WESTERSTRAND TIDSHJÄLPMEDEL

Westerstrand
Visuell nedräkningstimer

Timstock
Westerstrands Timstock gör det möjligt att
förstå tid om man inte kan uppfatta tiden som
den traditionellt visas på klockor.
Timstocken åskådliggör tidsbegreppen som
NÄR eller HUR LÄNGE dagliga rutiner och
förehavanden ska äga rum.

Timstocken är ett hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning när våra vanliga
tidsbegrepp är alltför abstrakta, när man inte kan med en hastig blick på klockan få en känsla av
var på dygnet man befinner sig.
Om man inte förstår den vanliga klockan är det svårt att veta NÄR någonting skall inträffa.
Men det finns ytterligare ett tidsbegrepp som man vill ha svar på, nämligen HUR LÄNGE ska jag
hålla på med den här aktiviteten.
Timstocken är utvecklad i samarbete med forskare specialiserade på tekniska hjälpmedel. Den
kan användas för att kunna strukturera dagen, genom att åskådliggöra NÄR skall man börja en
viss aktivitet och HUR LÄNGE man skall hålla på med den.
Timstocken finns nu i sex olika versioner som täcker tidsperioder från 2 min upp till 8 timmar.
Varje timstocks version har 4 förprogrammerade tidsperioder att välja mellan.
I leveransen ingår klisterlappar i färger motsvarande startknapparna. Klisterlapparna kan
användas för att färgmarkera aktivitetsbilder på scheman.
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.
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Timstocken är batteridriven och avsedd för användning inomhus i torra utrymmen.
Som option finns skyddsväska samt nyckelband.
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Funktion
Genom att trycka på en av startknappar (röd, gul, grön eller blå med markering
av gällande tidsperiodsiffra) som motsvarar den önskade tiden tänds det antal
lysdioder som startknappen representerar och nedräkningen startar.
Nedräkningen visualiseras av en rad röda lysdioder som slocknar, en efter en,
allteftersom tiden går.
Avslutad nedräkning indikeras med blinkande lysdioder och 5 korta signaler.
Stängs av med tryck på en av startknapparna.
Ljudnivån regleras via ett vred på timstockens kortsida.
Den startade tiden kan raderas genom att röd och blå startknapp trycks in och hålls intryckta samtidigt
under två (2) sekunder och sedan släpps. Därefter kan ny tid startas.
Art.nr.119628-00

Art.nr.119622-00

Art.nr.119621-00

Art.nr.119620-00

8 min
16 lysdioder

20 min
20 lysdioder

60 min
12 lysdioder

60 min
20 lysdioder

Art.nr.119623-00
80 min
20 lysdioder

Art.nr.119630-00
8 tim
16 lysdioder

2 min / 4 lysdioder

5 min / 5 lysdioder

15 min / 3 lysdioder 15 min / 5 lysdioder

20 min / 5 lysdioder 2 tim / 4 lysdioder

4 min / 8 lysdioder

10 min / 10 lysdioder

30 min / 6 lysdioder 30 min / 10 lysdioder

40 min / 10 lysdioder 4 tim / 8 lysdioder

6 min / 12 lysdioder

15 min / 15 lysdioder

45 min / 9 lysdioder 45 min / 15 lysdioder

60 min / 15 lysdioder 6 tim / 12 lysdioder

8 min / 16 lysdioder

20 min / 20 lysdioder

60 min / 12 lysdioder 60 min / 20 lysdioder

80 min / 20 lysdioder 8 tim / 16 lysdioder

Art.nr. för option utan
siffror – 119622-11
Tidsintervall:
30 sek/lysdiod

Tidsintervall:
1 min/lysdiod

Art.nr. för option utan Art.nr. för option utan
siffror – 119620-11
siffror – 119623-11
Tidsintervall:
5 min/lysdiod

Tidsintervall:
3 min/lysdiod

Tidsintervall:
4 min/lysdiod

Tidsintervall:
30 min/lysdiod

Batteri
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. Denna typ av batterier och
passande laddare ingår ej i vårt sortiment.
Data
Yttermått (L x B x H): 111 x 52 x 27 mm
Vikt: 115 g
Tillbehör/Option
Art.nr.119608-00
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Skyddsväska med
flytkudde och bälteshake

Art.nr.119607-00

Art.nr.119622-10

Nyckelband med karbinhake 20-min timstock med
samt fäst-ögla (fästes genom en
”stående” siffror
öppning i höljet)

Timstockar med 20 Klisterdekaler med
lysdioder
motsvarande
med front utan
siffror för varje
siffror
timstocks modell
med 20 lysdioder

Standard
Timstock uppfyller normer enligt EN 61000-6-3:2005, EN 61000-4-2 och EN 61000-4-3.
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