Timstock

Artikelnummer: 206962000 (60 min 20 diod)
Artikelnummer: 206962100 (60 min 12 diod)
Artikelnummer: 206962200 (20 min 20 diod)
Artikelnummer: 206962210 (20 min 20 diod, stående)
Artikelnummer: 206962300 (80 min 20 diod)
Artikelnummer: 206962000 (8 min 16 diod)
Timstock är ett batteridrivet tidshjälpmedel för användning inomhus i torra utrymmen. I leveransen ingår
klisterlappar i färger motsvarande startknapparna. Klisterlapparna kan användas för att färgmarkera
aktivitetsbilder eller scheman. Exempelvis för en Timstock 20/20: om en aktivitet ska pågå 10 minuter,
markeras den med grön klisterlapp.

Funktion
Nedräkning av tid varierar beroende på modell, men är alltid uppdelad i 4 lika stora delar. För en Timstock
60/20 är motsvarar varje startknapp +15 minuter och för en Timstock 20/20 motsvarar de istället +5 minuter.
Vid start tänds ett antal dioder som motsvarar den startknapp som använts. För Timstock 20/20 tänds 1 diod
per minut man har valt och på Timstock 60/20 tänds 3 dioder per minut.
När tid passerar slocknar dioderna en efter en tills alla har slocknat. Då blinkar samtliga dioder och en kort
alarmsignal ljuder 5 gånger. Pågående alarmsignal slutar efter ett par sekunder, men går även att avbryta
genom att trycka på någon av startknapparna.

Så här gör man
Tryck på den startknapp som motsvarar den önskade tiden för nedräkning. Lysdioderna tänds upp,
motsvarande den tid som startknappen representerar och nedräkningen påbörjas. Påbörjad nedräkning kan
enkelt avbrytas genom att röd och blå startknapp trycks in samtidigt och hålls intryckta under 2 sekunder.
Därefter kan en ny nedräkning påbörjas.
På kortsidan av timstocken finns ett reglade för att ändra volymen på alarmsignalen. Då reglaget är i
minimumläget är ljudet helt avstängt och signalering sker endast genom blink med lysdioderna.

Batteri
I leveransen ingår 2 x 1,5V batterier av typ R6/AA. Dessa räcker för ca 60 timmars användning. När lysdiodernas
ljusstyrka börjar avta ska båda batterierna bytas. Batteriluckan är låst med en stjärnskruv. Om så önskas kan
uppladdningsbara batterier av typ NiMH R6/AA användas. Dessa laddas med särskild laddare och denna typ av
batteri levereras ej av Frölunda Data.
Yttermått: 111 x 52 x 27 mm. Vikt: 115 g.

Tillbehör
Art: 206960700 Nyckelband med karbinhake
Art: 206960800 Skyddsväska, vattentätt med karbinhake
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