
 
 

 

TIMER UTFÖRANDE: 
 

1. 2-kanals LCD nedräknings- och uppräkningstimer. 

2. 6-ställig display som visar TIMMAR, MINUTER och SEKUNDER för 

både timer och klocka. 

3. Automatisk uppräkning efter det att nedräkningen har nått noll. 

4. Nedräkning: Max tid 99 timmar, 59 minuter och 59 sekunder med 1 

sekunds noggrannhet. 

Uppräkning: Max tid 99 timmar, 59 minuter och 59 sekunder med 1 

sekunds noggrannhet. 

5. Signal ljuder i 1 minut när nedräkningen når noll. 

6. Individuell signal för de båda kanalerna. En längre signal för T1 och två 

kortare för T2. 

7. Timerminne kommer ihåg senast inställda tid individuellt för varje timer. 

8. Separata knappar för inställning av TIMME, MINUT och SEKUND. 

9. Timern kan fästas med clip, mot metaller med hjälp av magnet eller 

ställas på bord. 

 

INSTÄLLNING AV NEDRÄKNINGSTID 
 

1. Tryck på antingen T1 eller T2 för att välja vilken kanal som skall 

användas. Den valda kanalen kommer att tändas på displayen. Kolonet 

blinkar inte i timerläge. 

2. Tryck på CLEAR för att nollställa timern. 

3. Ställ in önskad tid med hjälp av HOUR, MIN och SEC knapparna. Ett 

värde kan snabbuppräknas genom att knappen hålls nere i cirka 2 

sekunder. 

4. Om ett värde ställs in fel del av tiden kan nollställas genom att man håller 

ner motsvarande knapp av HOUR, MIN och SEC och trycker på 

CLEAR knappen. 

 

START OCH STOPP AV TIMER 
 

1. Efter att tiden är inställd tryck på START/STOP knappen en gång för att 

starta nedräkningen. Fast T1 eller T2 indikering på displayen visar vilken 

kanal som är aktiv. 

2. När nedräkning pågår tryck en gång på START/STOP knappen för att 

stanna nedräkningen. 

3. Tryck på START/STOP en gång för att återuppta nedräkningen. 

4. Båda timerkanalerna kan användas samtidigt. Använd T1 och T2 

knapparna för att växla mellan kanalerna. Fast indikering, T1 eller T2, 

visar den aktiva kanalen. 

 

TIMER ALARM 
 

1. När en timer når noll kommer timern att ljuda och visa den kanalen som 

nått noll. Timer börjar även genast att räkna upp igen. 

2. Alarmen tystnar om man trycker på någon knapp. 
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3. Alarmet tystnar automatiskt efter 60 sekunder. Uppräkningen fortsätter 

tills den stoppas. 

4. Uppräkning efter alarm kan stoppas genom att man trycker på någon 

knapp. 

5. Tryck på CLEAR för att nollställa kanalen. 

6. Om båda kanalerna används samtidigt och den ena kanalens tid går ut 

medan den andra ljuder kommer den ljudande kanalen att tystna och 

ersätts av ljudet från den som just gick ut. 

 

ÅTERANVÄNDANDE AV TIMERTID 
 

1. Efter att timeralarmet har tystnat tryck en gång på START/STOP för att 

hämta tillbaka den senast inställda tiden. 

2. Tryck ytterligare en gång på START/STOP knappen för att räkna ner 

samma tid en gång till. 

 

UPPRÄKNING/TIDTAGAR FUNKTION 
 

1. Välj önskad kanal. 

2. Tryck på CLEAR för att nollställa displayen. 

3. Tryck på START/STOP för att börja räkna upp. 

4. Tryck på START/STOP för att stanna uppräkningen. 

5. Om du vill fortsätta räkna upp tyck på START/STOP igen. 

6. För att sluta ta tid tryck först på START/STOP och sedan på CLEAR. 

7. Om tidtagningen når 99 timmar, 59 minuter och 59 sekunder kommer den 

sedan att börja om från noll. 

 

BATTERIBYTE 
 

För att byta ut ett batteri som tagit slut börja med att öppna locket på baksidan 

genom att föra det i pilens riktning. Ta ut de gamla batterierna och ersätt det med 

2st nya 1.5V ’AAA’ batteri. Var noga med att sätta i batterierna på rätt håll enligt 

+ och – symbolerna. Sätt tillbaka locket. 

 

Ibland kan det hända att timern inte startar efter batteribyte. Ta i så fall ut batteriet, 

vänta ett ögonblick och sätt in det på nytt.  

 


