5.

Genom att trycka CLEAR knappen återställs timern till noll.

NERRÄKNINGS OCH UPPRÄKNINGSMÄTNING

RADIOKLOCKA MED TEMPERATUR
MODELL : TR119

1.

För over TIMER/CLOCK omkopplaren till TIMER läget.

2.

Ställ in önskad nerräkningstid på samma sätt som vid inställning av
nerräkningstimern.

3.

Tryck START/STOP knappen en gång för att starta nerräkningstimern.

4.

När timern räknat ner till 0 tim 00 min 00sek (0:00 00 visas i displayen), kommer
TIMES-UP indikeringen att blinka i displayen, timeralarmet börjar ljuda i 1 minut
och timern kommer automatiskt att räkna upp med 1 sekunds upplösning.

5.

När uppräkningstiden är tillräcklig, tryck START/STOP knappen för att stoppa
uppräkningstimern.

6.

Tiden efter det att timern räknat ner till noll kan ses som uppräkningstid på displayen.

Användarmanual

NORMAL TIDSINSTÄLLNING
För över TIMER/CLOCK omkopplaren till CLOCK läget, normal tid för klockan
visas i displayen.

TIMME
Tryck SET knappen (tangentljud hörs) och tryck sedan samtidigt HOUR knappen
(tangentljud hörs) för att stega fram timsiffrorna. Genom att samtidigt trycka och hålla
inne SET och HOUR knapparna i 2 sekunder sker snabbmatning av timsiffrorna. AM
eller PM indikering visas på displayen för 12 timmars versionen.

BATTERY
BATTERILUCKA
COVER

MAGNET
MAGNET

PLASTIC
PLASTHÅLLARE
CLIP

MINUT
Tryck SET knappen (tangentljud hörs) och sedan samtidigt MIN knappen (tangentljud
hörs) för att stega fram minutsiffrorna. Genom att samtidigt hålla inne SET knappen och
MIN knappen i 2 sekunder sker snabbmatning av minutsiffrorna.

SEKUND
Tryck SET knappen (tangentljud hörs) och sedan samtidigt SEC knappen (tangentljud
hörs) för att nollställa sekunderna när de är inom 0-30 sek. När sekundsiffrorna är mellan
31-59 sek., tryck SET och SEC knappen och sekunderna nollställs och minutsiffran ökar
med 1.

SWEDISH
BYTE AV BATTERI
TIDEGENSKAPER

För batteriluckani pilens riktning på baksidan av timern. Ta bort det urladdade batteriet,
sätt i ett nytt 1.5V AAA batteri enligt polaritetssymbolerna (+&-) samt stäng batteriluckan.

1.

LCD nerräknings-/uppräkningstimer med klocka

2.

6-siffrig display som visar TIMME, MINUT och SEKUND för både timer
och klocka.

MONTERING MED CLIPS

3.

Automatisk uppräkning efter nerräkning till noll.

Timern kan fästas på en tunn skiva eller byxficka genom att använda plastclipset på
baksidan av timern.

4.

Nerräkningstimer : Maximal inställning är 23 tim. 59 min. 59 sek och den räknar
ner med 1 sek. upplösning.

MONTERING MED MAGNET

Uppräkningstimer : Maximal uppräkningstid är 23 tim. 59 min. 59 sek.

Timern kan fästas på järn eller stålunderlag genom användning av magneten på baksidan
av timern.

1 sek. upplösning.
5.

Minnesåterkallning för nerräkningstimer.

6.

Timeralarm ljuder i 1 minut när timern når noll.

BORDSSTÄLL

7.

Individuella inställningsknappar för inställning av TIMME MINUT och SEKUND.

Timern kan ställas på ett bord genom att fälla ut metallbygeln på baksidan av timern.

8.

Last 1 min sound level warning

VARSAMHET
INSTÄLLNING AV NERRÄKNINGSTIMER

Vid varsam hantering av denna produkt kommer den att ge många års function och glädje.
Här är lite produktvårdande information:

1.

För over TIMER/CLOCK omkopplaren till TIMER läget, 0:00 00 och TIMER
indikeringen visas i displayen.

1.

2.

Tryck HOUR-knappen för att stega timmarna. Knappljud hörs för varje
tangenttryckning. Tryck och håll inne HOUR i 2 sekunder. och snabbmatning
sker av timsiffrorna.

Lägg aldrig ner produkten i vatten. Om enheten kommer i kontakt med vatten,
skall den omedelbart torkas torr med en luddfri trasa.

2.

3.

Tryck MIN-knappen för att stega minuterna. Knappljud hörs för varje
tangenttryckning. Tryck och håll inne MIN i 2 sekunder. och snabbmatning sker
av minutsiffrorna.

Rengör inte produkten med rengöringsmedel som innehåller repande eller
korroderande ämnen. Slipande rengöringsmedel kan repa plastdelar samt
korrodera elektroniska kretsar.

3.

Utsätt inte enheten för extrem: kraft, stötar, damm, temperatur eller fuktighet.
Sådan behandling kan resultera i felfunktion, kortare livslängd förstörda batterier
eller skadade delar.

4.

Tryck SEC-knappen för att stega sekunderna. Knappljud hörs för varje
tangenttryckning.

4.

Mixtra inte med interna komponenter. Att göra detta upphäver garantin på
produkten och kan orsaka skada. Produkten innehåller inga reparerbara delar.

5.

Om inställningen är felaktig, tryck CLEAR-knappen en gång för att återställa
timern till noll och ställa in tiden på nytt.

5.

Använd endast nya batterier enligt specifikationerna i denna bruksanvisning.
Blanda inte nya och gamla batterier då de gamla batterierna kan läcka.

6.

Läs denna bruksanvisning noga innan du sätter igång apparaten.

START/STOPP AV NERRÄKNINGSTIMERN
1.

Efter inställning av tiden, tryck START/STOP knappen en gång och timern

2.

Under räkning kan man trycka START/STOP knappen en gång och timern

3.

Tryck START/STOP knappen en gång till och timern startar räkna igen.

börjar räkna ner med 1 sekundsintervaller.

stoppar

ALARM FÖR NERRÄKNINGSTIMER
1.

När timern räknat ner till 0 tim 00 min 00sek (0:00 00 visas i displayen). kommer
TIMES-UP indikeringen att blinka i displayen, timeralarmet börjar ljuda i 1 minut
och timern kommer automatiskt att räkna upp med 1 sekunds upplösning.

2.

Timeralarmet och uppräkningstiden kan stoppas genom att trycka HOUR, MIN,
SEC, START/STOP eller CLEAR knappen.

VARNING
- Innehållet i denna manual samt produktspecifikationer kan ändras utan förvarning.
- De tekniska specifikationerna för denna produkt kan ändras utan förvarning.
- Av trycktekniska skäl, kan bilderna i denna manual skilja sig från verkligheten.
- Innehållet i denna manual får ej kopieras utan medgivande av tillverkaren.

MINNESÅTERKALLNING FÖR NERRÄKNINGSTIMERN
1.

Efter att timeralarmet stoppat, tryck START/STOP knappen en gång för att återkalla
tidigare inställd nerräkningstid. MEMORY indikeringen visas i displayen.

2.

Genom att trycka START/STOP knappen en andra gång startas timern och kommer
att räkna ner på nytt. MEMORY indikeringen försvinner.

INSTÄLLNING AV UPPRÄKNINGSTIMER
1.

Om man när timern är i viloläge (0 tim. 00 min. 00 sek.), trycker START/STOP
knappen kommer timern att börja räkna upp med 1 sekunds upplösning. Knappljud
kommer att höras.

2.

Genom att trycka START/STOP en andra gång stoppas uppräkningen.

3.

Genom att trycka START/STOP en tredje gång fortsätter uppräkningen igen med 1
sek. upplösning.

4.

Genom att trycka START/STOP en fjärde gång stoppas uppräkningen.
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