Nyd tiden

Brugervejledning
Læs brugervejledningen grundigt, og opbevar den til sikker anvendelse og en lang brugstid af
QLOCKTWO LARGE. B
 rugervejledningen er også altid til rådighed på internettet:
www.qlocktwo.com > Information

Frontafdækning rustfrit stål, coatet (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT):
Fjern snavs med en blød klud og vand tilsat en smule opvaskemiddel.
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Frontafdækning GOLD, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, COPPER:
Tør støv af overflader med en blød, tør og støvfri bomuldsklud eller en blød hårpensel uden at udøve tryk.
1.5 Vedligeholdelse og reparation

1. Sikkerhedsoplysninger
Læs brugervejledningen omhyggeligt før montage og brug for at udelukke person- og tingskader.

1.1 Leveringsomfang
Kontrollér pakkens indhold efter udpakningen, se monteringsskabelon.
Kontakt specialforhandleren, hvis dele mangler eller er beskadiget.
1.2 Transport og opbevaring
PAS PÅ Overhold nedenstående for at undgå materielle skader:
■■ Brug original emballage.
■■ Undgå stød, rystelser og vibrationer under transport.
■■ Udfør transporten med 2 personer. QLOCKTWO LARGE vejer ca. 25 kg.
■■ Opbevares i et tørt rum ved rumtemperatur og lav luftfugtighed.

Forsøg aldrig at reparere eller skille QLOCKTWOLARGE ad på egen hånd. Sørg for, at vedligeholdelsesarbejder og
reparationer udføres hos specialforhandleren eller Kontaktoplysninger, se sidste side i brugervejledningen.
1.6 Garanti
Der er to års garanti. Anvend QLOCKTWOLARGE udelukkende med originalt tilbehør. Hvis oplysningerne i denne
brugervejledning ikke overholdes eller QLOCKTWO LARGE ændres, åbnes eller ombygges, ophører garantikravet.
1.7 Bortskaffelse
PAS PÅ Ukorrekt bortskaffelse belaster miljøet.
Elektronisk udstyr: Elektrisk udstyr må ikke bortskaffes via husholdningsaffald. Overhold de regionale
bestemmelser vedrørende bortskaffelse. Forhandleren er forpligtet til at tage uret retur.
Rustfrit stål: Dele i rustfrit stål skal afleveres til genbrug. Rustfrit stål er et værdifuldt råstof, som kan
omsmeltes og anvendes igen.

1.3 Monteringssted
PAS PÅ Overhold nedenstående for at undgå materielle skader:
■■ Må ikke opstilles i rum med høj luftfugtighed (f.eks. badeværelset).
■■ Opstilles uden for børns og dyrs rækkevidde.
■■ Må ikke opstilles på eller ved siden af harddiske, computere, mobiltelefoner, kreditkort eller andre elektroniske
komponenter, som er følsomme over for magneter.
■■ Opstil QLOCKTWO LARGE således, at den ikke kan falde ned ved utilsigtede stød eller, hvis der trækkes i ledninger.
■■ Undgå direkte varmepåvirkning, f.eks. ved radiatorer.
■■ Undgå direkte sollys.
1.4 Rengøring
PAS PÅ Pudseklude eller opløsningsmidler (f.eks. terpentin og benzol) eller alkoholholdige rengøringsmiddel
(f.eks. spiritus) kan forårsage en beskadigelse af overfladerne.
Frontafdækning rustfrit stål, børstet (STAINLESS STEEL):
■■ Fjern lette tilsmudsninger med en mikrofiberklud (leveringsomfang).
■■ Fjern genstridigt snavs med et egnet rengøringsmiddel til rustfrit stål.
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2. Montering og tilslutninger
2.1 Sikkerhed under monteringen
PAS PÅ
Alvorlige kvæstelser eller kvæstelser med døden til følge på grund af elektricitet
■■ Træk ikke i elektriske ledninger, træk kun stik.
■■ Udlæg ledninger, så de ikke kan bøjes/klemmes og ikke ligger i et område med meget trafik.
■■ Kontrollér alle ledninger for synlige skader, før de forbindes med strømforsyningen.
Ved skader må QLOCKTWO LARGE ikke forbindes sluttes til strømforsyningen.
■■ Elektriske tilslutninger må kun udføres af fagfolk.
■■ Slå strømforsyningen fra og kontrollér, at der ikke er nogen spænding, før vægmonteringen
påbegyndes.
■■ Iagttag strømforsyningens elektriske data, se kap. 4 ”Tekniske data”.
■■ Ledninger og stik må ikke berøres med fugtige hænder.
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PAS PÅ
Alvorlige kvæstelser og stød ved styrt
■■ QLOCKTWO LARGE vejer ca. 25 kg. Til montering kræves en sikker ståplads til 2 personer.
■■ Alt efter monteringshøjde, skal der stilles et stillads eller en løfteplatform til rådighed af fagfolk.
■■ Vælg ståpladsens højde således, at personerne kan holde og montere QLOCKTWO LARGE sikkert.
■■ Sørg for, at alle fire ophængningsbolte er i holderne og at QLOCKTWO LARGE går i indgreb på
vægholderen, når QLOCKTWO LARGE anbringes på vægholderen.

3. Funktioner og betjening
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3.1 Visning af klokkeslæt og betjeningselementer
Vist klokkeslæt: kl. 07:18 				

Betjeningselementer

Visning af time
indstilles med knappen [60]

Knap [ ]
Indstilling af lysstyrke

Visning i trin på 5 minutter
Indstilles med knappen [ 5 ]

Knappen [ 1 ]
Trin på 1 minut

Hver lysende prik
= 1 minut senere
Indstilles med knappen [ 1 ]

Knappen [ 5 ]
Trin på 5 minut

PAS PÅ Overhold nedenstående for at undgå materielle skader:
■■ Vær opmærksom på den valgte vægs bæreevne, og vælg en hertil egnet fastgørelse,
f.eks. pløkker og skruer til murværk.
■■ Der må ikke være forsyningsledninger i området omkring borehullerne.
■■ Hvis der mærkes en modstand, når QLOCKTWO LARGE hænges på vægholderen (f.eks. på grund af kabler,
der ligger ugunstigt), så tryk eller drej QLOCKTWO LARGE ikke med magt, så den er placeret korrekt.
Hvis QLOCKTWO LARGE ikke går korrekt i indgreb i vægholderen, kan netstikket blive beskadiget.
■■ Brug altid bomuldshandsker (leveringsomfang).
2.2 Vægmontering
Strømtilførsel via en vægtilslutning:
Vægmontering og elektrisk tilslutning via en vægtilslutning, se monteringsskabelonen.
Strømtilførsel via en lysnet-stikdåse:
Vægmontering, se monteringsskabelon.
Gå frem på følgende måde ved elektrisk tilslutning via en
lysnet-stikdåse:
Før tilslutningsledningens lille stik (1)
gennem vægholderens kabelkanal (2)
og sæt den i netdelen.
>> Sæt netdelens trækaflastning i
kabelophængningen (3).
>> Sæt netdelens stik i QLOCKTWO LARGEs hunstik (4).
>> Sæt netstikket i en stikdåse (5).
>>

(3)
(1)
G

F

(4)

Knappen [60]
Trin på 1 time

(2)
3.2 Oplysninger om indstillingen

(5)
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QLOCKTWO LARGE kan med en smule behændighed også indstilles fra for-siden. Når tasten [ 1 ] trin på 1 minut
betjenes, nulstilles den interne sekundtæller. Det gør en indstilling af klokkeslættet præcist på sekundet muligt.
Slå visningen ”KLOKKEN ER” til/fra:
I fabriksindstillingerne vises de indledende ord ”KLOKKEN ER” hver halve og hele time.
>> Hvis ”KLOKKEN ER” altid skal vises: Tryk på knappen [60], og hold den nede i ca. 3 sekunder.
>> Nulstilling til fabriksindstillinger: Tryk på knappen [60], og hold den igen nede i ca. 3 sekunder.
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4. Tekniske data

Slå sekundvisningen til/fra:
Sekunderne vises med store tal på frontafdækningen.
>> Slå sekundvisningen til: Tryk på knappen [
], og hold den nede i ca. 1 sekund.
>> Slå sekundvisningen fra: Tryk på en vilkårlig knap.

Model:
Mål QLOCKTWO LARGE (H × B × D):
Mål vægholder (H × B × D):
Vægt:
Omgivelsestemperatur:
Strømforsyning indgang:
Strømforsyning udgang:
QLOCKTWO LARGE, indgang:
Fjernbetjening, batteri:
Nøjagtighed:

Indstilling af lysstyrke:
I ”Automatikmodus” (fabriksindstilling) tilpasses lysstyrke automatisk den omgivende belysning.
Lysstyrken kan også indstilles manuelt.
>> Tryk gentagne gange på knappen [
].
Indstillingerne skifter på følgende måde:
■■ Maksimal lysstyrke
■■ Høj lysstyrke
■■ Middel lysstyrke
■■ Lav lysstyrke
■■ Automatikmodus (minutprikkerne i hjørnerne lyser kort)
3.3 Infrarød fjernbetjening

QLOCKTWO LARGE
900 × 900 × 32 mm
710 × 710 × 38 mm
ca. 25 kg
+15 °C til +30 °C
AC 100 V − 240 V ~ 50/60 Hz, 1 A
DC 18 V 3 A
DC 18 V 400 mA
CR 2032, 3 V
± 8 sekunder/måned

Med forbehold for fejl og ændringer af de tekniske data.
Der hæftes ikke for trykfejl eller fejl.
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Betjening:
Alle indstillinger kan også foretages med fjernbetjeningen
(leveringsomfang).
>> Hold fjernbetjeningen mod QLOCKTWO LARGEs underside.
Infrarød modtageren sidder på husets bagside.
>> Foretag indstillingerne med fjernbetjeningen.
Tasternes funktion svarer til tasterne på husets bagside.
Udskiftning af batteri:
Når sendeeffekten er svag, skal fjernbetjeningens batteri skiftes ud.
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3.4 Indstilling af klokkeslæt via app
Med appen FLASHSETTER, som er gratis, kan klokkeslættet overføres nemt og præcist på sekundet til
QLOCKTWO LARGE. Yderligere oplysninger finder du på: www.qlocktwo.com/flashsetter
3.5 Strømsvigt
Under et strømsvigt fortsætter uret i ca. 24 timer. Hvis strømforsyningen reetableres, vises det aktuelle
klokkeslæt a
 utomatisk. .
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