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 waterdicht, IP65 
 GROOT & LUID 
Waterdichte timer / kookwekker met IP65 
bescherming. Met het grote karakters en luide 
alarmtoon met instelbare volumeregeling, is het 
ideaal voor gebruik in de drukke omgeving. 

De timer is instelbaar met het toetsenbord, waar 
een maximumtijd kan worden ingesteld van 99 
uur, 99 minuten en 59 seconden. Na het 
intoetsen van 'START/MEMO' wordt de timer 
geactiveerd en geeft vervolgens de resterende 
tijd aan. Het toestel is op de achterzijde voorzien 
van twee magneetstrippen en een uitklapbare 
standaard. Het toestel wordt gevoed door een  
9 V batterij type 6F22. 

 
BEDIENING 
Om de timer- kookwekker aan te zetten, verwijdert 
men de isolatiestrip van de batterij welke aan de 
achterzijde uitsteekt uit het batterij vak. Het toestel 
geeft direct een alarmtoon en op het venster 
verschijnt ’00.00:00’ de timer is klaar voor gebruik. 
Voor het instellen van de timer drukt men op de 
genummerde toetsen. Achtereenvolgend voor uren, 
minuten en seconden. Om de tijd te starten drukt men 
op de toets START/MEMO. Als de ingestelde tijd is 
verstreken geeft het toestel een (voortdurende) 
alarmtoon en een knipperende uitlezing gedurende 1 
minuut. Daarna loopt de tijd op om, de tot nu toe 
verstreken tijd aan te geven. De alarmtoon blijft elke 
30 seconden afgaan gedurende 5 seconden. De tijd 
blijft doorlopen tot 99 uur, 99 minuten en 59 seconden 
na het verstrijken van de ingestelde tijd, tenzij de 
toets STOP/CLEAR wordt ingedrukt. De wekker slaat 
de laatst ingestelde tijd op in het geheugen. Deze kan 
worden opgeroepen met de toets START/MEMO. 

COUNT UP (= tijd vanaf 0 oplopend)  
Controleer of het geheugen is gewist en het venster 
aangeeft '00:00:oo'. Toets START/MENO indrukken 
en de tijd gaat lopen. Toets STOP/CLEAR 1 x 
indrukken om de tijd te stoppen, nogmaals indrukken 
om de tijd te wissen, resp. opnieuw op ’00:00:00’te 
zetten. 

VOLUME INSTELLING 
Toets VOL indrukken om de sterkte van het 
geluidssignaal in te stellen. 
 
 

 
BATTERIJ VERVANGEN 
Vervang de batterij zodra "Lo Bat" op het venster 
verschijnt of als de uitlezing vaag wordt. Batterij-
deksel losmaken met een schroevendraaier en de 
batterij vervangen, 9 V type 6F22. Let op de juiste 
polariteit. Batterijdeksel terugplaatsen en vastzetten. 
Zorg dat de pakking op zijn plaats blijft en de 
timer/wekker nog steeds waterdicht is 

 
 

SPECIFICATIE 
bereik: 99 uur, 99 minuten, 59 seconden, 

oplopend, aflopend 
resolutie: 1 sec. 
alarm: akoestisch, 110 dB op 300 mm 
geluidsterkte: instelbaar, 5 niveaus 
voeding: 9 V batterij, type 6F22 
bescherming: IP65 
afmetingen: 28 x 90 x 130 mm 
art.: 24806-160 

 
GARANTIE 
De garantietermijn voor de timer/kookwekker 
bedraagt 1 jaar na datum van aankoop en heeft 
uitsluitend betrekking op defecten aan het toestel die 
door materiaal- of fabricagefouten zijn ontstaan 
Schade die terug is te voeren op natuurlijke slijtage, 
overbelasting of onoordeelkundig gebruik is van 
garantie uitgesloten. Wij behouden ons het recht voor 
tot wijziging van onze productspecificatie zonder 
voorafgaande kennisgeving. 

 


