GEBRUIKSINSTRUCTIE
24806-105 keukenwekker / timer

ALGEMEEN.
Bij een vooraf ingestelde looptijd, geeft de
keukenwekker/timer de resterende tijd aan vanaf het
moment dat het toestel is gestart (COUNT DOWN).
Het toestel kan ook de verstreken tijd aangeven
vanaf het moment van activering van de start/stop
functie (COUNT UP).

BATTERIJ VERVANGEN
Open de batterijhouder aan de achterzijde en
plaats één batterij 1,5V, type LR03 of AAA, in
het toestel volgens de polariteit zoals
aangegeven op de behuizing (veer aan de
onderzijde, lip aan de bovenzijde). Batterijdeksel
terugplaatsen.
GEBRUIK VAN DE WEKKER / TIMER.
Plaats de batterij in de batterijhouder (of
verwijder de isolatietrip).
Het venster zal dan '00 00' aangeven en het
toestel is hiermee gereed voor gebruik.
Stel de eenheid van tijd in met behulp van de
schuifschakelaar HR of MIN op de achterzijde.
Het venster geeft aan '00M 00S' voor minuten &
seconden en '00H 00M' voor uren & minuten.
Met de  HR-MIN of  MIN-SEC toets stelt
men de gewenste looptijd in.
De tijdmeting wordt gestart met de
 START/STOP toets. Na het verstrijken van
de ingestelde looptijd geeft het toestel alarm in
de vorm van een geluidssignaal (gedurende 1
minuut) en knipperende cijfers op het venster
waarbij de tijdmeting oploopt om de verstreken
tijd (sinds het alarm) aan te geven.
Om de wekker/timer te stoppen drukt men toets
 START/STOP opnieuw in. De wekker zal de
eerder ingestelde tijd aangeven (MEMORY).
Om de ingestelde looptijd te wissen drukt men
toets  HR-MIN en  MIN-SEC gelijktijdig in.
De aanwijzing op het venster wordt teruggesteld
op'00 00'.
De wekker/timer kan ook oplopend de tijd
meten. Hiervoor moet de aanwijzing worden
ingesteld op '00 00'. De tijdmeting wordt nu
gestart met de  START/STOP toets.
EMC/RFI
De werking van het toestel kan
nadelig worden beïnvloed onder
invloed van een hoogfrequent
elektromagnetisch veld.

SPECIFICATIE
tijdmeting:
99 minuten & 59 seconden
of 19 uur & 59 minuten
resolutie:
MIN = minuten & seconden
HR = uren & minuten
batterij
1 x 1,5 V type LR03 of AAA
gebruiksduur: batterij ca. 15000 uur
aanwijzing:
20 mm LCD karakters
afmetingen:
26 x 62 x 62 mm
gewicht:
52 g.
GARANTIE
De garantietermijn voor de wekker/timer
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.
VERANTWOORD VERWIJDEREN
Als het toestel wordt
afgedankt, bevat het nog
waardevolle materialen en
helaas ook schadelijke
stoffen. Lever het apparaat
in bij een verzameldepot
voor elektrische en
elektronische apparatuur
zodat het op een juiste en
verantwoorde wijze kan
worden verwerkt.
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