
Bruksanvisning

Time Timer Watch



Se film på komikapp.se

Time Timer Watch har en röd skiva 
för att visuellt visa hur mycket tid 
som är kvar. När tiden går medurs förs-
vinner skivan gradvis, vilket hjälper dig 
att se och hantera tiden mer effektivt. 

KOM IGÅNG!



Se film på komikapp.se

STEG 1:  BATTERIBYTE

ÖPPNA
batteri- 
locket 
med ett 
mynt, vrid 
medurs.

LYFT
fliken

SÄTT I
batteriet 
under fliken+

STÄNG
batteri- 
locket, vrid 
medurs
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STEG 2:  VÄLJ WATCH MODE

Time Timer Watch har 3 funktioner:

Clock Time Timer Alarm

Tryck på MODE knappen på ovansidan för att växla mellan lägen.



Clock mode: Klockläget visar tiden på dygnet med 
både en traditionell analog urtavla och en digital 
numerisk display. Om en tidstimer är igång eller ett 
larm har ställts in, visas en unik ikon på den högra 
sidan av urtavlan. Tiden kan ses i 12- eller 24-tim-
marsformat.
Time Timer mode: Tidstimerläget innehåller två 
alternativ: 1) Original 60-minuters timerskiva eller 2) 
Custom Timer Disk. Den anpassade timern gör att 
skivan kan skalas för att representera vilken längd 
som helst från 1 minut till 99 timmar. En numerisk 
visning av återstående tid visas under den röda 
skivan. Alert kan ställas in på hörbar, vibrerande, 
båda eller ingen varning.
Alarm mode: Larmläget kan ställas in i 12- eller 
24 timmars tidsformat. Ställ in larm för att aktivera 
larm. Varning kan ställas in på hörbar, vibrerande, 
båda eller ingen varning.



STEG 3:  JUSTERA WATCH MODE

1 Tryck SET i 3 sekunder för start.

Den första inställningen börjar blinka.
 
Tryck (+) och (–) för att justera tid eller  
för att växla mellan inställningsalter-
nativ.
Tryck NEXT för att fortsätta eller SET   
för att bekräfta och avlsuta.
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En timeout kommer att inträffa efter 20 sekunders inaktivitet.
Tryck SET i 3 sekunder för att starta om.



SET

−

NEXT

+



QUICK GUIDE

och set
Snabbtryck aktiverar skärmens  

bakgrundsbelysning. 
Tryck och håll i 3 sekunder för att 

anpassa inställningarna inom varje läge.

start | stop
Startar eller stoppar timern i  

Time Timer-läge. Tryck och håll ned för att 
återställa timern.



mode
Växlar mellan 3 klocklägen: 
Klocka, Tidstimer, Alarm

Blinkar mellan 4 larmalternativ 
i tidstimer och larmläge:
Ljud, vibrera, ljud + vibrera, inget ljud

Tryck på valfri knapp för att tysta 



INSTÄLLNINGSKNAPPAR

Indikerar att larmet är inställt

Alarm med ljud

Ljud + vibrations alarm

Inget ljud. Tyst alarm

60 minuters timer, upp till 60 minuter

Anpassad timer, upp till 99:59 minuter

Upprepa timer

Engångstimer

Klockläge

CLOCK MODE INSTÄLLNINGAR
Tryck på SET knappen i 3 sekunder för att ändra inställningarna.

Larm med vibration



CLOCK MODE INSTÄLLNINGAR
Tryck på SET knappen i 3 sekunder för att ändra inställningarna.
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Visar att-
Time Timer 
pågår

Visar att 
Alarm är 
satt.

1 2 3

Ställ in timme, 
minuter och 

sekunder

Välj 12- eller 
24-timmars 
klockläge

Välj AM eller 
PM endast för 

12-timmarsläge



15MI N

ALARM MODE INSTÄLLNINGAR
Tryck på SET knappen i 3 sekunder för att ändra inställningarna.

TIMER MODE INSTÄLLNINGAR
Tryck på SET knappen i 3 sekunder för att ändra inställningarna.

1 2 3

Ställ in timme 
eller minuter

Välj alarm: 
ljud, vibrera, 

båda, eller inget 

Välj timer: 
60-minuters eller 
anpassad timer
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Välj upprepa 
timer eller en 

gång



AM8:00 

ALARM MODE INSTÄLLNINGAR
Tryck på SET knappen i 3 sekunder för att ändra inställningarna.

1 2 3

Ställ in timme 
eller minuter

Tryck på SET knappen i 3 sekunder för att ändra inställningarna.

Välj AM eller 
PM endast för 

12-timmarsläge

Välj alarm: 
ljud, vibrera, 

båda, eller inget 



BYTE AV ARMBAND

1 2

Skjut spaken 
inåt för att 
låsa upp 

Medan du håller i spaken, 
släpp vänster stift, 
sedan högerstift.

Följ stegen i omvänd ordning för att sätta på ett band.



VANLIGA FRÅGOR
Är klockan vattentålig? Klockan är vattentålig så länge som 
knapparna trycks inte in när de är våta. Rekommenderas  ej att användas 
i saltvatten.
Hur ställer jag in en upprepningsfunktion? Endast i tidstim-
erläge, följ steg 4 och välj alternativet för upprepad timer:  
 
Varför får mina inställningar timeout? En timeout kommer att 
inträffa efter 20 sekunders inaktivitet. Tryck SET i 3 sekunder för att 
starta om.
Vilka är klockans standardinställningar?
Klocka - aktivt tillstånd (12 timmar) 
Timer - 15 minuter (original 60-minuters timerskiva) 
Alarm - 08:00 (ingen varning)

Vad är batteritiden? Batteriets förväntade livslängd är 
cirka åtta månader, baserat på normal användning. Om klockan 
används för att tajma en kort varaktighet med vibrationslarm, då 
blir batteritiden betydligt kortare på grund av de högre batter-
ikraven för vibration. Om klockan själv återställs till ursprungliga 
fabriksinställningar, om det inte finns bakgrundsbelysning eller en 
svag ljusstyrka på skärmen, byt ut batteriet.
Vilken typ av batteri är det? CR2032



ETT ÅR 100 % 
NÖJDHETSGARANTI

Alla Time Timer® Watch har 

1-års garanti som täcker alla 

tillverknings- och materialfel. Det 

täcker inte batteriet, inte heller 

skador som orsakats av missbruk, 

felaktig användning eller vanligt 

slitage.
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FRÅGOR? 
VI FINNS FÖR ATT HJÄLPA DIG.
www.komikapp.se

Ladda ner dessa 
instruktioner i andra 
språk: 


