Westerstrand Urfabrik AB

Timstock
Manual

Fjärde generationen

Vi har all tid för dig

Beskrivning

Westerstrands Timstock visualiserar och gör det lättare att förstå det
abstrakta begreppet tid. När tiden passerar släcks dioderna i tidslinjen
en efter en till dess att tiden är slut och Timstocken larmar.
Regelbunden användning av timstocken kan hjälpa dig att utveckla
tidsuppfattningen och minska stress och frustration i vardagen.

Timstocken är damm- och vattentät och kan användas inomhus,
utomhus samt i duschen. Om timstocken används vid bad finns även,
som option, vår skyddsväska som innehåller en flytkudde. Användning
av skyddsväskan gör att timstocken kan flyta.

Tidslinje

Volymknappar
Gummerade hörn

Hål för
nyckelband

Startknappar

Högtalare

Kom igång

Ställ tiden
Tryck på en av startknapparna (röd, gul, grön eller blå) som motsvarar
den önskade tiden. Dioderna tänds och nedräkningen startar. Bredvid
varje startknapp tänds även en liten diod för att visa vald tid.

Volym
Tryck på knapparna på ovansidan för att höja eller sänka volymen på
larmsignalen. Volymen har 8 olika lägen. När högsta resp. lägsta volym
är uppnådd vibrerar timstocken under 1 sekund.
Tryck
Tryck

+

-

för att höja volymen
för att sänka volymen

För ljudlöst läge håll
För högsta volym håll

-

+

intryckt under 1,5 sek.
intryckt under 1,5 sek.

Funktion
Nedräkningen visualiseras av de röda lysdioderna som slocknar, en
efter en, allteftersom tiden går. För att indikera att den valda tiden har
gått ut larmar timstocken med blinkande dioder, ljudsignal och
vibration i några sekunder. Den startade tiden kan raderas genom att
röd och blå startknapp samtidigt trycks in under 2 sekunder och sedan
släpps. Därefter kan ny tid startas.

Batteridrift

Timstocken 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. Ta ur batterierna om du inte ska använda timstocken under en
längre period.

Låsskruv till batterilucka

Låsskruv till batterilucka

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. Observera att batteriluckan endast
passar åt ett håll.

Teknisk specifikation

Kartongen innehåller
1 x Timstock (Inkl. 2 x AA batterier)
1 x Nyckelband
1 x Manual

Storlek

105x47x28 mm

Vikt

75,2 g (exkl. batterier)
121 g (inkl. batterier)

Strömkälla

2 st. 1,5V R6 / AA-batterier

Omgivningstemperatur

-10°C till +40°C

Skyddsklass

IP67 (damm- och vattentät)

Startknappfärger

Timstocksmodeller
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80

8

8

2 min

5 min

15 min

20 min

2 tim
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8 tim

Underhåll

Rengöring
Vid rengöring, torka av timstocken med en fuktig och luddfri trasa med
vanligt rengöringsmedel, alternativt med rengöringsduk avsedd för
elektronik.

Miljö & Garanti
Vi lämnar 1 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.

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

Säkerhet

Hål för nyckelband
På ena sidan av timstocken finns ett hål där du fäster
tillbehöret Nyckelband för att bära timstocken runt
halsen. Använd endast medföljande originaltillbehör till
din timstock för att undvika risk för kvävning och andra
skador.

Produkten får inte användas i någon annan miljö eller på annat sätt än
vad som föreskrivits.
Batterier innehåller farliga ämnen. Förvara batterier utom räckhåll för
obehöriga.
Kontakta Westerstrand omedelbart vid skada eller om risk för skada
uppstått.
Senaste versionen av manualen finns att ladda ned på westerstrand.se
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