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 waterdicht, IP65 
 99 uur, 99 min., 59 sec. 
 groot uitleesvenster 
 luide zoemer, instelbaar 
 eenvoudig in te stellen 

 
Waterdichte countdown timer met IP65 
bescherming. Met het grote digitale venster en 
het luide alarm 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' wordt de timer 
geactiveerd en geeft vervolgens de resterende 
tijd aan. Het toestel is op de achterzijde voorzien 
van een magneet voor bevestiging op een 
apparaat. Het toestel kan ook hangend worden 
bevestigd me behulp van het sleufgat. Het 
toestel wordt gevoed door twee batterijen type 
LR03. 

 
GEBRUIK 
Met behulp van een kruiskopschroevendraaier 
het deksel losmaken aan de achterzijde. 
Batterij installeren. Let op de juiste polariteit! 
Deksel sluiten en vastzetten met schroefje. 

BEDIENING 
volume: 

 Toets  indrukken om de instelling voor 
het geluidsvolume in te stellen 

 Met toets 1 t/m 4 het gewenste volume 
instellen. 

tijd: 

 Toets STOP/CLEAR indrukken om het 
display op nul te stellen. 

Voorbeelden van instellingen: 
12 sec.= toets [1] + [2] 
12 min.= toets [1] + [2] +[0] +[0] 
12 uur = toets [1] + [2] +[0] +[0]+[0] +[0] 
12 uur,12 min.= toets [1] , [2] ,[1] , [2] ,[[0] ,[0] 
12 uur, 12 min.,12 sec.= [1] [2] [1] [2] [1] [2]

 

start: 
 Toets 'START/MEMO' indrukken en de timer 

gaat lopen, het aftellen begint. Als de waarde 
op het venster '00:00:00' bereikt, gaat de 
zoemer af. 

 Druk een (willekeurige) toets in om de 
zoemer te stoppen. 

geheugen: 

 Toets 'STOP/CLEAR' indrukken om de 
waarde op het display te wissen. 

 Toets 'START/MEMO' indrukken om de 
opgeslagen instelling op te roepen. 

 

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

aftellend 
Resolutie: 1 sec. 
Alarm: akoestisch, 90 dB op 300 mm 
Geluidsterkte: instelbaar, 4 niveaus 
Voeding: 2 x 1,5V batterij, type LR03 
Bescherming: IP65 
Art.: 24806-150 

 


