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Belangrijk! Beslist lezen!

Introductie

Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product.
Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikneming
en het gebruik.
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! Bij schades, die
ontstaan door het niet opvolgen van de handleiding, vervalt het
recht op garantie. Voor volgschades, die hieruit ontstaan zijn wij
niet aansprakelijk.

Geachte klant,
Hartelijk dank voor de aankoop van dit product.
Lees eerst deze gebruiksaanwijzing volledig en zorgvuldig door voordat u de
sprekende timer UT-8845 in gebruik neemt.
U dient zich beslist te houden aan de aanwijzingen betreffende de veiligheid
en het gebruik.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig!
Bij vragen kunt u zich wenden aan onze Technische helpdesk:
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Nederland:
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ma. - do.
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vr.
8:30 - 18:00 uur
e-mail: helpdesk@conrad.nl

Gebruik waarvoor het product bedoeld is
De timer kan voor verschillende doeleinden in de huishouding, hobby,
beroep of sport ingezet worden.
Hij kan b.v. een ingestelde tijd, max. 23:59:59 (uren:minuten:seconden), achterwaarts (count-down) of van 00:00:00 voorwaarts (count-up) tellen of de
actuele tijd weergeven.
In de functie tijd en count-down kan de tijdmelding gesproken worden (kan
uitgeschakeld worden). Bovendien kunnen acht verschillende alarmsignalen
ingesteld worden.
Het gebruik van de timer buitenshuis is beperkt omdat de behuizing niet
waterdicht is! Het contact met water moet hierom beslist vermeden worden!
Voor de voeding worden 2x 1,5 Volt knoopcellen benodigd.
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Voor het schoonmaken van de behuizing is het raadzaam om een droog,
niet-pluizende doek te gebruiken. Gebruik geen reinigingsmiddelen.
De timer voldoet aan de EG-richtlijn 89/336/EWG (Elektromagnetische
Verdraagzaamheid).

Veiligheidsaanwijzingen
•

De timer is geen speelgoed voor kinderen! Houd hem uit de buurt van
kinderen!

•

Knoopcellen horen eveneens niet in kinderhanden!

•

Knoopcellen horen niet bij het huisvuil. Ze vallen onder klein chemisch
afval en dienen milieuvriendelijk verwijderd te worden. U kunt ze
deponeren in de daarvoor bestemde verzamelbakken in winkels e.d.

Beschrijving van het product
De drie functies count-down, count-up en tijd zijn onafhankelijk van elkaar en
kunnen tegelijkertijd benut worden.
Bij een toepassing als timer, is deze geschikt voor het b.v. eieren koken, taart
bakken, ontdooien, plaktijd aanhouden, herinneren van afspraken, tijd
opnemen voor een bepaalde afstand enz. altijd dan als een bepaalde tijd
(max. 23:59:59 uren:minuten:seconden) de limiet niet mag onder- resp.
overschrijden.
De gesproken tijdmelding kan uitgeschakeld worden. De timer geeft de
resterende tijd tot 00:00:00 aan. De count-down begint automatisch opnieuw
na het bereiken van 00:00:00.
Er kunnen 6 verschillende signalen ingesteld worden. Via de memory-functie
kunt u een count-down-tijd opslaan, zonder de invoer opnieuw in te voeren.

•

Let bij het plaatsen van de knoopcellen op de juiste polariteit!

De tijd wordt op het display in de 24-uurs-modus weergegeven.

•

Laat geen knoopcellen in de buurt van kinderen liggen, kinderen en
huisdieren zouden deze kunnen inslikken. Is het toch een keer gebeurt
raadpleeg dan onmiddellijk uw arts!

Met de houderclip kan de timer veilig op een plaats opgesteld worden, b.v.
op een kast, of aan een broekriem resp. met de magneet aan de koelkast
bevestigd worden!

•

Uitgelopen of beschadigde batterijen kunnen bij aanraking
verwondingen veroorzaken, gebruik in dit geval geschikte veiligheidshandschoenen.

Bediening

•

•

Let er op, dat deze batterijen niet kortgesloten of opgeladen worden en
werp geen batterijen in het vuur. In al deze gevallen bestaat
explosiegevaar.
Indien u de timer langere tijd niet gebruikt moeten de knoopcellen uit
het apparaat verwijderd worden, omdat deze kunnen uitlopen.

Instellen van de tijd
1.
2.

Opmerking:
Door het indrukken en vasthouden van de “HR”, “MIN” of “SEC”
-toetsen wordt een snelle doorloop geactiveerd!
3.
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Schuif de aan de zijkant aanwezige schuifschakelaar op positie
“CLOCK SET”!
Druk achter elkaar op de toetsen “HR” (=uur), “MIN” (=minuut) en
“SEC” (= seconde) om de gewenste tijd in te voeren!

Om de tijd niet per ongeluk te verzetten schuift u de schuifschakelaar
op positie “CLOCK”!
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Aanwijzing!
A.u.b. beslist in acht nemen!

2.

In de navolgende hoofdstukken worden de gesproken melding
alsook het alarmsignaal voor de enkele functies besproken.
A.u.b. lees hierover ook de hoofdstukken “In- en uitschakelen van
de spraakfunctie” en “Kiezen van het alarmsignaal”

Count-down-timer

Schuif aan de zijkant de schuifschakelaar op positie "COUNT DOWN"!
Druk om de beurt op de toetsen "HR" (=uren), "MIN" (=minuten) en
"SEC" (=seconden) om de gewenste tijd voor de count-down in te
stellen! De ingevoerde tijd wordt gesproken.

TIP:
Door het indrukken en vasthouden van de "HR", "MIN" of "SEC"
-toetsen wordt een snelle doorloop geactiveerd!

Starten van de count-down
1.

Druk op de toets "START/STOP" om de count-down te starten! De
resterende tijd wordt gesproken. Kijk hiervoor in de navolgende tabel!

Resterende tijd

Gesproken melding

=
=
=
=
=

elk uur
elke 10 minuten
elk minuut
elke 10 seconden
elk seconde

>
<
<
<
<

60 minuten
60 minuten
10 minuten
1 minuut
10 seconden

(< = minder dan / > meer dan)
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Stoppen en onderbreken van de count-down
Om de count-down te stoppen, drukt u op de toets "START / STOP"! Als de
count-down verder zal lopen, drukt u nog een keer op deze toets.

Wissen van de count-down-tijd

Instellen van de count-down-tijd
1.
2.

Heeft de count-down 00:00:00 bereikt, klinkt ca. 1 minuut lang een
alarmsignaal, terwijl de tijd verder loopt "count-up". De tijd welke sinds
00:00:00 verlopen is; wordt gesproken, Dit gebeurt in hetzelfde ritme
zoals in de bovenstaande tabel weergegeven.

Indien de count-down nog geactiveerd is, drukt u op de toets "START /
STOP" om deze te stoppen! Druk daarna op de toets "CLEAR" om het display op 00:00:00 te zetten.

Automatisch de count-down-tijd herhalen
(Auto Repeat)
Met deze functie wordt de count-down automatisch herstart nadat hij
00:00:00 bereikt heeft. Deze voorziening is heel nuttig en zinvol voor, b
ijvoorbeeld steeds terugkerende acties, zoals het innemen van medicijnen of
als u een experiment wilt bewaken etc.
Aan de onderkant, links en rechts, van de behuizing bevinden zich ribbels
met welke de behuizing uiteengetrokken kan worden. Klap het onderste
gedeelte naar achteren! Er zijn nu verdere toetsen zichtbaar.
1.

Druk om de beurt op de toetsen "HR" (=uren), "MIN" (=minuten) en
"SEC" (=seconden) om de gewenste tijd voor de count-down in te
stellen! De ingevoerde tijd wordt gesproken.

Opmerking:
Door het indrukken en vasthouden van de "HR", "MIN" of "SEC" toetsen wordt een snelle doorloop geactiveerd!
2.

Schuif de schakelaar "REPEAT" (=herhaling) op positie "YES" (=ja) (NO
= nee).
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3.

Druk op de "START/STOP" toets om de count-down te starten. De
resterende tijd wordt gesproken. De count-down wordt nu herhaaldelijk
gestart.

Ingevoerde
count-down-tijd

Alarmsignaal bij 00:00:00

Kiezen van het alarmsignaal
U kunt kiezen tussen 6 verschillende alarmsignalen, die telkens afgaan nadat
de count-down 00:00:00 bereikt heeft.
Aan de onderkant, links en rechts, van de behuizing bevinden zich ribbels
met welke de behuizing uiteengetrokken kan worden. Klap het onderste
gedeelte naar achteren! Er zijn nu verdere toetsen zichtbaar.

= > 2 minuten

Het door u ingestelde alarm-signaal klinkt
ca. 1 minuut lang.

= > 10 seconden

Twee pieptonen

Alarmsignaal

=< 10 seconden

Twee pieptonen, indien de gesproken melding
uitgeschakeld is (= OFF). Er is geen alarm te horen
als de spraakmodule ingeschakeld is (=ON).

Fluitende waterketel
Koekoek

Memory-functie

Bel

Een count-down-tijd kan in het geheugen opgeslagen worden. Hiermede
kunt u het telkens opnieuw invoeren van vaak gebruikte count-down-tijden
besparen.
1.
Voer de count-down-tijd in en druk op de toets "MEMORY". Op het
display knippert de "MEMORY"-aanduiding. D.w.z. de count-down-tijd
is opgeslagen.
2.
Om het geheugen op te roepen drukt u op de toets "MEMORY"; op het
display knippert nu de "MEMORY"-aanduiding en de voor het laatst
ingevoerde tijd wordt weergegeven. Druk nu op de toets
"START/STOP" om de count-down te starten.
3.
Om de opgeslagen tijd uit het geheugen te verwijderen moet op het
display de "MEMORY"-aanduiding knipperen. Druk dan op de toets
"CLEAR" om de opgeslagen tijd te wissen.
4.
Als u een nieuwe tijd voor de count-down wilt invoeren, moet eerst het
geheugen leeg zijn.

Dynamisch springen
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Symbool

Claxon
Pieptoon
1.

2.

Voor het kiezen van een alarmsignaal drukt u herhaaldelijk op de toets
"SOUND"! U hoort verschillende geluiden en het bijhorende symbool
wordt op het display getoond.
Als de count-down 00:00:00 bereikt heeft klinkt het gekozen alarmsignaal ca. 1 minuut lang.

Opmerking:
Het alarmsignaal klinkt niet in de count-up-modus resp. tijdmodus!
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In- en uitschakelen van de spraakmodule
(Voice)

Opmerking:
Alhoewel de klok niet beschikt over een alarmfunctie, kunt u een
alarmtijd invoeren.

Aan de onderkant, links en rechts, van de behuizing bevinden zich ribbels
met welke de behuizing uiteengetrokken kan worden. Klap het onderste
gedeelte naar achteren! Er zijn nu verdere toetsen zichtbaar.

Voorbeeld:
U wilt 's morgens om 7.00 uur gewekt worden.
De actuele tijd is 23.00 uur.
Stel de count-down-timer op 8.00 uur en schakel de spraakmodule uit! Het ingestelde alarmsignaal gaat dus 's morgens
om 7.00 uur af. In feite is dit een eenvoudige methode om een
wekalarm te activeren.

Met behulp van de schakelaar "VOICE ON/OFF" kunt u de spraakmodule
voor de count-down-timer in- resp. uitschakelen (ON = AAN / OFF = UIT).
Om de functie te activeren drukt u op de "VOICE ON/OFF"-toets en het
symbool afb. verschijnt op het display. Voor het deactiveren van deze
functie drukt u nog een keer op deze toets, het symbool verdwijnt.

Count-down- / Count-up- / tijd-modus
Opmerking:
Als de spraakmodule uitgeschakeld wordt, zal wel het alarmsignaal
afgaan als de count-down 00:00:00 bereikt heeft.

Count-up-timer
Opmerking:
Bij deze functie is er geen alarm- en spraakfunctie!
1.
2.
3.

4.
5.

Schuif de schakelaar op positie "COUNT-UP"!
Druk op de toets "START/STOP", om de count-up te activeren.
Voor het onderbreken resp. stoppen van de count-up drukt u op de
toets "START/STOP". Voor het opnieuw activeren drukt u nog een keer
op deze toets.
Om terug te keren naar 00:00:00 stopt u eerst de count-up-procedure
en drukt u hierna op de toets "CLEAR".
De max. tijd bedraagt 23:59:59, hierna wordt opnieuw bij 00:00:00
begonnen.

U kunt alle functies gelijktijdig benutten zonder dat een de ander stoort.
U kunt bijvoorbeeld een count-down starten, daarna omschakelen op
count-up en hierna wisselen naar de tijdweergave.
Opmerking:
In de tijdmodus lopen beide geactiveerde functies (count-down /
count-up) op de achtergrond verder. Op het display knipperen beide
symbolen (count-down / count-up) terwijl de actuele tijd op het display weergegeven wordt.

Vervangen van de batterijen
De timer wordt gevoed met twee knoopcellen, b.v. LR 44. Als het display
steeds zwakker en de gesproken melding steeds zachter wordt moeten de
knoopcellen vervangen worden.
1.
2.

Tijdweergave
Als de schuifschakelaar op positie "CLOCK" staat kunt u een willekeurige
toets (behalve de "VOICE ON/OFF") indrukken om de actuele tijd op te vragen.
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3.

Het batterijvak bevindt zich op de achterkant van de behuizing, achter
de houderclip. Schuif het batterijvak in de pijlrichting open.
Verwijder de lege knoopcellen en vervang deze door twee nieuwe van
hetzelfde type.
Sluit het batterijvak weer af.

Opmerking:
Let hierbij op de "Veiligheidsaanwijzingen"!
11

