Digitale timer 10102
Deze digitale timer is met ‘Count Up’ (optellen) en ‘Count Down’-functies uitgerust.
Op de achterkant van de timer bevindt zich een voetje met magnetische houder.
Dit model is geschikt voor koken/sport en overal waar een precieze tijdmeting nodig is.
In gebruik nemen:
Open het batterijvakje aan de achterkant van de timer. Verwijder de veiligheidsstrips en plaats de batterijen weer
met de juiste polariteit. Het display wordt nu ingeschakeld.
‘Count-Up’-functie (optellen)
Druk op de “START/STOP”-toets om de tijdmeting te starten. Deze timer telt tot max. 99 minuten en 59
seconden
Druk op de “START/STOP”-toets om de tijdmeting te stoppen.
Reset-functie (op nul zetten):
Houd de “MIN”- en “SEC”-toetsen gelijktijdig ingedrukt om de weergave terug te zetten/op nul te zetten.
‘Count-Down’-functie:
Tijdinstelling:
Minuten instellen:
Met de “MIN”-toets kunnen de minuten worden ingesteld.
Voor het versneld instellen houdt u deze toets ingedrukt.
Seconde instellen:
Met de “SEC”-toets kunnen de seconden worden ingesteld.
Voor het versneld instellen houdt u deze toets ingedrukt.
Countdown starten/stoppen:
Druk op de “START/STOP”-toets om de countdown te starten of te stoppen.
Tijdens het aflopen van de countdown klinkt 30 seconden lang een alarm en de ingestelde countdowntijd wordt
weer op het display weergegeven.
Druk op de “Start/Stop”-toets om het alarm uit te schakelen.
Reset-functie (op nul zetten):
Houd de “MIN”- en “SEC”-toetsen gelijktijdig ingedrukt om de weergave terug te zetten/op nul te zetten.
Batterijtype: 1 x knoopcel LR44
.
Verwijder gebruikte elektrische en elektronische apparatuur
In het belang van ons milieu en om de gebruikte grondstoffen zo volledig mogelijk te recyclen, wordt
de verbruiker verzocht om gebruikte en defecte apparaten naar de openbare verzamelplaatsen voor
elektroafval te brengen.Het teken van de doorgestreepte afvalcontainer met wielen betekent dat dit
product bij een verzamelpunt voor elektronisch afval afgegeven moet worden om het door recycling
weer zo goed mogelijk tot grondstof te verwerken en opnieuw in de kringloop te brengen.
Verwijdering van gebruikte batterijen!
De gebruiker is wettelijk verplicht om afgedankte batterijen in te leveren. Het is verboden om
gebruikte batterijen bij het huishoudelijke afval te deponeren! Batterijen die gevaarlijke stoffen
bevatten, zijn voorzien van het symbool met de doorgekruiste afvalbak. Het symbool geeft aan dat het
verboden is om dit product via het huishoudelijke afval af te voeren. De chemische symbolen voor de
betreffende gevaarlijke stoffen zijn Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.Afgedankte batterijen
kunnen gratis worden ingeleverd bij de plaatselijke inzamelpunten (gemeentewerf, afvalverwerking),
bij onze winkels of bij een winkel waar batterijen worden verkocht.Zo vervult u uw wettelijke
verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu!
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