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Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product 
defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: 
+44 (0) 1926 818186. Normaal gebruik en de daarbĳ behorende slĳtage zĳn 
hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

Garantie

5 018341 074777

Uitschakeltimer ontkoppelen

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde doel. The Tool 
Connection accepteert geen aansprakelĳkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan 
niet verantwoordelĳk worden gehouden voor persoonlĳk letsel en schade aan eigendommen of 
apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bĳ onjuist gebruik komt tevens de 
garantie te vervallen.

De toepassingendatabase en gegeven instructies zĳn, indien van toepassing, ontworpen om algemene 
richtlĳnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap. Hoewel we er alles aan doen 
om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u de technische 
documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals 
Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wĳ ons het 
recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de 
verantwoordelĳkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de gereedschappen en informatie na 
te gaan vóór gebruik.
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Instructies
Digitale timer met batterĳvoeding (tot 99 minuten); door de gebruiker te selecteren hoorbaar en visueel 
alarm. Laatste instelling opvragen uit geheugen. LR44/GPA76 batterĳ meegeleverd. De timer heeft een 
ingebouwde klem, een uitklapbare steun en een magneetbevestiging. Afmetingen 76 mm x 56 mm x 16 mm

Eerste gebruik: open batterĳklepje G en verwĳder de PVC-isolatie van batterĳ H. Plaats het batterĳklepje 
terug.

Selecteer met behulp van alarm-keuzeschakelaar C “blink” (knipperende rode LED), “blink & beep” 
(knipperen en piepen) of “beep” (piepen).
Gebruik minutentoets D of secondentoets E om de afteltĳd in te stellen.
Druk op START/STOP-toets F om de timer te starten. Het alarmsignaal klinkt of knippert aan het einde van 
het aftellen. Druk op de START/STOP-toets om het alarmsignaal te stoppen. De timer keert automatisch 
terug naar de vorige instelling.
De timer kan te allen tĳde worden gestopt door te drukken op de START/STOP-toets.
Druk tegelĳkertĳd op minutentoets D en secondentoets E om de timer op nul in te stellen.

BLINK & BEEP

BLINK BEEP

A LCD-display
B Rode alarm-LED
C Alarm-keuzeschakelaar
D Minutentoets
E Secondentoets
F START/STOP-toets
G Batterĳklepje
H Batterĳ (LR44/GPA76)
I Klem/steun
J Magneetbevestiging


