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Timstock

Timstock 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.
Nedräkning av tid

Lätt att bära med sig!

Timstock hjälper personer som upplever våra
vanliga sätt att mäta tid som alltför 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 är inte särskilt stor och går därför 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.

Timstock kan användas för att kunna strukturera 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.

På morgonen kan timstocken göra att du inte
fastnar i badrummet eller vid frukostbordet,
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 klisterlappar,
som kan användas för att t.ex. färgmarkera
aktivitetsbilder på scheman.

Ställ in tiden med ett enda tryck

Dubbelkommando för nollställning

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

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 dubbelkommando förhindrar oavsiktlig ändring av
inställd tid.

Allteftersom tiden går släcks lysdioderna en
efter en.
Visuellt och auditivt larm
När den inställda tidsperioden är slut
blinkar 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. Pågående
signalering kan också avbrytas genom att
man trycker på någon av knapparna.

Batteridriven
I leveransen ingår 2 st alkaliska 1,5 V batterier 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

Timstock olika modeller
Timstock 8 min
Art.nr 112800
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 20 min
Art.nr 112200
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 20 min stående
Art.nr 112210
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 60 min 20 dioder
Art.nr 112000
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 60 min 12 dioder
Art.nr 112100
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 80 min
Art.nr 112300
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 8 timmar
Art.nr 113000
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

Time Timer Plus

Art.nr 125030

Art.nr 125025

Time Timer Plus har ett skyddande hölje vilket gör att urtavlan är mindre exponerad, samt att
den har ett handtag för att enkelt kunna bäras och flyttas på. Finns i två färger.
Tiden visualiseras genom att en röd skiva försvinner allt eftersom tid passerar. När den röda
skivan är borta är tiden över och klockan larmar med en kort ljudsignal (som kan stängas av).
En fördel med Time Timer är att den inte tickar eller låter, vilket ofta kan störa och stressa
personer både med och utan koncentrationssvårigheter.
Storlek: 14 x 18 cm.

Time Timer Medium & Pocket
Time Timer Medium är en bärbar modell av Time Timer som även passar utmärkt att hängas
på väggen. Den kan även ställas på bord med hjälp av de utfällbara klaffarna på baksidan.
Tiden visualiseras genom att en röd skiva försvinner allt eftersom tid passerar. När den röda
skivan är borta är tiden över och klockan larmar med en kort ljudsignal (som kan stängas av).
En fördel med Time Timer är att den inte tickar eller låter, vilket ofta kan störa och stressa
personer både med och utan koncentrationssvårigheter.
Storlek: 18 x 18 cm.

Time Timer Pocket är den minsta modellen av Time Timer som passar utmärkt att ta med sig
i jackfickan eller ryggsäcken, men även kan ställas på bord. Den har en genomskinlig plastskiva som kan fällas upp för att skydda urtavlan, eller fungera som ett stativ i nerfällt läge.
Tiden visualiseras genom att en röd skiva försvinner allt eftersom tid passerar. När den röda
skivan är borta är tiden över och klockan larmar med en kort ljudsignal (som kan stängas av).
Storlek: 7,5 x 7,5 cm.

Art.nr 125007

Art.nr 125008

Time Timer MOD

Art.nr 125026

Time Timer MOD har ett skyddande hölje vilket gör att urtavlan är mindre exponerad. Den är
tillräckligt liten för att enkelt kunna bäras och flyttas på.
Tiden visualiseras genom att en röd skiva försvinner allt eftersom tid passerar. När den röda
skivan är borta är tiden över och klockan larmar med en kort ljudsignal (som kan stängas av).
En fördel med Time Timer är att den inte tickar eller låter, vilket ofta kan störa och stressa
personer både med och utan koncentrationssvårigheter.
Storlek: 9 x 9 cm inklusive skal.

NYHET

Miniwhiteboard
Skriv ord och rita bilder som förstärker och tydliggör vilka aktiviteter som tiden på din Time Timer
MOD avser. Du kan också skriva steg-för-stegguider som ser till att varje steg i en rutin följs.
Art.nr 125028

Time Timer armbandsur

Modern sportig design med låg vikt. Den har en tydlig LCD-display med bakgrundsbelysning
som du kan tända i mörkret. Klockan har tre lägen:

Klocka

Timer

Alarm

I klockläget kan du använda den som en helt vanlig digitalklocka och samtidigt ha både
alarm- och timer-funktionerna igång i bakgrunden.
Timer-läget använder sig av Time Timers patenterade röda skiva som känns igen från övriga
modeller av Time Timer. Som standard motsvarar ett helv varv på klockan 60 min, men det
går även att använda personliga inställningar, där ett helt varv motsvarar t ex 5 minuter.
Du kan ställa in så att klockan larmar med ljudsignal och/eller vibrato när tiden är ute och du
kan även ställa in alarm som upprepar sig i cykler. Både alarm och timer kan vara aktiverade
samtidigt.

Premium Comai
Premium Comai är en kalender- och planeringsprogramvara för dig som har
svårigheter med att komma i håg, planera dagens olika aktiviteter, behöver en
översikt vad du gjorde igår och vad som ska göras imorgon. Premium Comai är
enkel att använda med få inställningar.

Premium Comai innehåller modulerna:
• Bildserie

• Tidsstöd

• Kontakter

• Kalender

• Handlingsplan

• Karta

• Ljudinspelning

• Prisräknare

Premium Comai är en programvara
för Androidenheter.
Kompatibel med Android 2.3 eller
senare.
OBS! Telfonen/surfplattan måste ha 3G
dvs att den går att ringa på och har ett
IMEI nr.
Art.nr 380000

Premium Comai XCover

Art.nr 381003

Premium Comai XCover är en paketlösning med en Samsung Galaxy XCover 3 med
programvaran Premium Comai installerad. Den är klar att börja använda direkt ur förpackningen.
Hårdvaran klarar det mesta, är IP67-klassad och uppfyller MIL-STD-810G, som är en
standard som amerikanska armén använder. Det betyder att enheten bl a klarar fall,
väta, vibrationer och extrema temperaturer.
Trots att den är mycket tålig väger den endast 154 g, vilket gör att den passar de
flesta användare. Skärmstorlek 4,5”.

		
		
IP67-klassad och tål både vatten och smuts.
		
		

Märkt enligt det medicintekniska direktivet.

Kontakta oss
Behöver du stöd inför en utprovning?
Kontakta oss för vägledning.





031-75 77 950
info@funktionsverket.se
www.funktionsverket.se
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