Westerstrand Urfabrik AB

Timstock

Visuellt tidshjälpmedel

Ny version av vår välkända Timstock. Vårt visuella
tidshjälpmedel har genomgått en rad med
förbättringar och uppdateringar.
Fjärde generationen av Timstocken är nu redo att

S205 A

inta marknaden.

Tillverkare av svenska kvalitetsprodukter för offentliga miljöer sedan 1906

Vi har all tid för dig

Timstock

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. Timstocken åskådliggör tidsbegreppen som NÄR eller HUR LÄNGE dagliga rutiner och
förehavanden ska äga rum. Regelbunden användning av timstocken kan hjälpa dig att utveckla
tidsuppfattningen och minska stress och frustration i vardagen.

Beskrivning
Produkten är utvecklad i samarbete med forskare specialiserade på tekniska hjälpmedel. Det
finns nu nio olika versioner som täcker tidsperioder från 2 min upp till 8 timmar. Varje
timstocksversion har 4 förprogrammerade tidsperioder att välja mellan. Se alla varianter på sista
sidan. Alla varianter har gummerade hörd för extra stötdämpning och skydd mot glid.
I leveransen ingår ett nyckelband samt bruksanvisning. Timstocken drivs av två AA-batterier.
Batterier medföljer vid leverans. Dessa räcker för ca 60 timmars användning innan de behöver
bytas. 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.

Volymknappar

Tidslinje

Gummerade hörn

Hål för
nyckelband

Högtalare
Startknappar
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Timstock

Teknisk specifikation
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)

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. Bredvid varje startknapp finns en liten diod som tänds
för att visa vald tid. Den startade tiden kan raderas genom att röd och blå startknapp trycks in
och hålls intryckta samtidigt under två sekunder och sedan släpps. Därefter kan ny tid startas.
Nedräkningen visualiseras av en rad röda lysdioder 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. Indikeringen varar i några sekunder men kan stängas av genom tryck på
en av startknapparna. Ljudnivån regleras enkelt via knapparna + och - på timstockens övre
långsida.
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Timstock

Artikeltabell
Artikelnummer

Version

119628-02

8 min

119622-02

20 min

119622-12

20 min utan siffror

119622-22

20 min stående

119620-02

60 min

119620-12

60 min utan siffror

119623-02

80 min

119623-12

80 min utan siffror

119630-02

8 tim
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