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Køkken-timer er et digitalt køkken ur, som kan blive brugt som et 
nedtællingsur eller som et stopur. Den kan tælle ned fra eller op til 99 
minutter.

Du bruger køkken-timeren ved at rotere på hjulet på produktet. Når du 
roterer til højre tilføjer du minutter - når du roterer til venstre �erner du 
minutter.

Når du har fundet det korrekte minut-antal, trykker du på knappen 
nederst på LED-skærmen. Køkken-timeren vil nu begynder at tælle ned.
Tryk på knappen igen for at stoppe nedtælling.
Hold knappen inde for at få køkken-timeren tilbage til 0.

Når køkken-timeren har talt ned til 0 minutter og 0 sekunder, vil den 
give klar besked om dette. Alarm-lyden vil lyde i 60 sekunder.
Tryk på knappen på LED-skærmen for at stoppe denne alarm.

Du kan skrue ned og op for lydsstyrken bag på køkken-timeren.

Du kan nemt starte køkken-timeren på det minut-antal som du sidst 
brugte, ved at trykke på knappen på LED-skærmen når den er i 
“Sleep-mode” 

Når køkken-timeren ikke bliver brugt vil den gå i “Sleep-mode”. Skærm-
styrken vil falde, for at spare batteri.

For at bruge køkken-timeren som et stop-ur, tryk og hold �ngeren på 
knappen på LED-skærmen. Når skærmen viser 0 minutter og 0 
sekunder, tryk igen på knappen. Køkken-timeren vil nu tælle op fra 0 
minutter til 99 minutter.
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Køkken-timeren benytter AAA 1.5V 
batterier (ikke inkluderet). Tag 
batteri-låget af bag på køkken-timeren 
for at indsætte nye AAA 1.5V batterier.

Godkendt
temperatur

Drifts
spænding

4.5V 
(tre AAA batterier)

0 Celcius
-> 50 Celcius

3 måneder

78*27.5mm

Timer

Lydsstyrke

Farve

Vægt 70g

Sort

Stum / 60-75DB 
/ 80-90DB

0-99 min.

Batteri
levetid

Størrelse

LED Skærm

Knap Magnet
Skridsikkert underlag

Lydsstyrke knapAAA Batterier

Hjul

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og sto�er, der kan være
farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når a�aldet af elektrisk og elektronisk

udstyr (WEEE) ikke bortska�es korrekt.
Produkter, der er mærket med "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og

elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at a�ald af elektrisk og elektronisk
udstyr ikke må bortska�es sammen med usorteret husholdningsa�ald, men skal indsamles

særskilt.
Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor a�ald af elektrisk og

elektronisk udstyr gratis kan a�everes af borgerne på genbrugsstationer eller andre
indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes

hos kommunens tekniske forvaltning


