Uživajte v času

Navodila za uporabo
Pozorno preberite in shranite navodila za uporabo za varno uporabo in dolgo življenjsko dobo naprave
QLOCKTWO LARGE. 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.

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, 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.
1.5 Vzdrževanje in popravila
Naprave QLOCKTWO LARGE 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.
1.6 Jamstvo

1.1 Obseg dobave

Jamstvo velja dve leti. Napravo QLOCKTWO LARGE uporabljajte samo z originalnim priborom. Če ne upoštevate napotkov v
teh navodilih za uporabo ali če spremenite, odprete ali predelate napravo QLOCKTWO LARGE, izgubite pravico do jamstva.

Ko izdelek odstranite iz embalaže, preverite vsebino kompleta – glej montažno šablono.
Če deli manjkajo ali so poškodovani, se obrnite na specializiranega trgovca.

1.7 Odlaganje med odpadke

1.2 Transport in skladiščenje

POZOR Z neustreznim odlaganjem med odpadke obremenjujete okolje.

POZOR Upoštevajte naslednje, da ne nastane materialna škoda:
Uporabljajte originalno embalažo.
■■ Izogibajte se udarcem, tresljajem in vibracijam pri transportu.
■■ Transport naj opravita dve osebi. QLOCKTWO LARGE tehta pribl. 25 kg.
■■ Hranite v suhih prostorih pri sobni temperaturi in nizki zračni vlagi.
■■

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.

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.
■■ Napravo QLOCKTWO LARGE 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
POZOR Polirne krpe ali topila (npr. terpentin, benzen) ali čistila, ki vsebujejo alkohol (npr. špirit) lahko poškodujejo površine.
Sprednji pokrov iz ščetkanega legiranega jekla (STAINLESS STEEL):
■■ Rahlo umazanijo odstranite s krpo iz mikrovlaken (v obsegu dobave).
■■ Trdovratno umazanijo odstranite s primernim čistilom za legirano jeklo.
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2. Montaža in priključki
2.1 Varnost pri montaži
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 LARGE 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.
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OPOZORILO
Močno ukleščenje in udarci ob padcu izdelka
■■ QLOCKTWO LARGE tehta pribl. 25 kg. Za montažo je potrebna povšina, kjer lahko varno stojita 2 osebi.
■■ Glede na višino montaže bo ustrezno osebje morebiti moralo pripraviti oder ali dvižno ploščad.
■■ Višino stojne površine izberite tako, da osebe lahko napravo QLOCKTWO LARGE varno držijo in ga montirajo.
■■ Ko napravo QLOCKTWO LARGE obesite v stensko držalo, pazite, da so vsi štirje obesni vijaki v držalih in se je
naprava QLOCKTWO LARGE zaskočila v stensko držalo.

3. Funkcije in upravljanje
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3.1 Prikaz časa in upravljalni elementi
Prikazan čas: 07:18 h				

Upravljalni elementi

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

POZOR Upoštevajte naslednje, da ne nastane materialna škoda:
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 LARGE na stensko držalo začutite upor (npr. zaradi neprimernega položaja kablov),
naprave v pravilni položaj ne potiskajte ali vlecite na silo. Če se naprava QLOCKTWO LARGE ne zatakne dobro v stensko
držalo, se lahko omrežni vtič poškoduje.
■■ Uporabite bombažne rokavice (v obsegu dobave).
■■

2.2 Stenska montaža
Napajanje prek stenskega priključka:
Montaža na steno in priključitev v stensko električno vtičnico, glejte predlogo za montažo.
Napajanje prek električne vtičnice:
Montaža na steno, glejte predlogo za montažo.
Za priključitev v električno omrežje preko vtičnice storite naslednje:
Mali vtič priključne napeljave (1)
speljite skozi kabelski kanal stenskega držala (2)
in ga vtaknite v omrežno napravo.
>> Natezno razbremenitev omrežne naprave
obesite na kabelski nosilec (3).
>> Vtič omrežne naprave priključite
v vtičnico naprave QLOCKTWO LARGE (4).
>> Vtič priključite v vtičnico (5).
>>

(3)
(1)
G

Tipka [60]
Enourni koraki

F

(4)

(2)
3.2 Napotki za nastavitev
Napravo QLOCKTWO LARGE 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.
(5)
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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 sekundi.
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4. Tehnični podatki

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.

Model:
Dimenzije naprave QLOCKTWO LARGE (V × Š × G):
Dimenzije stenskega držala (V × Š × G):
Teža: približno
Temperatura okolice:
Vhod napajalnika:
Izhod napajalnika:
Vhod naprave QLOCKTWO LARGE:
Daljinski upravljalnik, baterija:
Natančnost ure:

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)
3.3 Infrardeče daljinsko upravljanje
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QLOCKTWO LARGE
900 × 900 × 32 mm
710 × 710 × 38 mm
25 kg
od +15 °C do +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 sekund/mesec

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

R 203
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Zamenjava baterije:
Če je pošiljanje šibko, je treba zamenjati baterijo daljinskega upravljalnika.

C

Upravljanje:
Vse nastavitve lahko opravite preko
daljinskega upravljanja (v obsegu dobave).
>> Daljinsko upravljanje usmerite na spodnjo stran naprave QLOCKTWO LARGE.
Infrardeči sprejemnik je spodaj na hrbtni strani ohišja.
>> Nastavite opravite z daljinskim upravljalnikom.
Funkcija tipk ustreza tipkam na hrbtni strani ohišja.
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3.4 Nastavitev časa preko aplikacije
Z brezplačno aplikacijo FLASHSETTER lahko čas z mnogimi pametnimi telefoni enostavno in na sekunde natančno prenesete
v napravo QLOCKTWO LARGE. Več informacij najdete na: www.qlocktwo.com/flashsetter
3.5 Izpad elektrike
Ob izpadu elektrike čas teče še približno 24 ur. Ko se elektrika vrne, se samodejno prikaže trenutni čas.
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