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CONTENTS 
1 x Audible Time Timer 
This product requires, but does not include, one AA battery  
 

BEFORE USE 
1. Insert one new AA battery into the Audible Time Timer.  Please ensure that the battery is 

placed the correct way round with the positive side (with the bump) inserted first.  First pull 
the ribbon situated underneath the body of the battery.  Make sure that the battery pull 
ribbon does not block either end of the battery. 

2. If you are not familiar with using a Time Timer, take a few moments to familiarise yourself 
with the movement of the red disk.  To try this, set your timer for 20-40 minutes and walk 
away for at least that amount of time.  If the disk is completely gone when you return, your 
timer is working properly. 

3. If your Time Timer is not beeping when the time has elapsed, 
make sure the switch on the back of the unit is fully set to the 
‘ON’ position.  When set to the ‘OFF’ position, the unit should 
not beep at any time.  Please note: the unit will always be 
running when a good battery is inserted.  The switch has no 
impact on the movement of the disk. 

4. The Time Timer is not a scientific instrument.  With the switch 
set to ‘ON’ the unit may beep up to 10-20 seconds before the 
red disk disappears entirely or 10-20 seconds after all the red 
has gone.  This is normal.  If your unit beeps more than one 
minute early, continuously even after time has elapsed or not 
at all, please contact us.  The unit may also beep once when 
set to 59+ minutes.  Again, this is normal. 

5. The plastic ‘bump’ on the end of the red disk is held to the 
disk with adhesive.  Sometimes this ‘bump’ can move and 
restrict the movement of the disk in certain locations.  If this 
happens, simply peel it off and re-apply it in a position where 
this does not occur – see below. 
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Battery Care 
• Install the batteries as indicated, observing the polarity +/- 
• Do not mix old and new batteries  
• Do not mix alkaline, standard (carbon zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries 
• Remove weak or dead batteries  
• Remove batteries if the product will be out of use for long periods 
• Do not attempt to charge non-rechargeable batteries 
• Do not short circuit the supply terminals 
• Do not attempt to dispose of batteries by burning them 
• If using rechargeable batteries, remove them from the product before recharging (if 

removable) 
 

CARE & MAINTENANCE 
Replace the batteries as required. 
Wipe clean with a very slightly damp cloth. 
 

SAFETY 
Always supervise the use of this product – it is not a toy.   
 
TROUBLESHOOTING 
In the unlikely event of product problems: 

• Check the battery and replace as required 
• Make sure the switch on the back of the unit is fully set to the ‘ON’ position – see point 3 

above 
• Adjust the plastic ‘bump’ as required – see point 5 above 
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TEMPORIZADOR AUDITIVO 19444 

 
CONTEÚDO 
1 x Temporizador Auditivo 
Este produto necessita de uma pilha AA (não incluída) 
 
ANTES DE UTILIZAR 
1. Instale uma pilha AA nova no Temporizador Auditivo. Por favor verifique se a pilha é instalada de 

forma correta, com o lado positivo (lado com a saliência) primeiro. Primeiro puxe a fita situada por 
baixo da pilha. Verifique se a fita de puxar a pilha não fica a bloquear nenhuma das pontas da pilha. 

2. Caso não esteja familiarizado com a utilização do Temporizador Auditivo, gaste algum tempo para 
se familiarizar com o movimento do disco vermelho. Para tentar isso, defina o temporizador para 
20-40 minutos e afaste-se pelo menos esse tempo. Se o disco tiver desaparecido completamente 
quando regressar, o seu temporizador está a funcionar corretamente. 

3. Se o seu Temporizador não estiver a apitar quando o tempo 
acaba, verifique se o botão na parte de trás está completamente 
virado para a posição “ON”. Quando estiver virado para a 
posição “OFF”, o dispositivo não deverá apitar em momento 
algum. Nota: O dispositivo vai estar sempre a funcionar quando 
instala uma pilha boa. O botão não tem qualquer impacto no 
movimento do disco. 

4. O Temporizador não é um instrumento cientifico. Com o botão 
na posição ON, o dispositivo pode apitar até 10-20 segundos 
antes do disco desaparecer completamente ou 10-20 segundos 
depois do disco ter desaparecido. Isto é normal. Se o dispositivo 
apitar mais de um minuto antes, continuamente mesmo depois 
do tempo ter passado ou não, por favor contacte-nos. O 
dispositivo também pode apitar uma vez quando é configurado 
para mais de 59 minutos. Isso é normal. 

5. A saliência plástica no fim do disco vermelho é fixada ao disco 
com adesivo. Por vezes, essa saliência pode mover-se e 
restringir o movimento do disco em algumas localizações. Se 
isso acontecer, simplesmente descole e volte a aplicar numa 
posição em que isso não aconteça – ver abaixo. 
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Cuidados com as pilhas 
• Instale as pilhas conforme indicado, observando a polaridade +/- 
• Não misture pilhas velhas com pilhas novas. 
• Não misture pilhas alcalinas, standard ou recarregáveis. 
• Remova as pilhas fracas ou gastas. 
• Remova as pilhas se não utilizar este produto por períodos muito longos. 
• Não tente recarregar pilhas não recarregáveis. 
• Não coloque os terminais em curto-circuito. 
• Não deite as pilhas no lume. 
• Caso esteja a utilizar pilhas recarregáveis, remova-as do produto antes de recarregar (se forem 

removíveis) 
 
CUIDADO E MANUTENÇÃO 
Substitua as pilhas conforme necessário. 
Limpe com um pano ligeiramente humedecido. 
 
SEGURANÇA 
Supervisione sempre a utilização deste produto – isto não é um brinquedo. 
 
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
Na eventualidade deste produto ter algum problema: 

• Verifique a pilha e substitua conforme necessário. 
• Verifique se o botão na parte de trás do dispositivo está completamente voltado para a posição 

ON – Veja o ponto 3 acima 
 


