
Make every moment count.

HOE GEBRUIKT U DE TIME TIMER MAX®?
De Time Timer MAX is uniek in afmetingen en toepassingen. Het is een 
44 x 44 cm grote timer die goed zichtbaar is in grote ruimtes.
Het is ook acht (8) timers in een Time Timer – met aan te passen 

minuten tot 24 uur. De Time Timer MAX is perfect om activiteiten op tijd te 
laten lopen, ook al duurt dit de gehele dag!
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DE TIME TIMER MAX KOMT MET:
• 1 timer met 8 tijdslimieten
• 3 dubbelzijdige timer platen
• 5/15 minuten, 30/60 minuten, 120 

minuten en een blanco plaat
• 3 set markers
• 1 ophangsysteem

OM DE TIMER IN TE STELLEN:
Draai aan de midden knop tegen de klok 
in om de tijd in te stellen. De rode schijf 
verdwijnt kloksgewijs en wanneer de 
schijf weg is, is de tijd om.

OPTIONEEL ALARM:
Gebruik de rode knop aan de achter-
kant van de timer voor het kiezen van 
de volume instellingen (hoog, laag, 
geen geluid)

EEN ANDER TĲDSLIMIET INSTELLEN:
Draai aan de tijdsinstelling aan de achterkant 
van de timer om de totale tijdsduur overeen 
te laten komen met de geselecteerde timer 
plaat of geschreven op de blanco plaat.

DE TIMER PLAAT WISSELEN:
Plaats uw vinger in de opening van de 
achterzijde van de MAX en druk alle 
drie de dubbelzijdige timer platen naar 
buiten. 
Plaats de geselecteerde timer plaat en 
druk deze weer op zijn plek, een timer 
plaat per keer. 

HET GEBRUIK VAN DE SET MARKERS:
Creëer tijdsblokken op elke timer plaat 
door het inklikken van de set “markers” 
in de uitsparing van de rode schijf en de 
cijfers. De MAX wordt geleverd met 3 
kleuren markers, die aan de achterzijde van 
de timer kunnen worden opgeborgen.

4 MOGELĲKHEDEN OM TE PRESENTEREN:
Presenteer de MAX met zijn standaard die naar 

achteren getrokken kan worden of trek deze geheel 

omhoog om bijvoorbeeld aan een whiteboard 

op te hangen. Hiervoor kunt u het bijbehorende 

ophangsysteem gebruiken of om aan de muur te 

bevestigen.


