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”För Sverige uppfyller vi våra plikter
enligt d en nya lagen om producentansvar
för el-avfall
genom att vara ansluten till elretur”

Allmänt
Batteridrivet tidhjälpmedel för användning inomhus i torra
utrymmen. I leveransen ingår klisterlappar i färger motsvarande
startknapparna. Klisterlapparna kan användas för att färgmarkera
aktivitetsbilder eller scheman. Exempelvis om en aktivitet ska pågå
4 minuter, markeras den med grön klisterlapp.
Funktion
Nedräkning av tid från 8, 6, 4 eller 2 minuter.
Nedräkningen visas med lysdiodpelaren.
Vid start tänds
16 lysdioder för 8 minuter
12 lysdioder för 6 minuter
8 lysdioder för 4 minuter
4 lysdioder för 2 minuter
Därefter slocknar en diod var 30 sekund tills alla har slocknat.
Vid räkneperiodens slut blinkar samtliga lysdioder och en kort
ljudsignal hörs fem gånger. Pågående signalering kan avbrytas
genom att trycka på någon av knapparna.
Så här gör man
Tryck på den knapp som motsvarar den önskade tiden.
Lysdioderna tänds upp motsvarande den tid som startknappen
representerar och nedräkningen startar.
Den startade tiden kan raderas genom att röd och blå
startknapp trycks in och hålls intryckta samtidigt
under 2 sekunder. Därefter kan ny tid startas.
På timstockens kortsida finns ett reglage för att ändra ljudsignalen.
Då reglaget är i min-läge är ljudet helt avstängt och signalering sker
endast genom blink med lysdioderna.
Batteri
I leveransen ingår två stycken 1,5V batterier typ R6.
Dessa räcker för ca 60 timmars användning. När lysdiodernas
ljusstyrka börjar avta ska båda batterierna bytas.
Batteriluckan är låst med en skruv (krysspår).
Om så önskas kan laddningsbara batterier av typ NiMH storlek R6
användas. Dessa laddas med en särskild laddare.
(Denna typ av batterier och laddare levereras ej av Westerstrand)
Rengöring/Rekonditionering
Torka av timstocken med lätt fuktigt luddfri trasa med vanligt
rengöringsmedel eller rengöringsduk avsedd för elektronik.
Byt batterier vid behov. Vid behov kan en ny frontdekal klistras på
timstocken.
Yttermått: 111x52x27 mm. Vikt 115 g.
Option:
119607-00
119608-00

Nyckelband
Skyddsväska
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