
Tid är abstrakt och att ha en känsla för tid och tids-
mängd kan vara svårt för många.  

Timstocken är ett hjälpmedel för dig som tycker det 
är svårt att uppfatta tid, uppskatta när en viss aktivitet 
ska ske, hur lång tid en aktivitet tar att göra samt har 
lätt att fastna i en aktivitet. 

Med Timstocken kan du lära dig att uppfatta tid med 
hjälp av tydliga lysdiodrar som slocknar allt eftersom 
tiden går.  Du får en känsla för tid och tidsmängd.

Timstocken finns i tre versioner och passar alla ålders- 
grupper.

Få en känsla för tid 
Timstock 



HUR LÅNGT ÄR DET KVAR TILLS  
NÅGOT SKA HÄNDA?

”Om 13 prickar ska jag åka.” 
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LÄTT ATT FÖRSTÅ

Timstocken räknar ned förhandsinställda tidsinter-
valler. Genom att trycka på startknappen för den 
önskade tiden, tänds det antal lysdiodrar som start-
knappen representerar och nedräkningen startar. 
Nedräkningen visualiseras av att lysdiodrarna slock-
nar, en efter en. Efter avslutad nedräkning får du 
en indikering i form av en blinkande lysdiod och 
ljudsignal. Du kan också reglera ljudnivån.

TRE VERSIONER

FÅ EN KÄNSLA FÖR TID OCH TIDSMÄNGD

När vanliga tidsbegrepp är alltför abstrakta och du 
inte kan få en känsla när på dygnet det är med en 
hastig blick på klockan, kan du använda Timstocken. 

Timstocken bygger på att göra det abstrakta kon-
kret i form av tydliga lysdiodrar som slocknar allt 
eftersom tiden går. Med Timstocken ser du tydligt 
när du skall börja en viss aktivitet och hur länge du 
ska hålla på med den aktiviteten. 

FOKUSERA PÅ EN AKTIVITET.

”Jag ska borsta tänderna i
två minuter. Jag fortsätter 
borsta tills Timstocken lar-
mar.”

AVSLUTA I TID.

”Med Timstocken blir jag
inte sittande för länge vid 
frukosten.” 

HUR LÄNGE SKA JAG HÅLLA  
PÅ MED EN AKTIVITET?

”Jag får stöd hur länge det
är rimligt att stå i duschen.” 

TIMSTOCKEN STÖDJER DIG 

LEVERERAS MED

2 stycken alkaliska 1,5 V batterier som räcker för ca. 
60 timmars användning. 

Klisterdekaler med siffror för uppmärkning av knap-
parna beroende på version av Timstocken.

Timstock 8 minuter
räknar ned tidintervallerna
2, 4, 6, och 8 minuter.

Timstock 60 minuter 
räknar ned tidintervallerna
15, 30, 45, och 60 minuter.

Timstock 20 minuter
räknar ned tidintervallerna 
5, 10, 15, och 20 minuter.

TEKNISK       INFORMATION

Storlek 111 x 52 x 27 mm

Vikt 115 g

PRODUKT ART NR

Timstock 60 minuter           460135

Timstock 20 minuter 460130

Timstock 8 minuter 460140

TILLBEHÖR ART NR

Påse vattentät            462126


