
Gebruikershandleiding

www.qlocktwo.com 

NL



Geniet van de tijd



4 5

Ingebruikname

Beschermfolie verwijderen
Trek de beschermfolie op de voorkant van het frontpaneel er pas na het opstellen van de QLOCKTWO TOUCH 
af. Neem daarvoor het frontpaneel, dat door magneten wordt vastgehouden, voorzichtig naar voren van de 
behuizing af. Leg het frontpaneel op een schoon, effen vlak en trek de folie er, aan een hoek beginnend, af. 
Buig daarbij het frontpaneel niet. Zet vervolgens het frontpaneel weer op het aluminium frame. 

 WAARSCHUWING!  Het verwijderen van de beschermfolie geldt uitsluitend voor de acrylglas varianten.

Beschermstrook
Plak ter bescherming van meubeloppervlakken de beschermstrook op het onderste vlak van de QLOCKTWO 
TOUCH. Voor een bijzonder stabiele stand zet u de klok op de roestvrij stalen voet. 

Aansluiting
Steek de kleine USB-stekker in de stroomaansluitbus op de achterkant van de QLOCKTWO TOUCH (afb. 2) 
en de grote USB-stekker in de USB-nettransformator. Steek de nettransformator in het stopcontact.

Toetsenbediening
QLOCKTWO TOUCH wordt met vijf toetsen op de achterkant en de aanrakingsgevoelige bovenkant van de 
behuizing bediend. De functies worden door kort te drukken op een toets (  ), lang te drukken op een toets  
(  ) of gelijktijdig, lang te drukken op twee toetsen (  ) geactiveerd.

Gebruikershandleiding

Lees voor het eerste gebruik van de QLOCKTWO TOUCH deze handleiding zorgvuldig door en volg de 
 veiligheidsinstructies aan het einde van deze handleiding op. U vindt deze handleiding ook op internet op 
www.qlocktwo.com/info.

De verpakking bevat
 QLOCKTWO TOUCH incl. verwisselbaar frontpaneel QOLOR TOUCH 135 x 135 mm
 Roestvrij stalen voet
 Zelfklevende beschermstrook 135 x 15 mm
 USB-kabel 3 m
 USB-nettransformator 5 V
 Grafische korte handleiding
 Gebruikershandleiding
 Microvezel reinigingsdoekje
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Functies en bediening

Weergaveprincipe/de tijd aflezen
Voorbeeld: 7 uur 17

QLOCKTWO TOUCH voorkant
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Aanrakingsgevoelige  
behuizing-bovenkant (TOUCH)

Ieder oplichtend hoekpunt = plus 1 minuut
Instelling via toets ( 1 )

Alarmfunctie aan/uit

Tijd-/alarminstelling

Helderheidsinstelling

Geluidssignaal-output

Stroomaansluitbus USB

Afb. 1

Afb. 2

Tekst in stappen van 5 minuten
Instelling via toets ( 5 )

Uurweergave
Instelling via toets ( 60 )

QLOCKTWO TOUCH achterkant met 5 toetsen voor handmatige instellingen

1

5

60

 Tijd instellen

U komt bij de modus tijdinstelling wanneer u de klok voor de eerste keer op het elektriciteitsnet aansluit of 
door langer te drukken op de toets (  ).

De modus tijdinstelling herkent u aan het knipperen van de tijdweergave. Door kort op de toetsen ( 60 ),  
( 5 ) en ( 1 ) (afb. 2) te drukken, zet u de klok steeds 60, 5 of 1 minuut/minuten vooruit. De uren en de 
5-minuten-stappen worden met tekst weergegeven. De minuten tussen de 5-minuten-stappen worden door 
oplichtende punten in de hoeken weergegeven. Door vervolgens op de toets (  ) te drukken, bevestigt u de 
tijd.

Aanwijzing: Wanneer u op de minutentoets ( 1 ) drukt, worden tegelijkertijd de seconden op 0 gezet. 
Hierdoor is het mogelijk de tijd op de seconde nauwkeurig in te stellen.

 Alarmfunctie

Alarmtijd aflezen
Om de opgeslagen alarmtijd af te lezen, drukt u langer dan twee seconden op de toets (  ).

Alarmtijd instellen
Het alarm afstellen is heel eenvoudig. Druk direct op de toetsen ( 60 ), ( 5 ) of ( 1 ) om de alarmtijd te veran-
deren. Tijdens de alarminstelling knippert het kloksymbool (  ). De alarmtijd wordt na 5 seconden zonder 
op de toetsen te drukken of met de toets (  ) opgeslagen. Na een verandering van de alarmtijd is het alarm 
 automatisch ingeschakeld. 

Alarmfunctie inschakelen
De alarmfunctie wordt met de toets (  ) ingeschakeld. Het kloksymbool (  ) licht op. Bij het opnieuw berei-
ken van de alarmtijd wordt het alarm geactiveerd. Het alarmsignaal begint eerst zacht en wordt langzaam 
sterker. 

Sluimeren (Snooze)
Het alarm gaat af en u wilt nog even blijven liggen? Raak dan gewoon even de bovenkant van de behuizing 
van uw QLOCKTWO TOUCH aan. De sluimertoestand duurt 5 minuten, u herkent deze aan het langzaam 
knipperen van het symbool (  ). Daarna begint het alarmsignaal opnieuw. U kunt de sluimermodus zo vaak 
als u wilt herhalen. Hij wordt pas beëindigd door het uitschakelen van het alarm.
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larmfunctie uitschakelen
De alarmfunctie wordt met de toets (  ) uitgeschakeld. Als het alarm actief is of in de sluimermodus, kan 
het ook uitgeschakeld worden door de behuizing-bovenkant langer aan te raken. 

12-uur-principe
Uw QLOCKTWO TOUCH loopt net als een klassieke wekker in de 12-uur-modus: schakel het alarm ‘s 
 morgens uit en ‘s avonds indien nodig weer in.

Het kloksymbool
Het kloksymbool (  ) op de voorkant laat de status van het alarm zien.
Klok licht op: alarm aan
Klok licht niet op: alarm uit
Klok knippert snel: alarmtijd wordt weergegeven
Klok knippert langzaam: alarmtijd instelling
Klok knippert langzaam: sluimermodus

 Helderheid instellen

De helderheid van de LED’s past zich met behulp van een lichtsensor achter het frontpaneel  automatisch 
aan het omgevingslicht aan. U kunt de helderheid met de toets (  ), afhankelijk van de bestaande 
 lichtsituatie en de kleur van het frontpaneel, fijn afstellen. Hiervoor staan er drie verschillende 
 helderheidsniveaus tot uw beschikking. In het vierde niveau zijn alle LED’s behalve het alarmsymbool 
 uitgeschakeld en bevindt u zich in de hieronder beschreven modus Night Touch. Klok en alarm blijven 
gewoon functioneren.

 Night Touch

De modus Night Touch wordt via het vierde niveau van de helderheidsinstelling (  ) geactiveerd. In deze 
instelling is de tijdweergave uitgeschakeld. Als het alarm is ingeschakeld, licht enkel het alarmsymbool 
op. Voor het aflezen van de tijd is het voldoende om de bovenkant van de behuizing aan te raken, en de 
tijd wordt gedurende 2 seconden zichtbaar. Als u de klok tweemaal achter elkaar aanraakt, wordt de 
alarmtijd  zichtbaar. De modus Night Touch wordt bij het uitschakelen van het alarm of met behulp van de 
 helderheidstoets verlaten.

Speciale functies door lange druk op de toets (  )

 Nachtlichtfunctie

Door langer op toets ( 60 ) te drukken, activeert u de nachtlichtfunctie. Alle letters lichten op. Door iedere 
volgende druk op de toetsen wordt deze modus weer beëindigd.

 Secondenmodus

Voor de secondenmodus drukt u langer dan 3 seconden op de toets ( 1 ). De seconden verschijnen als grote 
cijfers in de matrix. Door op een willekeurige toets te drukken, schakelt QLOCKTWO TOUCH weer om naar 
de normale werking.

Speciale functies door gelijktijdig, lang op de toetsen (  ) te drukken

 “HET IS” in-/uitschakelen

De beginwoorden “HET IS” kunnen in- en uitgeschakeld worden. Druk hiervoor tegelijkertijd op de toetsen 
( 1 ) en (  ) gedurende ca. 3 seconden. In de ingeschakelde modus verschijnen de woorden altijd. In de 
 “puristenmodus” (fabrieksinstelling) verschijnt “HET IS” alleen ieder heel en half uur. 
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 Taal instellen

QLOCKTWO TOUCH kan de tijd in verschillende talen tonen. Vergeet niet dat u voor iedere taal een bijbeho-
rend frontpaneel nodig heeft. 

 Het frontpaneel, dat door magneten wordt vastgehouden, voorzichtig naar voren van het frame afnemen.
  Druk tegelijkertijd op toets ( 5 ) en (  ). De taal wordt met hoofdletters op het frontpaneel weergegeven 

(DE = Duits, EN = Engels enz.). Door herhaald op de toets (  ) te drukken, verandert de taalinstelling.
 Zodra u de gewenste taalafkorting ziet, bevestigt u uw keuze door eenmaal op toets ( 60 ) te drukken.
 Zet vervolgens het frontpaneel met de desbetreffende taal nauwkeurig op het frame.

Taalinstelling 
Duits

Taalinstelling 
Engels

Frontpanelen met andere taalvarianten zijn verkrijgbaar bij uw vakhandelaar of online op www.qlocktwo.com.

Momenteel beschikbare talen:
 ( AR ) Arabisch ( CAT ) Catalaans ( CH ) Zwitserduits ( CM ) Chinees 
 ( DE ) Duits ( D2 ) Duits variant ( DK ) Deens ( EN ) Engels 
 ( ES ) Spaans ( FR ) Frans ( I T ) Italiaans ( JP ) Japanse 
 ( NL ) Nederlands  ( NO ) Noors ( RU ) Russisch ( SE ) Zweeds 
 ( TR ) Turks

Let op het volgende: op een frontpaneel bevindt steeds alleen de lettermatrix voor een bepaalde taal.  
Voor de weergave in een andere taal heeft u een frontpaneel in de gewenste taal nodig.

Frontpaneel QOLOR TOUCH verwisselen

Het frontpaneel van de QLOCKTWO TOUCH wordt door magneten vastgehouden. Daarom kan deze voor een 
verandering van kleur of taal zonder gereedschap snel en zonder problemen vervangen worden.
1. Trek het frontpaneel voorzichtig van het frame naar voren eraf.
2.  Verwijder de beschermfolie op de voorkant van het nieuwe frontpaneel, door deze op een schoon, effen 

vlak te leggen en de folie, aan een hoek beginnend, langzaam eraf te trekken. Frontpaneel niet buigen. 
Het verwijderen van de beschermfolie geldt uitsluitend voor de acrylglas varianten.

3. Zet vervolgens het frontpaneel nauwkeurig op het frame.

Overige

Werkingsreserve/stroomuitvalherkenning

QLOCKTWO TOUCH is uitgerust met een werkingsreserve van ca. 2-5 minuten. Daarmee kan een korte 
stroomuitval overbrugd worden, zonder dat de tijd opnieuw ingesteld hoeft te worden. Na een langere 
stroomuitval geeft uw QLOCKTWO TOUCH een optische en akoestische waarschuwing af. Lichte elektrici-
teitsschommelingen hebben geen negatieve invloed op de werking. Taal, helderheid en alarmtijd worden 
intern opgeslagen en hoeven niet opnieuw te worden ingesteld.

Nauwkeurigheid

Met de QLOCKTWO TOUCH heeft u een zeer nauwkeurige tijdmeter aangeschaft. QLOCKTWO TOUCH 
 beschikt over een precisiekwarts. Deze werkt met een afwijking van minder dan een minuut per jaar.
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Veiligheid, bediening en aansluiting

 WAARSCHUWING!  Neem de toegestane technische gegevens voor de aansluiting in acht, anders 
bestaat er gevaar voor kortsluiting, brand of een elektrische schok. QLOCKTWO TOUCH mag alleen 
op een toegestaan huishoudelijk stopcontact aangesloten en gebruikt worden. Een ander gebruik is 
niet toegestaan en kan tot de beschadiging van de QLOCKTWO TOUCH leiden. Gebruik uw QLOCKTWO 
TOUCH uitsluitend met het originele bij de levering inbegrepen toebehoren.

 WAARSCHUWING!  QLOCKTWO TOUCH mag alleen in droge binnenruimtes geïnstalleerd en gebruikt 
worden. Installeer QLOCKTWO TOUCH niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals bijv. in de 
badkamer. 

 WAARSCHUWING!  Raak de stekker en het netsnoer niet met vochtige handen aan.  
Er bestaat gevaar voor een elektrische schok.

 WAARSCHUWING!  Stel QLOCKTWO TOUCH niet bloot aan extreme temperaturen, direct zonlicht, 
vocht, intensieve trillingen of sterke mechanische belasting. De gebruikstemperatuur ligt tussen 15°C 
en 30°C.

 WAARSCHUWING!  Kinderen kunnen stikken in de verpakkingsfolie en de kleine delen. Houd de 
verpakkingsfolie, QLOCKTWO TOUCH en alle erbij horende delen uit de buurt van kinderen.

 WAARSCHUWING!  De behuizing van de QLOCKTWO TOUCH bestaat uit massief metaal. Als de 
klok valt, kunnen u of andere personen gewond raken of schade aan oppervlakken en voorwerpen 
 veroorzaken. Let daarom op een veilige positionering van de QLOCKTWO TOUCH.

 WAARSCHUWING!  In de QLOCKTWO TOUCH zijn sterke magneten gemonteerd. Deze kunnen 
actieve elektronische implantaten zoals bijv. pacemakers storen in hun werking en daardoor personen 
in gevaar brengen. Houd QLOCKTWO TOUCH niet direct naast de implantaten (minimumafstand 30 cm). 
Zet QLOCKTWO TOUCH niet direct op of naast vaste schijven, computers, mobiele telefoons, creditcards 
of andere elektronische onderdelen c.q. voorwerpen, die gevoelig reageren op magneten. Er bestaat 
gevaar op beschadigingen of gegevensverlies.

 WAARSCHUWING!  Trek niet aan de kabel om de stekker uit het stopcontact te trekken. Als de kabel 
beschadigd wordt, bestaat gevaar voor een elektrische schok. Leg het netsnoer zo, dat het niet geknikt 
of vastgeklemd kan raken en zich niet in de doorgangszone van personen bevindt.

 WAARSCHUWING!  Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (met inbegrip 
van kinderen) met beperkte lichamelijke, sensorische of mentale vermogens of te weinig ervaring en/of 
kennis, tenzij een voor hun veiligheid bevoegde persoon toezicht houdt of instructies gegeven heeft over 
hoe het apparaat gebruikt moet worden. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden, zodat ze niet 
met de QLOCKTWO TOUCH gaan spelen.

 WAARSCHUWING!  Voor het bewegen of transporteren van de QLOCKTWO TOUCH deze altijd aan de 
behuizing vasthouden, niet aan de voet of aan het frontpaneel. De roestvrij stalen voet en het frontpaneel 
zijn enkel magnetisch met de behuizing verbonden. Als de klok aan de voet of het frontpaneel gedragen 
wordt, kan de behuizing vallen.
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Reparatie

Onderhoud, aanpassings- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door een vakman of een  vakwerkplaats 
worden uitgevoerd. Probeer niet om het apparaat zelf te repareren of uit elkaar te halen. Mocht uw -
QLOCKTWO TOUCH niet goed functioneren of beschadigd zijn, neem dan contact op met een vakhandelaar  
of rechtstreeks met de fabrikant.

 WAARSCHUWING!  Gebruik nooit een beschadigde QLOCKTWO TOUCH! 

Reiniging & onderhoud

Frontpaneel QOLOR TOUCH
Reinig het frontpaneel alleen met het meegeleverde microvezel reinigingsdoekje. Bij  hardnekkige 
 vervuilingen moet u de voorkant verwijderen voor het reinigen. Gebruik een speciaal acrylglas- 
reinigingsmiddel of water met een beetje afwasmiddel.

 WAARSCHUWING!  Gebruik geen oplosmiddelhoudende of alcoholhoudende reinigingsmiddelen  
zoals bijv. spiritus!

Aluminium frame
Het frame van de QLOCKTWO TOUCH is ook uit een massief blok aluminium vervaardigd.  
Reinig het  geanodiseerde oppervlak met een microvezel reinigingsdoekje. Gebruik geen water en  
geen  reinigingsmiddelen.

Technische gegevens

USB-nettransformator
Ingang: 110 V − 240 V ~/ 50/60 Hz  100mA
Uitgang: 5 V    800 mA

QLOCKTWO TOUCH
Ingang:  5 V    380 mA
Stroomopname: 1-2 Watt 

Wettelijke garantie

De garantieperiode van de QLOCKTWO TOUCH bedraagt twee jaar. Als de aanwijzingen in deze 
 gebruikershandleiding niet in acht worden genomen en daardoor schade ontstaat, komt de garantie te 
vervallen. De garantie komt ook te vervallen, als de QLOCKTWO TOUCH wordt veranderd, geopend of 
omgebouwd. B&F Manufacture GmbH & Co. KG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan zaken en 
letsel aan personen, die door het niet in acht nemen van de gebruikershandleiding, onvakkundige bediening, 
verkeerde positionering of montage van de klok veroorzaakt zijn.

Veelgestelde vragen

De woorden “HET IS” lichten niet op
Bij de fabrieksinstelling is deze modus uitgeschakeld. Om de weergave te activeren, gelieve de handleiding 
te volgen. Zie het hoofdstuk “HET IS” in-/uitschakelen.

QLOCKTWO TOUCH laat geen zinvolle woorden zien
Zorg ervoor dat het frontpaneel in de juiste richting op het frame ligt. Controleer de taalinstelling c.q. stel de 
taal opnieuw in. Zie het hoofdstuk “Taal instellen”.

QLOCKTWO TOUCH brandt niet, ook al is hij op het stopontact aangesloten
Controleer of de modus Night Touch geactiveerd is. Zie het hoofdstuk “Night Touch”. Indien niet, neem dan 
contact op met een vakhandelaar of rechtstreeks met de fabrikant.

Kan mijn QLOCKTWO TOUCH een andere taal tonen?
QLOCKTWO TOUCH kan de tijd in verschillende talen tonen. Zie het hoofdstuk “Taal instellen”. U heeft 
daarvoor het bijbehorende frontpaneel QOLOR TOUCH nodig, dat u zonder problemen zonder gereedschap 
kunt vervangen. Frontpanelen zijn verkrijgbaar in verschillende taal- en kleurvarianten bij de vakhandelaar 
of online op www.qlocktwo.com. Aziatische en Arabische QLOCKTWO TOUCH zijn verkrijgbaar als speciale 
modellen.



Overzicht dealers

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Schwäbisch Gmünd, Germany

Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com

Wijzigingen of vergissingen van de technische gegevens blijven voorbehouden. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor drukfouten. 14
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