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Visuellt tidshjälpmedel 
för nedräkning av tid

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

Använder du din Timstock regelbundet kan det hjälpa dig att utveckla din tids-
uppfattning samtidigt som den kan minska stress och frustration i vardagen.

Vad är en Timstock?



Ställ in tiden
Tryck på knappen som visar den tid du vill ha. 
Lamporna tänds och nedräkningen börjar.

Höj eller sänk volymen på larmet
Tryck på knapparna på ovansidan för att höja eller 
sänka volymen på larmsignalen.

  Tryck för att höja volymen 

 Tryck för att sänka volymen

För ljudlöst läge håll  intryckt under 1,5 sek. 

Kom igång med Timstock

Volymknappar

Tidslinje

Välj tid
Hål för 
nyckelband

Högtalare

Hörn i gummi







Timstock drivs av två AA-batterier. Batterier 
medföljer vid leverans. Dessa räcker för ca 
60 timmars användning innan de behöver 
bytas. 

När lysdiodernas sken börjar avta ska båda 
batterierna bytas ut mot nya.

Batteridrift

Byt batterier så här:

1. Skruva upp batteriluckans låsskruvar med en liten stjärnskruvmejsel.
2. Byt batterierna till nya AA-batterier. Titta så du sätter dem åt rätt håll, + och -.
3. Skruva på batteriluckan igen.

Ta ur batterierna om du inte ska använda din Timstock under en längre period. 

Låsskruv till batteriluckan Låsskruv till batteriluckan

När tiden är ute larmar Timstock med blinkande dioder, vibration och ljudsignal. 
Höj och sänk volymen på ljudsignalen med volymknapparna. Volymen har 8 olika lägen. 
När högsta resp. lägsta volym är uppnådd vibrerar Timstock under 1 sekund.

För ljudlöst läge håll  intryckt under 1,5 sek. 
För högsta volym håll  intryckt under 1,5 sek.

Larm med ljud, ljus och vibration

Timstock är IP67-klassad, vilket innebär att den är damm- och vattentät. Din Timstock går 
alltså att använda i duschen och utomhus.

Vattentät

En påbörjad nedräkning kan avbrytas med hjälp av ett kortkommando: håll de yttersta 
knapparna (blå och röd) nedtryckta samtidigt i 2 sekunder för att nollställa nedräkningen.

Avbryt påbörjad nedräkning

Bredvid varje knapp där du väljer tid finns en liten diod som tänds för att visa aktiv tid.

Ljusdiod visar vilken tid som är aktiv

Runt varje hörn finns en förstärkning av gummi som ökar hållfastheten hos Timstock.

Hörn i gummi ger ökad hållbarhet



Rengöring
Vid rengöring, torka av Timstock med en fuktig och luddfri trasa med vanligt rengörings-
medel, alternativt med rengöringsduk avsedd för elektronik.
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Miljö & Garanti
Vi lämnar 2 års garanti för fabrikationsfel. Garantin täcker inte handhavandefel.

 Timstock innehåller elektronik och ska därför återvinnas som elavfall. Detta lämnas 
 normalt till din återvinningscentral, kontakta kommunen om du är osäker. 

Specifikationer

  Timstock är en medicinteknisk produkt och är CE-märkt enligt förordning 
  2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).

Dimensioner 105x47x28 mm

Vikt utan batterier 75,2 g

Vikt med batterier 121 g

IP-klass IP67 (damm- och vattentät)

Omgivningstemperaturer -10°C till +40°C

Strömkälla 2 st 1,5V R6/AA-batterier

På ena sidan av Timstock finns ett hål där du fäster tillbehöret Nyckelband för att bära 
Timstock runt halsen. Nyckelbandet säljs separat, kontakta oss för mer information.

Hål för nyckelband

Använd alltid originaltillbehör till din Timstock, kontakta oss om du är osäker.


