
Time Timer  

met Geluid  
JAC5007 en JAC5008 

Gebruik een nieuwe AA batterij in de Time Timer. Zorg dat de batterij goed geplaatst is. 
Plaats de positieve kant van de batterij eerst. 

Indien u nog niet gewend bent met een Time Timer te werken, zal de beweging van de rode 
schijf niet gelijk duidelijk zijn.  Wanneer u een nieuwe gebruiker bent, zet uw Timer dan op  
20-40 minuten en loop dan weg voor ongeveer die tijd. Wanneer de rode schijf verdwenen is 
wanneer u terugkomt dan werkt uw Time Timer goed. 

Wanneer uw  Time Timer geen piepgeluid geeft als de tijd verstreken is,  
kijk dan of de schakelaar op de achterzijde goed op de “ON”-positie 
staat.  
Indien de schakelaar op de “OFF”positie staat dan moet de Time Timer 
helemaal geen geluid geven. 
 
Als er een goede batterij in de Time Timer zit zal de rode schijf altijd 
lopen. De schakelaar heeft geen invloed op de beweging van de schijf. 

De Time Timer is geen wetenschappelijk instrument. Als de schakelaar in de “ON”-positie 
staat is het mogelijk dat het piepgeluid klinkt 10-20 seconden voordat de rode schijf helemaal  
verdwenen is of 10-20 seconden nadat de rode schijf verdwenen is. Dit is normaal en geen  
gegronde reden voor vervanging. 
Wanneer de Time Timer langer dan 1 minuut piept, zelfs nadat de tijd verstreken is, of  
helemaal niet piept, dan kunt u vervanging aanvragen. 
De Timer kan ook een piepgeluid geven wanneer hij op 59+ minuten is gezet, dit is normaal. 
 
Wanneer u juiste tijdsignalering wenst, dan raden wij u onze Time Timer Horloge of Time 
Timer CD-Rom aan. 

Als u een Time Timer Medium heeft, ziet u in het midden een dicht moertje. Controleer of 
deze stevig vast zit. U kunt hem eenvoudig vastdraaien met uw vingers, totdat hij niet verder 
kan. 
 
Als u een Time Timer Small heeft ziet u een open moertje (ziet eruit als een klein ringetje). 
Controleer of deze stevig vastzit. U kunt hem eenvoudig vastdraaien met uw vingers, totdat 
hij niet verder kan. 
 
Indien er een dicht of open moertje ontbreekt, kunt u contact met ons opnemen en wij sturen 
u een moertje toe. 

Het plastic dopje op de rand van de rode schijf zit op de rode schijf  
geplakt. Soms kan dit dopje niet meer op de juiste plaats zitten en 
beperkt dan de beweging van de schijf. U kunt het dopje eenvoudig 
verwijderen en het weer op de juiste plaats terugplakken, zodat de rode 
schijf weer goed loopt. 
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Time Timer  

zonder Geluid  
JAC5001, JAC5002 en 

JAC5003 

Als u een Time Timer Large of Medium heeft, ziet u in het midden een dicht moertje.  
Controleer of deze stevig vast zit. U kunt hem eenvoudig vastdraaien met uw vingers, totdat 
hij niet verder kan. 
 
Als u een Time Timer Small heeft ziet u een open moertje (ziet eruit als een klein ringetje). 
Controleer of deze stevig vastzit. U kunt hem eenvoudig vastdraaien met uw vingers, totdat 
hij niet verder kan. 
 
Indien er een dicht of open moertje ontbreekt, kunt u contact met ons opnemen en wij sturen 
u een moertje toe. 

Het plastic dopje op de rand van de rode schijf zit op de rode schijf  
geplakt. Soms kan dit dopje niet meer op de juiste plaats zitten en 
beperkt dan de beweging van de schijf. U kunt het dopje eenvoudig 
verwijderen en het weer op de juiste plaats terugplakken, zodat de 
rode schijf weer goed loopt. 
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Als u een Time Timer Small gebruikt, hou er dan rekening mee dat de rode schijf niet 
beweegt wanneer het klepje dicht is. Zorg ervoor dat het klepje open is als u de Time Timer 
gebruikt. 

Indien u nog niet gewend bent met een Time Timer te werken, zal de beweging van de rode 
schijf niet gelijk duidelijk zijn.  Wanneer u een nieuwe gebruiker bent, zet uw Timer dan op  
20-40 minuten en loop dan weg voor ongeveer die tijd. Wanneer de rode schijf verdwenen is 
wanneer u terugkomt dan werkt uw Time Timer goed. 

Gebruik een nieuwe AA batterij in de Time Timer.  
Zorg dat de batterij goed geplaatst is.  
Plaats de negatieve (-) kant van de batterij eerst. 


