
 

Bruksanvisning för Time Timer® WASH 
Steg för första användning 

 

Grattis till din nya Time Timer® WASH! Här är några enkla steg att ta för att komma igång: 

1. Ta ut Time Timer® WASH ur förpackningen. 

2. Ta bort skyddsdekalen som täcker framsidan på Time Timer® WASH. 

3. Vrid försiktigt det bakre skyddet till det olåsta läget och ta bort. 

4. Öppna batterifacket och sätt i tre nya AA/1.5V-batterier. 

5. Sätt tillbaka batteriluckan och det bakre skyddet och vrid till låst läge. 

6. Time Timer® WASH är nu klar att använda. 

Alternativ för montering av Time Timer® WASH 

Det finns flera sätt att placera eller montera Time Timer® WASH för användning.   

1. Ställ Time Timer® WASH på en jämn yta. (se monteringsalternativ D på informationen inuti 

kartongen) 

2. Använd den medföljande sugkoppen för att fästa Time Timer® WASH på en plan yta: 

a. Lämna sugkoppen fäst på baksidan av Time Timer® WASH och fäst på en plan, slät 

vertikal yta. (se monteringsalternativ A på informationen inuti kartongen) 

b. Ta bort sugkoppen från baksidan av Time Timer® WASH och häng timern på väggen 

med hjälp av spik-/skruvhålet på bakluckan. (se monteringsalternativ B på 

informationen inuti kartongen) 

c. När du har tagit bort det bakre skyddet från Time Timer® WASH kan du ta bort 

sugkoppen från det bakre skyddslocket och placera i hålet på botten av Time 

Timer® WASH.  Sätt sedan tillbaka det bakre skyddet för att låsa fast sugkoppen.  

Detta gör det möjligt att montera Time Timer® WASH på en plan, slät, horisontell yta. 

(se monteringsalternativ C på informationen inuti kartongen) 

Om Time Timer® WASH Sugkopp 

Time Timer® WASH Sugkopp, som med alla sugkoppar, fäster bäst på icke-porösa ytor som 

exempelvis slätt kakel, marmor, glas eller speglar. Ytor bör vara helt fria från smuts eller tvål innan du 

försöker fästa Time Timer® WASH sugkoppen. För att säkerställa ett starkt grepp, vänligen följ stegen 

nedan: 

1. Rengör den släta ytan med ett hushållsrengöringsmedel, skölj och torka ordentligt. 

2. Rengör ytan ytterligare med sprit alkohol och torka ordentligt. 

3. Skölj sugkoppen under varmt vatten och skaka av den extra fukten.  

4. Sätt in sugkoppen på den önskade positionen. Tryck in sugkoppen ordentligt i den 

icke-porösa ytan, så att det inte finns några luftbubblor eller mellanrum mellan 

koppen och ytan. 



5. För att ytterligare säkerställa ett starkt grepp vid vertikal applicering på en vägg eller 

spegel, låt sugkoppen sitta i 24 timmar innan du sätter fast Time Timer® WASH-

enheten.  

Tips: Tryck med jämna mellanrum ner sugkoppen för att ta bort eventuella luftfickor som kan ha 

utvecklats med tiden. 

Obs: Enheten kommer inte att fastna säkert på en icke-slät eller porös yta, såsom tegel, gips, målad 

eller borstad metall, eller trä. Förändringar i temperatur och luftfuktighet kan också ändra 

sugkoppens följkraft, vilket gör att luftfickor utvecklas under sugkoppen, och i slutändan att enheten 

faller. För bästa resultat, applicera i temperaturer som är varmare än 40 grader Fahrenheit/5 grader 

Celsius och på en yta som är vid rumstemperatur.   

 

Så här använder du Time Timer® WASH 

1. Rör handen långsamt eller håll en hand framför de två infraröda sensorerna högst upp 

framför framsidan. Det är inte nödvändigt att röra Time Timer® WASH för att påbörja timing.  

2. Time Timer® WASH börjar automatiskt nedräkningen under totalt 30 sekunder: 

a. Blöt händerna och applicera tvål – 5 sekunder 

b. Skrubba händerna – 20 sekunder 

c. Skölj händerna och torka – 5 sekunder 

3. Time Timer® WASH har valfria hörbara uppmaningar vid start, och övergångar mellan steg. 

Om du vill stänga av övergångsljuden trycker du på den vita knappen på ovansidan av Time 

Timer® WASH tills ikonen med böjda linjer i mitten försvinner. 

4. Det finns också valfri musik som spelas upp under nedräkningen. För att stänga av musiken 

trycker du på den vita knappen på ovansidan av Time Timer® WASH tills ikonen för 

musiknoten försvinner.   

5. Om du vill stänga av både övergångsljudet och musiken trycker du på den vita knappen på 

ovansidan av Time Timer® WASH tills båda ikonerna visas i en cirkel med en linje genom 

mitten vilket indikerar tyst drift. 

6. För att stoppa eller starta musik- eller övergångsljud medan timern är i drift, trycker du på 

den vita knappen på ovansidan av Time Timer® WASH.   

7. För att stoppa timern innan nedräkningscykeln är, håll en hand framför sensorerna i 3 

sekunder. 

8. Om ett föremål, som en handduk, täcker sensorerna i mer än 90 sekunder, kommer Time 

Timer® WASH att stängas av och gå in i viloläge. För att slå på Time Timer® WASH igen, tryck 

på den övre knappen en gång.  

 

Hur man byter batterier i Time Timer® WASH  
 

Time Timer® WASH kräver 3 AA/1.5V Batterier. Vi rekommenderar att du använder 

högkvalitativa, alkaliska batterier för engångsbruk för bästa resultat och livslängd.  

1. Vrid försiktigt det bakre skyddet till det olåsta läget och ta bort. 

2. Öppna batterifacket och sätt i tre nya AA/1.5V-batterier. 

3. Sätt tillbaka batteriluckan och bakre luckan på enhet och vrid till låst läge. 

4. Time Timer® WASH är nu klar att använda. 

 



Din Time Timer® WASH innehåller en indikator för låg batterinivå. Du kommer att se den här ikonen 

lysa upp när batterierna har 30% kvar av laddningen kvar som behövs för att driva TVÄTT.  

Obs: Under batteribytet kommer Time Timer® WASH ihåg den senaste inställningen, inklusive 

ljudinställningar och Viloläge, i cirka 40 sekunder. Om batteribytet tar längre tid än 40 sekunder 

återgår enheten till fabriksinställningarna.  

Viloläge 

 

Time Timer® WASH aktiveras med en infraröd sensor. Time Timer® WASH är utformad så om något 

blockerar sensorn, i närheten, i mer än 90 sekunder, kommer Time Timer WASH att gå in i viloläge för 

att bevara batteriet. Om enheten till exempel placeras nära en vägg, eller en handduk täcker timern 

och blockerar sensorn, kommer detta att leda till att timern går in i viloläge.  För att ta Time 

Timer® WASH ur viloläge, tryck på den övre knappen. När du har tryckt på knappen kommer enheten 

att återuppta normal drift.   

 

Obs: Om Time Timer® WASH är i viloläge när batterier tas ut och byts ut, kommer enheten att finnas 

kvar i viloläge även med nya batterier isatta. Detta kan göra att det verkar som om timern inte 

fungerar, när den i själva verket "sover." Om detta händer trycker du helt enkelt på den övre 

knappen för att väcka enheten från viloläge. 

Felsökning 

Varför startar inte min Time Timer® WASH? 

1. Kontrollera först batterierna. Vi rekommenderar alkaliska kvalitetsbatterier för engångsbruk 

för bästa resultat. För mer information om batterierna, se "Hur länge kommer batterierna att 

vara i min Time Timer® WASH?"  

 

Obs:  Under batteribytet kommer Time Timer® WASH ihåg den senaste inställningen, 

inklusive ljudinställningar och Viloläge, i ca 40 sekunder. Detta kan göra att det verkar som 

om enheten inte fungerar om batterierna byttes ut medan den var i viloläge. Om detta 

händer, tryck helt enkelt på den övre knappen och enheten fortsätter normal drift. 

 

2. Se till att du antingen håller eller vinkar långsamt framför den infraröda sensorn. Om 

händerna viftas för snabbt, eller handen hålls under den infraröda sensorn, utlöser inte 

timern. 

 

3. Om batterierna är nya och laddade och rörelser med handen inte utlöser aktiveringen, kan 

timern ha gått in i viloläge för att bevara batteridriften. För att väcka Time Timer® WASH från 

viloläge, tryck helt enkelt på den övre knappen. Om du vill veta mer om hur viloläge fungerar 

kan du läsa om "viloläge". 

 

 

Min sugkopp fastnar inte. 

Om din sugkopp inte fastnar, kontrollera först ytan att den följs.  



1. Kontrollera ytan – Time Timer® WASH Sugkopp, som med alla sugkoppar, klibbar bäst till 

släta, icke-porösa ytor som slät kakel, marmor, glas, eller speglar. Ytor bör vara helt fria från 

smuts eller tvål innan du försöker fästa Time Timer® WASH sugkoppen. 

 

2. Rengör ytan och sugkoppen – För mer information om hur du bäst preparerar ytan för 

rengöring, se "Om tid timer Time Timer® WASH Sugkopp" 

 

3. Koppen kan tappat formen med tiden - om så är fallet, sätta sugkoppen i kokande vatten i 

några minuter för att hjälpa den att återgå till den ursprungliga.  

 

4. Har du fortfarande problem? Kontakta oss för en ersättningssugkopp. 

 

Hur länge räcker batterierna i min Time Timer® WASH? 

Time Timer® WASH kräver 3 AA/1.5V Batterier. Vi rekommenderar att du använder nya 

högkvalitativa, alkaliska engångsbatterier för bästa resultat och livslängd. Batteriernas varaktighet 

beror på olika faktorer, bland annat hur ofta den används och om musik och varningar används. Med 

bra batterier bör din Time Timer® WASH vara i över 9 000 aktiveringar i tyst läge, eller 5 500 

aktiveringar om musik- och pipvarningar används. Din Time Timer® WASH innehåller en indikator för 

låg batterinivå. Du kommer att se den här ikonen lysa upp när batterierna bara har 30% kvar för att 

driva Time Timer® WASH. Din Time Timer® WASH kommer att fungera ca  1.600 aktiveringar 

ytterligare efter att batteriets indikatorlampa tänds. 

 

 

Vad händer om min Time Timer® WASH slutar fungera eller går sönder?  
 

Din Time Timer® WASH är täckt med Time Timer 100% Nöjdhetsgaranti – Inga frågor – inom ett år 

efter köpet. 

Tål Time Timer® WASH fukt? 

Din Time Timer® WASH-enhet är utformad för att användas i ett badrum eller kök. Det är 

fuktighetsbeständigt mot IP54-nivå. Vad betyder det? Det innebär att din Time Timer® WASH kan 

fungera i ett ångande badrum utan att vatten kommer in i elektroniken.  

Även om den är utformad för att skyddas mot vattenstänk och luftfuktighet, är din Time 

Timer® WASH inte vattentät. Time Timer® WASH fungerar inte om den har varit helt nedsänkt i 

vatten.  

Kan du ändra ljudet på Time Timer® WASH? Hur högt är ljudet? 

Ibland vill du ändra ljudinställningen beroende på miljö eller användare. För att ställa in ljudet trycker 

du bara på knappen på överst på timern. Varje gång du trycker på knappen kommer den att cykla 

genom ljudalternativen: inget ljud, pip vid övergångar eller pip vid övergångar och musik i hela.  För 

att ändra ljudet halvvägs genom processen, tryck på den övre knappen medan timern räknar ner. Läs 

mer om ljudalternativen ovan. 

Hur högt är ljudet? Musiken och pipet är på ca 70db på 12 "(30 cm) bort från timern.  

 



Kommer Time Timer® WASH att fungera med belysning släckt?  

Hur är det med ett starkt upplyst rum? 

Time Timer® WASH kommer att aktiveras i valfritt mörkt eller normalt eller naturligt upplyst område. 

Det kommer att aktivera i fullständigt mörker. Det kommer INTE att aktivera om den är i direkt solljus 

eller över 300 Lux (mycket starkt, direkt ljus). 

 

Hur kan jag se till att Time Timer® WASH inte startar hela tiden, oavsiktligt?  

Den infraröda sensorn på Time Timer® WASH kommer endast att aktiveras när dess stråle bryts 

någonstans mellan 0 och ~ 11,5 cm framför timern. För att förhindra att timern aktiveras när lampor 

slås på eller människor passerar nära förbi, måste rörelsen vara nära håll och vara i minst en halv 

sekund. Detta förhindrar de flesta falska aktiveringar.  

Du kan också tvinga timern att gå in i viloläge genom att täcka över den eller blockera sensorn i mer 

än 90 sekunder. När du är redo att väcka den från vilolägen, tryck på den övre knappen. Efter 

uppvaknandet kan därefter timern aktiveras med den beröringsfria driften. Läs mer om viloläge i 

"Viloläge". 

För att stoppa timern mitt i cykeln, håll helt enkelt handen framför sensorn i 3 sekunder.  

 

 

 

 

 

 

 

 


