Uživajte v času
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Navodila za uporabo

SV

Pozorno preberite in shranite navodila za uporabo za varno uporabo
in dolgo življenjsko dobo QLOCKTWO CLASSIC. Navodila za uporabo
so na voljo tudi na spletu: www.qlocktwo.com > Information

1. Varnostni napotki
Pred montažo in uporabo pozorno preberite navodila za uporabo,
da ne pride do poškodovanja oseb ali materialne škode.
1.1 Obseg dobave
Ko izdelek odstranite iz embalaže, preverite vsebino kompleta – glej montažno šablono.
Če deli manjkajo ali so poškodovani, se obrnite na specializiranega trgovca.
1.2 Transport in skladiščenje
POZOR Upoštevajte naslednje, da ne nastane materialna škoda:
Uporabljajte originalno embalažo.
■■ Izogibajte se udarcem, tresljajem in vibracijam pri transportu.
■■ Hranite v suhih prostorih pri sobni temperaturi in nizki zračni vlagi.
■■
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1.3 Montažno mesto
POZOR Upoštevajte naslednje, da ne nastane materialna škoda:
Ne nameščajte v prostorih z visoko vlago (npr. kopalnica).
■■ Postavite zunaj dosega otrok in živali.
■■ Ne postavljajte neposredno na ali ob trde diske, računalnike, mobilne telefone,
kreditne kartice ali druge elektronske sestavne dele, ki so občutljivi na magnete.
■■ Za stoječo montažo izberite stabilno, nedrsečo in odporno podlago.
■■ Napravo QLOCKTWO CLASSIC postavite tako, da ne more pasti na tla,
če nenamerno udarite ob njo ali potegnete za vode.
■■ Preprečite neposredno sevanje toplote, npr. zaradi grelnih teles.
■■ Ne izpostavljajte je neposredni sončni svetlobi.
■■

1.4 Čiščenje

Sprednji pokrov iz legiranega jekla s premazom (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER,
HAZELNUT):
Umazanijo odstranite z mehko krpo in vodo ter malo dodanega sredstva za pomivanje
posode.
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Sprednji pokrov v barvi GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM, RUST, RAW IRON,
VINTAGE COPPER, COPPER:
Prah s površin previdno obrišite z mehko, suho in neprašno bombažno krpo ali z mehkim
čopičem iz dlake ter pri tem ne pritiskajte (GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM).
1.5 Vzdrževanje in popravila
Naprave QLOCKTWO CLASSIC nikoli ne poskušajte popravljati ali razstavljati sami.
Vzdrževalna dela in popravila naj izvede specializirani trgovec ali. Kontaktne podatke
najdete na zadnji strani navodil za uporabo.

Sprednji pokrov držijo magneti in ga morate sneti, če ga želite očistiti.
1.6 Jamstvo
Snemanje/namestitev sprednjega pokrova:
POZOR Če je sprednji pokrov iz legiranega jekla: uporabite bombažne rokavice (v obsegu dobave).
>> Previdno snemite sprednji pokrov z ohišja, tako da ga potegnete naprej.
>> Če želite očistiti sprednji pokrov, ga položite na čisto, ravno površino.
>> Ko končate s čiščenjem, namestite sprednji pokrov nazaj na sprednjo stran ohišja tako,
da se natančno prilega.
POZOR Polirne krpe ali topila (npr. terpentin, benzen) ali čistila, ki vsebujejo alkohol
(npr. špirit) lahko poškodujejo površine.
Sprednji pokrov iz akrilnega stekla (QOLOR):
■■ Rahlo umazanijo odstranite s krpo iz mikrovlaken (v obsegu dobave).
■■ Trdovratno umazanijo odstranite s primernim čistilom za akrilno steklo ali z mehko krpo
in vodo ter malo dodanega sredstva za pomivanje posode.
Sprednji pokrov iz ščetkanega legiranega jekla (STAINLESS STEEL):
■■ Rahlo umazanijo odstranite s krpo iz mikrovlaken (v obsegu dobave).
4 ■■ Trdovratno umazanijo odstranite s primernim čistilom za legirano jeklo.

Jamstvo velja dve leti. Napravo QLOCKTWO CLASSIC uporabljajte samo z originalnim
priborom. Če ne upoštevate napotkov v teh navodilih za uporabo ali če spremenite,
odprete ali predelate napravo QLOCKTWO CLASSIC, izgubite pravico do jamstva.
1.7 Odlaganje med odpadke
POZOR Z neustreznim odlaganjem med odpadke obremenjujete okolje.
Električne naprave: Električnih naprava ni dovoljeno odlagati med gospodinjske
odpadke. Upoštevajte regionalne predpise za odstranjevanje. Trgovec je obvezan
k prevzemu.
Legirano jeklo: Dele iz legiranega jekla predajte v reciklažo kot kovinski odpad.
Legirano jeklo je dragocena surovina, ki jo je mogoče staliti in ponovno uporabiti.
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2. Montaža in priključki
Naprava QLOCKTWO CLASSIC je primerna za stoječo ali stensko montažo.

2.2 Stenska montaža
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POZOR Upoštevajte naslednje, da ne nastane materialna škoda:
Pritrdilni vijak na zadnji strani ohišja privijte le na roko, brez uporabe orodja.
■■ Upoštevajte nosilnost predvidene stene in izberite pritrdilno sredstvo, ki je primerno
zanjo, npr. vložke in vijake za opečnato steno.
■■ Na področju izvrtin ne sme biti napajalnih vodov.
■■ Če pri obešanju naprave QLOCKTWO CLASSIC na stensko držalo začutite upor
(npr. zaradi neprimernega položaja kablov), naprave v pravilni položaj ne potiskajte ali
vlecite na silo.
■■

OPOZORILO
Hude do smrtne poškodbe zaradi elektrike
■■ Ne vlecite za električne vode, temveč samo za vtiče.
■■ Vode položite tako, da se ne morejo prepogniti/ukleščiti in niso v območju
prehoda.
■■ Pred priklopom na električno napajanje preverite vse vode, če so
poškodovani. Naprave QLOCKTWO CLASSIC ne priklapljajte na električno
napajanje, če je poškodovana.
■■ Pripravo električnih priključkov prepustite usposobljenemu električarju.
■■ Pred montiranjem na steno odklopite električno napajanje in preverite,
ali je napetost še vedno prisotna.
■■ Upoštevajte dovoljene električne podatke, glejte poglavje 4
»Tehnični podatki«.
■■ Vodov in vtičev se ne dotikajte z mokrimi rokami.
POZOR Upoštevajte naslednje, da ne nastane materialna škoda:
■■ Mini USB-vtiča v vtičnico na zadnji strani ohišja ne potiskajte na silo.
■■ Če je sprednji pokrov iz legiranega jekla: uporabite bombažne rokavice
(v obsegu dobave).
■■ Če je sprednji pokrov iz akrilnega stekla: Sprednji pokrov držijo magneti.
Preden odstranite zaščitno folijo, snemite sprednji pokrov. Pokrov odložite na čisto,
ravno površino, zaščitno folijo primite za vogal in jo počasi potegnite stran, nato pa
pokrov namestite nazaj na uro.

Napajanje prek stenskega priključka:
Stenska montaža + električni priključki, glej montažno šablono, slike 1 do 10 .
Napajanje prek električne vtičnice:
Stenska montaža, glej montažno šablono,
slike 1 do 10 .
Priključitev na električno napajanje poteka
enako kot pri stoječi montaži, glej montažno
šablono, slike 1 do 3 .
>> Priključno

napeljavo speljite skozi kanal
stenskega držala, ki je namenjen kablom.

Če pri obešanju priključna napeljava pride med
stensko držalo in napravo, jo lahko z ravnilom
potisnete nazaj v kanal.

2.1 Stoječa montaža
POZOR Naprava QLOCKTWO CLASSIC s prednjim pokrovom v barvi GOLD, SILVER & GOLD,
PLATINUM ni primerna za stoječo montažo.
Glej montažno šablono, slike 1 do 3 .
6
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3. Funkcije in upravljanje

3.2 Napotki za nastavitev

3.1 Prikaz časa in upravljalni elementi

Napravo QLOCKTWO CLASSIC lahko z nekaj občutka nastavite tudi s sprednje strani.
Ko pritisnete tipko [ 1 ] za 1-minutne korake, se notranji števec sekund nastavi na nič.
To omogoča na sekunde natančno nastavljanje časa.

Prikazan čas: 07:18 h		

Upravljalni elementi

SV
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Vklop/izklop prikaza »IT IS«:
V tovarniških nastavitvah se uvodna fraza »IT IS« prikaže ob polni in polovični uri.
>> Če želite, da je fraza »IT IS« vedno prikazana: Tipko [60] držite pritisnjeno približno
3 sekunde.
>> Ponovna vzpostavitev tovarniških nastavitev: Tipko [60] držite pritisnjeno približno
3 sekunde.
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Vklop/izklop prikaza sekund:
Sekunde se na sprednjem pokrovu prikažejo z velikimi števili.
>> Vklop prikaza sekund: Tipko [
] držite pritisnjeno približno 1 sekundo.
>> Izklop prikaza sekund: pritisnite poljubno tipko.

Prikaz časa
Nastavitev s tipko [60]

Tipka [ ]
Nastavitev svetlosti

Prikaz v 5-minutnih korakih
Nastavitev s tipko [ 5 ]

Tipka [ 1 ]
1-minutni koraki

Vsaka svetleča točka
= 1 minuto pozneje
Nastavitev s tipko [ 1 ]

Tipka [ 5 ]
5-minutni koraki
Tipka [60]
Enourni koraki
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Nastavitev svetlosti:
V »samodejnem načinu« (tovarniške nastavitve) se svetlost samodejno prilagaja svetlobi
okolice. Svetlost lahko nastavite tudi ročno.
>> Večkrat pritisnite tipko [
].
Nastavitve se spreminjajo po naslednjem vzorcu:
■■ Največja svetlost
■■ Visoka svetlost
■■ Srednja svetlost
■■ Nizka svetlost
■■ Samodejni način (v kotih se na kratko prižigajo minutne pike)
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3.3 Zamenjava sprednjega pokrova

3.5 Nastavitev časa preko aplikacije

Matrica s črkami na sprednjem pokrovu je drugačna za vsak jezik. Za prikaz drugega jezika
so kot pribor na voljo ustrezni sprednji pokrovi za zamenjavo.

Z brezplačno aplikacijo FLASHSETTER lahko čas z mnogimi pametnimi telefoni enostavno
in na sekunde natančno prenesete v napravo QLOCKTWO CLASSIC.
Več informacij najdete na: www.qlocktwo.com/flashsetter

SV

Razpoložljivi jeziki ob datumu tiskanja:
AR arabščina (sprememba barv je možna samo
v okviru istega jezika)
CA katalonščina
CH švicarska nemščina
CN kitajščina (poenostavljena/tradicionalna)
CZ češčina
D2 nemščina (alternativen prikaz)
D3 nemščina (švabsko narečje)
D4 nemščina (alternativen prikaz)
DE nemščina
DK danščina
E2 angleščina (alternativen prikaz)
EN angleščina

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

španščina
francoščina
grščina
hebrejščina
italijanščina
japonščina
nizozemščina
norveščina
portugalščina
romunščina
ruščina
švedščina
turščina

Nastavitev jezika:
Pri zamenjavi sprednjega pokrova morate s tipkami na hrbtni strani ohišja nastaviti želeni
jezik.
>> Hkrati pritisnite tipko [
] in tipko [60] (približno 3 sekunde).
Trenutno nastavljen jezik se prikaže z velikimi črkami.
>> Večkrat pritisnite tipko [
], dokler se ne prikaže želen jezik.
>> Pritisnite tipko [60], da shranite jezik.

4. Tehnični podatki
Model:
Dimenzije naprave QLOCKTWO CLASSIC (V × Š × G):
Dimenzije namestitev na steno (V × Š × G):
Dimenzije nosilec akrilnega stekla (V × Š × G):
Teža:
Temperatura okolice:
Vhod napajalnika USB:
Izhod napajalnika USB:
Vhod naprave QLOCKTWO CLASSIC:
Poraba električnega toka:
Natančnost ure:

QLOCKTWO CLASSIC
450 × 450 × 22 mm
240 × 240 × 25 mm
140 × 140 × 20 mm
približno 4,8 kg
od +15 °C do +30 °C
110 V–240 V ~ 50/60 Hz, 200 mA
5 V 1A
5 V 550 mA
2–3W
± 8 sekund/mesec

Pridržujemo si pravico do napak ali sprememb tehničnih podatkov.
Za napake v tisku ali zmot ne prevzemamo nobene odgovornosti.

5. Pribor
3.4 Izpad elektrike
Ob izpadu elektrike čas teče še približno 24 ur.
Ko se elektrika vrne, se samodejno prikaže trenutni čas.
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Sprednji pokrov v različnih barvah, jezikih in materialih ter barven tekstilni kabel. Nadaljnje
informacije so na voljo pri specializiranih prodajalcih ali na naslovu www.qlocktwo.com
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