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Geniet van uw tijd
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Garantie
De garantietermijn van de   
bedraagt twee jaar. Als de aanwijzingen in 
deze gebruiksaanwijzing niet worden  
nageleefd of als de  veranderd, 
geopend of omgebouwd wordt, komt de  
garantie te vervallen. 

Veiligheidsrichtlijnen
OPGELET materiële schade of storingen bij 
onjuist gebruik.

Gebruik
 ■ Binnendringend vocht, bijv. bij beschadigde 

afdichtingen kan ernstige beschadigingen 
van de elektronica veroorzaken. Wij adviseren 
daarom om de  niet te dragen 
tijdens het douchen of zwemmen. Als er 
water binnengedrongen of als de binnenzijde 
van het horlogeglas beslagen is: knop niet 
indrukken en liefst zo snel mogelijk een 
speciaalzaak opzoeken.

 ■ Sterke zoninstraling kan tot verkleuringen 
van de leren armband leiden.  
niet rechtstreeks in de zon leggen en in de 
originele verpakking bewaren. 

 ■ Magnetische velden kunnen storingen 
veroorzaken. Houd de.  uit de 
buurt van luidsprekers, mobiele telefoons, 
elektromagnetische keukenapparaten en 
medische apparaten.

 ■ Hoge temperaturen of een hoge 
luchtvochtigheid kunnen de oorzaak zijn van 
storingen of een kortere levensduur van de 
batterij. Informatie over de gebruiksomgeving, 
zie hoofdstuk 'Technische gegevens'.

 ■ Schokken of stoten kunnen beschadigingen 
en storingen veroorzaken. De  
tijdens het sporten of bij andere lichamelijke 
activiteiten voor de zekerheid afdoen. Na 
een schok (vallen) zou de dichtheid door een 
speciaalzaak moeten worden gecontroleerd.

 ■ Contact met chemicaliën of bijtende gassen 
kan beschadigingen van de oppervlakken 
tot gevolg hebben. Houd de  
uit de buurt van terpentine, benzeen, 
huishoudelijke reinigingsmiddelen of 
substanties met vergelijkbare organische 
oplosmiddelen.

Reiniging
Schuurdoekjes of oplosmiddelen zoals terpen-
tine, benzeen etc. kunnen beschadigingen aan 
de oppervlakken veroorzaken. Verontreinigin-
gen, zweet en water met een zacht doekje van 
de horlogekast en het glas afnemen. 

Gebruiksaanwijzing

De gebruiksaanwijzing voor veilig 
gebruik en een lange levensduur van 
de  zorgvuldig lezen en 
bewaren. De gebruiksaanwijzing is 
ook beschikbaar op internet: 
www.qlocktwo.com > Information
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Vervangen batterij, onderhoud, reparaties
Vervangen van batterij en afdichting, onder-
houd en reparatiewerkzaamheden mogen 
uitsluitend oor een erkende speciaalzaak of de 
fabrikant worden uitgevoerd. Contactgegevens: 
zie achterzijde van de gebruiksaanwijzing.

Afvalverwijdering
 

 

Technische gegevens
Model:   
Glas:  gehard mineraalglas
Horlogekast: roestvrij staal
Gewicht: ca. 50 g
Temperatuurbereik: +5 °C tot +35 °C
Batterijtype: knoopcel 3 V, 

 35: type CR2032
 39: type CR2430

Levensduur batterij: gebruiksafhankelijk
Waterdichtheid: getest tot 5 bar
Loopnauwkeurigheid: ±20 seconden/maand

Elektrische apparaten, batterijen etc. 
mogen niet bij het huisvuil worden 
gedaan. Neem de regionale verwijde-
ringsvoorschriften in acht. Uw speci-
aalzaak is verplicht tot terugnemen 
van het defecte of verbruikte artikel. 

Functies
 is onmiddellijk klaar voor gebruik 

en wordt met de knop  (rechterzijde van de kast) 
bediend. 

 ■ Eén keer kort indrukken  activeert de weergave. 
 ■ Eén keer lang indrukken  (3 sec.) activeert 

de instelmodus, zie hoofdstuk 'Tijd en datum 
instellen'.

 bedienen

Knop meerdere keren 
 kort  indrukken. De 

weergave schakelt om 
naar de volgende modus:

 ■ Tijd
 ■ Kalenderdag
 ■ Seconden

Uur

Weergave in stappen van 5 minuten

Elk puntje dat brandt
= 1 minuut later

Tijd aflezen
Voorbeeldweergave: 7:18 uur

NL
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Tijd en datum instellen
 beschikt over een 'eeuwige 

kalender. Om te zorgen dat er rekening wordt 
gehouden met de maandlengten en schrik-
keljaren, moeten maand en jaar aanvankelijk 
worden ingesteld.

 ■ Eén keer lang indrukken  (3 sec.) activeer 
de instelmodus.  

 ■ Eén keer kort indrukken  verhoogt de 
huidige ingestelde waarde: de uren bijv. van 
elf uur naar twaalf uur.

 ■ Om de eerstvolgende waarde in te stellen: 
knop  ofwel lang  (2 sec.) ingedrukt 
houden of 8 sec. wachten.

 ■ Door één keer lang indrukken van de knop 
 (4 sec.) kan de instelmodus op elk 

moment worden beëindigd.

Voorbeeld:
Tijd en datum moeten 
in de volgende waarden 
worden gewijzigd:

 ■ Tijd: 15:52 uur
 ■ Datum: 15-03-2017

 

Uur:
Instelling op basis van 
weergaveprincipe.

 > Knop  lang  
(3 sec.) indrukken.

 > Knop  kort  meerdere 
keren indrukken.

1

5-minuten-stappen:
Instelling op basis van 
weergaveprincipe.

 > Knop  lang  
(2 sec.) indrukken.

 > Knop  kort  meerdere 
keren indrukken.

 

1-minuten-stappen:
Instelling op basis van 
weergaveprincipe.

 > Knop  lang  
(2 sec.) indrukken.

 > Knop  kort  meerdere 
keren indrukken.

AM/PM:
AM (van 00:01 tot 12:00 
uur) of PM (van 12:01 tot 
24:00 uur) instellen.

 > Knop  lang  
(2 sec.) indrukken.

 > Knop  kort  meerdere 
keren indrukken. 
 

Maand:
 > Knop  lang  
(2 sec.) indrukken.

 > Knop  kort  meerdere 
keren indrukken.
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Dag:
 > Knop  lang  
(2 sec.) indrukken.

 > Knop  kort  meerdere 
keren indrukken.

 

Jaar tientallen:
 > Knop  lang  
(2 sec.) indrukken.

 > Knop  kort  meerdere 
keren indrukken.

6

7

Vergissingen of wijzigingen van de technische 
gegevens blijven voorbehouden. Wij stellen 
ons niet aansprakelijk voor drukfouten of 
vergissingen!

Batterij statusindicator:
Instelling op basis van weergaveprincipe.

 > Knop  kort  indrukken.
 > Knop  lang  (5 sec.) indrukken.

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

LEEG VOL

Jaar eenheden:
 > Knop  lang  
(2 sec.) indrukken.

 > Knop  kort  meerdere 
keren indrukken.

 

Instelling opslaan:
 > Knop  lang   
(2 sec.) ingedrukt 
houden of 8 sec. 
wachten.

De instelmodus is beëin-
digd en de instellingen 
zijn opgeslagen.
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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




