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Timstock MDD

Visuell nedräkning av tid

Timstock MDD hjälper personer som upp-
lever våra vanliga sätt att mäta tid som allt-
för abstrakta. Om du inte förstår eller kan 
hantera en konventionell klocka är det svårt 
att veta NÄR någonting skall inträffa eller 
HUR LÄNGE du ska hålla på med en 
aktivitet.

Timstock MDD kan användas för att struk-
turera dagen, genom att åskådliggöra när 
en viss aktivitet skall börja och hur länge du 
skall hålla på med den.

Nedräkningen av tid visualiseras med en 
rad röda lysdioder som slocknar, en efter 
en, allteftersom tiden går. För att indikera 
att den valda tiden har gått ut blinkar hela 
raden och därefter ljuder fem korta signaler. 

Bär den med dig hela dagen

Timstock är inte särskilt stor och går där-
för enkelt att bära med sig i jackfickan eller 
ryggsäcken. Det gör att den kan användas 
i många olika miljöer och vara till hjälp för 
användaren under hela dagen. 

På morgonen kan timstocken göra att du 
inte fastnar i badrummet eller vid frukost-
bordet, lite senare under dagen kan den 
hjälpa till att hålla reda på när rasten är slut 
och på kvällen kan den visa hur lång tid du 
kan sitta vid datorn, TV:n eller surfplattan.

Klisterlappar för färgkodning

Vid leverans ingår en karta med klister-
lappar, som kan användas för att t.ex. färg-
markera aktivitetsbilder på scheman.

Timstock MDD är ett svenskutvecklat tidshjälpmedel som visuellt räknar ner 
tid med hjälp av röda lysdioder. När tiden passerar släcks lamporna en efter 
en till dess att tiden är slut och då blinkar och larmar Timstock MDD. 



        Produktbenämning Artikelnummer

Timstock MDD 8 min 201280

Timstock MDD 20 min 201220

Timstock MDD 20 min stående 201221

Timstock MDD 60 min 12 dioder 201210

Timstock MDD 60 min 20 dioder 201200

Timstock MDD 80 min 201230

Timstock MDD 8 timmar 201300

Timstock MDD paket 8 min 202280

Timstock MDD paket 20 min 202220

Timstock MDD paket 20 min stående 202221

Timstock MDD paket 60 min 12 dioder 202210

Timstock MDD paket 60 min 20 dioder 202200

Timstock MDD paket 80 min 202230

Timstock MDD paket 8 timmar 202300

Timstock tillbehör - skyddsväska 110800

Timstock tillbehör - nyckelband 110700

Timstock MDD och Timstock MDD paket är klassade som Medicintekniska produkter och uppfyller 
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) för medicintekniska produkter (93/42/EEG).





Ställ in tiden med ett enda tryck

Tryck på den startknapp (röd, gul, grön eller 
blå) som motsvarar den önskade tiden. Det   
antal lysdioder som startknappen represen-
terar tänds och nedräkningen startar.

Allteftersom tiden går släcks lysdioderna en 
efter en. 

Visuellt och auditivt larm

När den inställda tidsperioden är slut blin-
kar samtliga lysdioder som ett visuellt larm, 
och en kort ljudsignal hörs fem gånger som 
auditivt larm. 

Ljudvolymen går att justera

Ljudsignalen kan justeras med hjälp av 
volymratten på sidan av Timstock MDD. 
Pågående signalering kan också avbrytas 
genom att man trycker på någon av knap-
parna.

Dubbelkommando för nollställning

Du kan avbryta en påbörjad nedräkning 
genom att trycka ner den röda och den blå 
startknappen samtidigt under 2 sekunder.  
Därefter kan ny tid startas. Detta dubbel-
kommando förhindrar oavsiktlig ändring av 
inställd tid. 

Batteridriven

I leveransen ingår 2 st alkaliska 1,5 V batte-
rier typ R6. Dessa räcker för ca. 60 timmars 
användning. Laddningsbara batterier av typ 
NiMH, storlek R6 kan också användas.

Specifikationer

Yttermått (L x B x H): 111 x 52 x 27 mm 
Vikt: 115 g

Så fungerar Timstock MDD



Timstock MDD 60 min 12 dioder
Varje lysdiod motsvarar 5 min. 

Vid start tänds: 12 dioder för 60 min
 9 dioder för 45 min
 6 dioder för 30 min
 3 dioder för 15 min

Timstock MDD 8 min
Varje lysdiod motsvarar 30 sek. 

Vid start tänds: 16 dioder för 8 min
12 dioder för 6 min
 8 dioder för 4 min
 4 dioder för 2 min

Timstock MDD varianter

Ur & Klockor  |   ISO-kod 222712

Timstock MDD 20 min
Varje lysdiod motsvarar 1 min. 

Vid start tänds: 20 dioder för 20 min
15 dioder för 15 min
10 dioder för 10 min
  5 dioder för 5 min

Timstock MDD 60 min 20 dioder 
Varje lysdiod motsvarar 3 min. 

Vid start tänds: 20 dioder för 60 min
15 dioder för 45 min
10 dioder för 30 min
  5 dioder för 15 min

Timstock MDD 20 min stående
Varje lysdiod motsvarar 1 min. 

Vid start tänds: 20 dioder för 20 min
15 dioder för 15 min
10 dioder för 10 min
  5 dioder för 5 min



Timstock MDD 80 min
Varje lysdiod motsvarar 4 min. 

Vid start tänds: 20 dioder för 80 min
   15 dioder för 60 min
   10 dioder för 40 min
     5 dioder för 20 min

Timstock MDD 8 timmar
Varje lysdiod motsvarar 30 min. 

Vid start tänds: 16 dioder för 8 tim
   12 dioder för 6 tim
     8 dioder för 4 tim
     4 dioder för 2 tim

Timstock MDD och Timstock MDD paket är klassade som Medicin-

tekniska produkter och uppfyller Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 

2003:11) för medicintekniska produkter (93/42/EEG).



Timstock MDD paket

Timstock MDD + skyddsväska
= Timstock MDD paket

Ur & Klockor  |   ISO-kod 222712



Tillbehör skyddsväska

Art.nr 110800

Full tillgång till aktiveringsknapparna

Väskan passar alla olika modeller av Timstock 
MDD och ger ett skydd i fuktiga miljöer.

Väskan har tre spärrar som ska stängas noga 
för den skall ge ett effektivt skydd: en tryck-
förslutning och två kardborrband.

Skyddsväskan har ett plastfönster som gör 
att timstockens knappar syns igenom. Knap-
parna kan aktiveras även när timstocken 
befinner sig inuti skyddsväskan.

Den inbyggda ”flytkudden” gör att den 
håller sig flytande även om den råkar hamna 
i vatten. Den har dessutom en bälteshake 
som gör det enkelt att fästa skyddsväskan 

på ett säkert sätt i exempelvis ett skärp eller 
ett nyckelband.

Väskan är tillverkad i polyester/tarpulin, 
vilket är samma slags material som används 
vid tillverkning av bland annat förstärkta 
presenningar. Alla sömmar är svetsade. 
Materialet är segt och tåligt och står emot 
väta mycket bra.

Specifikationer

Yttermått (L x B): 180 x 110 mm 
Vikt: 45 g



Tillbehör nyckelband

Art.nr 110700

Alla modeller av Timstock MDD har ett litet
hål i ett av hörnen. Det är till för att du 
enkelt ska kunna fästa nyckelbandet där. 

Nyckelbandet har både karbinhake och ett 
säkerhetsfäste i nacken.

Det har också ett snabbfäste som gör att du 
enkelt kan lossa den nedre delen vid behov.

Bär din Timstock MDD runt halsen

Med snabbfäste kan du enkelt 
frigöra den nedre delen.
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Behöver du stöd inför en utprovning? 
Kontakta oss för vägledning.




