni) tai alkoholipitoiset
puhdistusaineet (kuten etanoli) saattavat vaurioittaa kellon pintaa.
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Akryylilasinen etukansi (QOLOR):
■■ Poista kevyt lika mikrokuituliinalla (sisältyy toimitukseen).
■■ Poista pinttynyt lika sopivalla akryylilasin puhdistusaineella tai
astianpesuaineliuokseen kostutetulla pehmeällä liinalla.

Harjattua jaloterästä oleva etukansi (STAINLESS STEEL):
■■ Poista kevyt lika mikrokuituliinalla (sisältyy toimitukseen).
■■ Poista pinttynyt lika sopivalla jaloteräspuhdistusaineella.
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Pinnoitettua jaloterästä oleva etukansi (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER,
HAZELNUT): Poista lika astianpesuaineliuokseen kostutetulla pehmeällä liinalla.
Etukansi GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER,
COPPER:
Poista pölyt pinnalta pehmeällä, kuivalla ja pölyttömällä puuvillaliinalla tai pehmeällä
siveltimellä kevyesti pyyhkimällä (GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM).
1.5 Huolto ja korjaus
Älä koskaan yritä itse korjata tai purkaa QLOCKTWO CLASSIC kelloa. Anna huolto- ja
korjaustyöt jälleenmyyjän tai valmistajan tehtäväksi. Katso yhteystiedot käyttöohjeen
takasivulta.
1.6 Takuu
Kellolla on kahden vuoden takuu. Käytä kellossa QLOCKTWO CLASSIC ainoastaan
alkuperäisvaraosia. Takuu raukeaa, jos tämän käyttöohjeen ohjeita ei noudateta tai jos
QLOCKTWO CLASSIC -kello avataan tai siihen tehdään muutoksia.
1.7 Hävittäminen
HUOMIO Huolimaton hävittäminen kuormittaa ympäristöä.
Sähkölaitteet: Sähkölaitteita ei
saa hävittää talousjätteiden
mukana. Noudata paikallisia
jätehuoltomääräyksiä.
Jälleenmyyjä on velvollinen
ottamaan vastaan vanhat laitteet.

Jaloteräs: Jaloteräsosat
on toimitettava metallinkeräyspisteeseen. Jaloteräs
on hyödyllinen raaka-aine,
joka voidaan sulattaa ja
uusiokäyttää.
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2. Asennus ja liitännät

2.2 Seinäasennus

QLOCKTWO CLASSIC soveltuu pysty- ja seinäasennukseen.

HUOMIO Huomioi ainevahinkojen välttämiseksi seuraavaa:
■■ Kiinnitä kotelon takapuolella oleva kiinnitysruuvi käsin, älä käytä tähän työkaluja.
■■ Tarkista seinän kantavuus ja valitse siihen sopivat kiinnitystarvikkeet, esim. ruuvit
ja ruuvitulpat betoniseinään kiinnitettäessä.
■■ Varmista, ettei porattavien reikien kohdalla kulje sähköjohtoja.
■■ Jos tunnet vastusta ripustaessasi QLOCKTWO CLASSIC -kelloa seinäpidikkeeseen
(tiellä on esim. johto), älä paina tai kierrä kelloa väkisin oikeaan asentoon.

VAROITUS
Sähköisku voi aiheuttaa vakavia tai kuolettavia vammoja
■■ Älä irrota laitetta pistorasiasta sähköjohdosta vaan aina pistokkeesta
vetämällä.
■■ Sijoita johdot siten, etteivät ne pääse taittumaan tai puristumaan ja ettei
niihin pääse kompastumaan.
■■ Tarkista johdot ennen sähköverkkoon liittämistä, ettei niissä ole
havaittavissa vaurioita. Älä liitä QLOCKTWO CLASSIC -kelloa
sähköverkkoon, jos huomaat johdon vaurioituneen.
■■ Sähköliitäntöjä saavat tehdä vain sähköalan ammattilaiset.
■■ Kytke virransyöttö pois päältä ja tarkista jännitteettömyys ennen
seinäasennuksen aloittamista.
■■ Varmista, että laitteen tiedot vastaavat paikallisen verkkoliitännän
arvoja, katso luku 4 ”Tekniset tiedot".
■■ Älä koske johtoihin ja pistokkeisiin märillä käsillä.
HUOMIO Huomioi ainevahinkojen välttämiseksi seuraavaa:
■■ Työnnä USB-miniliitin varovasti kotelon takapuolella olevaan USB-liitäntään.
■■ Jaloteräksistä etukantta käsiteltäessä: on käytettävä puuvillakäsineitä (sisältyvät
toimitukseen).
■■ Akryylilasinen etukansi: Etukansi on kiinni magneeteilla.
Irrota etukansi kotelosta aina ennen suojakalvon irrottamista. Sijoita etukansi
puhtaalle ja tasaiselle alustalle. Irrota suojakalvo hitaasti vetämällä kulmasta
aloittaen ja aseta etukansi sen jälkeen takaisin paikoilleen koteloon.
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Virransyöttö seinäliitännän kautta:
Seinäasennus + sähköliitännät, katso asennussapluuna, kuvat 1 - 10 .
Virransyöttö verkkopistorasian kautta:
Seinäasennus, katso asennussapluuna,
kuvat 1 - 10 .
Sähköliitäntä tehdään samalla tavoin kuin
pystyasennuksessa. Katso asennussapluuna,
kuvat 1 ja 3 .
>> Vie

liitäntäjohto seinäpidikkeen kaapelikanavan
kautta.

Työnnä liitäntäjohto viivoittimella takaisin
kaapelikanavaan, jos se joutuu ripustettaessa
seinäpidikkeen ja kotelon väliin.

2.1 Pystyasennus
HUOMIO Kulta-/platinapinnoitetulla etukannella (GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM)
varustettu QLOCKTWO CLASSIC ei sovellu pystyasennukseen.
6 Katso asennussapluuna, kuvat 1 - 3 .
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3. Toiminnot ja käyttö

3.2 Asettamisohjeita

3.1 Ajannäyttö ja käyttöelementit

QLOCKTWO CLASSIC voidaan asettaa myös etupuolelta kantta kevyesti koskettamalla.
Sisäinen sekuntilaskuri nollataan aina minuuttipainiketta [ 1 ] painettaessa. Tämä
mahdollistaa kellonajan asettamisen sekunnin tarkkuudella.

Kellonaika: Klo 07:18		

Käyttöelementit

FI

[GB] EnGlisch - dick WEissfilm - sEitE 2 - 14. maErz 2013
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”IT IS" (KELLO ON)-näytön kytkeminen päälle/pois:
Täydet ja puolet tunnit esitetään oletusasetuksena alkusanoilla ”IT IS”.
>> Jos haluat, että ”IT IS" esitetään aina: Pidä painiketta [60] pohjassa n. 3 sekuntia.
>> Oletusasetuksen palauttaminen: Pidä painiketta [60] pohjassa n. 3 sekuntia.
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Sekuntinäytön kytkeminen päälle/pois:
Sekunnit esitetään etukannessa suurin numeroin.
>> Sekuntinäytön kytkeminen päälle: Pidä painiketta [
] pohjassa n. 1 sekunti.
>> Sekuntinäytön kytkeminen pois päältä: Paina mitä tahansa painiketta.

Tuntilukema
Asetus painikkeella [60]

Painike [ ]
Kirkkausasetus

Lukema 5 minuutin välein
Asetus painikkeella [ 5 ]

Painike [ 1 ]
1 minuutin välein

Jokainen loistava piste
= 1 minuutti lisää
Asetus painikkeella [ 1 ]

Painike [ 5 ]
5 minuutin välein

Kirkkauden säätäminen:
Automaattitilassa (oletusasetus) näytön kirkkaus säätyy automaattisesti ympäristön
valoisuuden mukaan. Kirkkaus voidaan asettaa myös käsin.
>> Paina painiketta [
] toistuvasti.
Asetukset vuorottelevat seuraavasti:
■■ Maksimikirkkaus
■■ Korkea kirkkaus
■■ Keskimääräinen kirkkaus
■■ Alhainen kirkkaus
■■ Automaattitila (kulmissa olevat minuuttipisteet loistavat lyhyen aikaa)

Painike [60]
tunnin välein
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3.4 Etukannen vaihtaminen

3.6 Kellonajan asettaminen sovelluksen avulla

Etukannen kirjainlaatta on kaikissa kielissä erilainen. Näytön vaihtamiseksi erikieliseksi on vaihto-osana saatavissa erilaisia etukansia.

Ilmaisella FLASHSETTER-sovelluksella QLOCKTWO CLASSIC -kellon kellonaika
voidaan asettaa monilla eri älypuhelimilla helposti sekunnin Lisätietoja:
www.qlocktwo.com/flashsetter

Painopäivään mennessä saatavilla olevat kielet:
AR Arabia (värin vaihtaminen on mahdollista
vain saman kielen sisällä)
CA Katalaani
CH Sveitsinsaksa
CN Kiina (yksinkertaistettu/perinteinen)
CZ Tšekki
D2 Saksa (vaihtoehtoinen näyttö)
D3 Saksa (svaabin murre)
D4 Saksa (vaihtoehtoinen näyttö)
DE Saksa
DK Tanska
E2 Englanti (vaihtoehtoinen näyttö)
EN Englanti

ES
FR
GR
HE
IT
JP
NL
NO
PE
RO
RU
SE
TR

Espanja
Ranska
Kreikka
Heprea
Italia
Japani
Hollanti
Norja
Portugali
Romania
Venäjä
Ruotsi
Turkki

Kielen asettaminen:
Etukannen vaihtamisen yhteydessä kieli on asetettava kotelon takapuolella olevien
painikkeiden avulla.
>> Paina painiketta [
] ja painiketta [ 60 ] samanaikaisesti (n. 3 sekuntia).
Kulloinkin valittuna oleva kieli esitetään näytöllä isoin kirjaimin.
>> Paina painiketta [
] toistuvasti, kunnes näytölle ilmestyy haluamasi kieli.
>> Tallenna kieli painamalla painiketta [60].
3.5 Virtakatkos
Virtakatkoksen sattuessa kello käy vielä noin 24 tunnin ajan. Virran palautuessa
näytölle ilmestyy automaattisesti nykyinen kellonaika.
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4. Tekniset tiedot
Malli:
QLOCKTWO CLASSIC
Kotelon mitat (K × L × S):
450 × 450 × 22 mm
Seinäpidikkeen mitat (K × L × S):
240 × 240 × 25 mm
Akryylilasipidikkeen mitat pystymallissa (K × L × S): 140 × 140 × 20 mm
Paino:
n. 4,8 kg
Ympäristön lämpötila:
+15 °C ... +30 °C
USB-virtalähteen tulo:
110 V − 240 V ~ 50/60 Hz, 200 mA
USB-virtalähteen lähtö:
5 V 1A
QLOCKTWO CLASSIC -kellon tulo:
5 V 550 mA
Teho:
2–3 W
Käyntitarkkuus:
± 8 sekuntia/kuukausi

Pidätämme oikeudet virheisiin tai teknisten tietojen muutoksiin.
Emme vastaa ohjeen painovirheistä tai virheistä.

5. Lisävarusteet
Saatavilla on erivärisiä, erikielisiä ja eri materiaalia olevia etukansia sekä värikkäitä
kangasjohtoja. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta: www.qlocktwo.com
11

18.35.Q2CV4.GA.B.FI.02

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com

