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Bruksanvisning  
Time Timer Watch PLUS 
Armbandsur  

 

För att byta mellan de 3 olika funktionerna tryck "Mode" till önskad funktion: 
klocka, timer eller alarm 

 

 Teckenförklaring 
Bakgrundsbelysning 
 
Alarm aktiverad 
 
Ljudalarm aktiverad 
 
Vibrationsalarm aktiverad 
 
Upprepar 
 
Original Timer (1h timer) aktiverad 

Anpassad Timer (0-99h timer) aktiverad 

 
 

 

Ställa in klockan 
1) Tryck 'SET' och håll i 3 sekunder. Visaren 

börjar blinka för att indikera ändringsläge. 
2) Tryck -/+ för att ställa in timme. 
3) Tryck 'NEXT' för att bekräfta inställningen. 
4) Upprepa steg 2 och 3 för inställning av 

min/sek/12 eller 24 klocka/AM-PM. 
5) Tryck 'SET' för att bekräfta inställningarna. 
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Ställa in timer (antingen 1 timmes timer (original) 
eller 0-99 timmar (anpassat läge) 

1) Tryck 'MODE' för val av timer. 
2) Tryck ‘SET’ och håll i 3 sekunder. Visaren 

börjar blinka för att indikera ändringsläge. 
3) Tryck 'MODE' 2 ggr för att välja typ av timer:  

denna symbolen indikerar att 1h 
timer är inställd. 
denna symbolen indikerar att 0-99h 
timer är inställd. 

4) För att välja mellan dessa 2 varianter tryck + 
eller - när symbolen blinkar. 

5) Tryck 'NEXT' för att bekräfta inställningen. 
6) Upprepa steg 2 för att ställa in resterande 

timer-funktioner så som tid, val av larm och 
upprepning av timer Tryck 'SET' för att 
lämna inställningarna. 

7) Tryck ‘START/STOP’ för på- och avstängning 
av timern. 

 

 

 

Ställa in alarm 
1) Tryck 'MODE' tills displayen visar det som 

liknar en väckarklocka för val av alarm. 
2) Tryck ‘SET’ och håll i 3 sekunder. 
3) Tryck -/+ för att ställa in timme. 
4) Tryck 'NEXT' för att bekräfta inställningen. 
5) Upprepa steg 3 och 4 för inställning av 

min/sek/AM-PM /ljudalarm/vibrerande 
alarm/ljud- och vibrerande alarm/inget 
alarm/upprepning. 

6) Tryck 'SET' för att lämna inställningarna 
 

Batteri Batteri: Typ CR2032 ska bytas vid första tecken på låg effekt (t ex. 
inget ljus eller svag display). För att garantera att klockan förblir 
vattentät rekommenderas att batteribytet utförs av urmakare. 

Garanti Garanti: 1 år garanti gällande fabriks-och materialfel (gäller ej 
batterier) 

Skötselråd Klockan kan sköljas av i vatten då den är vattentät. OBS! tryck inte 
på några av knapparna när uret är under vatten. 

Miljöinformation Klockan återvinns som elavfall. Batteriet lämnas i 
batteriåtervinningen. 


