Manual
Timglaset Carina

Timglaset Carina är ett hjälpmedel som åskådliggör begreppet tid på
olika sätt, dels visuellt genom nedräkning av en stapel med lysdioder,
dels med hjälp av talstöd. När tiden är slut får man två behagliga
harpsignaler samt timglaset blinkar 4 gånger med hela ljusdiodstapeln.
Carina kan visa tre olika längder; 60, 40 eller 20 minuter.
Timglaset har sex olika talstöd som kan väljas, och talas ut med manligt
eller kvinnligt tal. Volymen kan ställas i tio olika steg, nivå 0 är ljudlös
men ger ett vibrationslarm. Det finns även ett knapplås.
Timglaset Carina är enkel att anpassa och inställningar sker genom en
dold knapphantering vilket minimerar risken för att komma åt
inställningarna av misstag.
Alla inställningar av Timglaset lagras i ett minne. Detta medför att
inställningarna behålls även om det inbyggda batteriet blir helt urladdat.
Timglaset talar själv om när den behöver laddas.
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Manual Timglaset Carina
Komma igång med Timglaset Carina
OBS! Vid leverans är Timglaset låst av knapplås till. Innan
Timglaset tas i bruk första gången skall den laddas, v g se kapitel
Ladda Timglaset Carina.

1.

2.

Ladda Timglaset Carina
Timglaset måste underhållsladdas minst 1 gång per månad (V.g. se
kapitel 8, Laddning) Låt Carina ladda i ca 4 timmar efter att du packat
upp den. Ladda Carina genom att koppla in den medföljande laddaren
till uttaget i botten på Timglaset samt i ett vägguttag.

Låsa upp knapplås
Vid leverans är Timglaset låst med KNAPPLÅS.
För att låsa upp, håll inne den
GRÖN och GUL knapp i 3
sekunder. Lysdiodsstapeln säger
”till”. Timglaset är nu redo att
användas.

”Till”

3. Inställningar:
a Ställa in tidsintervall

På Timglasets övre hörn finns en horisontell rad med tre stycken
lysdioder där varje diod representerar förvalt tidsintervall 20, 40
respektive 60 minuter.

20 minuter

40 minuter

Ändra tidsintervall:
a. Håll inne den BLÅ knappen,
tryck ner den RÖDA knappen.
Timglaset svarar efter 3
sekunder ”Avbryter”
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60 minuter

”Avbryter”

Manual Timglaset Carina

b. Fortsätt håll RÖD knapp
intryckt. Timglaset säger: ”Välj
tid 20 ” (grundvärde) fortsätt håll
RÖD knapp intryckt och stega
med GUL knapp till önskad
tidsintervall.
c. Timglaset svarar med de olika
tidsintervallerna vilket också
syns på de gröna lysdioderna på
Carinas front

”Välj tid 20”

20

40

60

När du valt tidsintervall, släpp
knapparna. Timglaset bekräftar
med två knackande ljud.
b. Ställa Volym/Välja Talstöd/Manligt eller kvinnligt tal
Ställa volym:
a.Tryck ner BLÅ och RÖD
knapp Håll kvar i 3 sek.
Timglaset säger ”Avbryter”.
Släpp RÖD knapp men
fortsätt håll BLÅ knapp
intryck
”Avbryter”
b. Timglaset säger ”Ställ
Volym 3” (grundvärde).

”Ställ Volym”
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c. Volymen ändras genom att
trycka på den GRÖNA eller
den GULA knappen.
Volymen kan ställas i 10
steg. Steg 0 är ljudlös och
larm fås via vibration

+
-

Ställa Talstöd
d. Släpp den BLÅ knappen
tillfälligt. Tryck in den igen.
Timglaset säger ”Välj talstöd,
3”(grundvärde)
”Välj Talstöd”

e. Välj talstöd med GUL och
GRÖN knapp. 6 st olika
nivåer av talstöd kan väljas.
Se Tabell 2

f. Släpp den BLÅ knappen
och ställfunktionen är
avslutad. Timglaset
bekräftar valet med två
knackande ljud.
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4. Använda Timglaset Carina:

Timglaset Carina kan visa tre olika tidsmängder; 20, 40 eller 60
minuter. Timglaset startas genom att önskad färgad knapp trycks
in med ett finger och respektive mängd lysdioder tänds i stapeln
(vg se Tabell1). Under nedräkningen slocknar en lysdiod i taget
på stapeln. När tiden är slut får man två behagliga harpsignaler
samt Timglaset blinkar fyra gånger med hela ljusdiodstapeln.
Tabell 1:
20 min

40 min

60 min

5

10

15

Grön

10

20

30

Gul

15

30

45

Röd

20

40

60

Blå

5. Avbryta tidsnedräkning:
Startat tidsförlopp avbryts genom att hålla
RÖD och BLÅ knapp intryckta samtidigt
under ca 3 sekunder.
Timglaset säger: ”Avbryter”
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5.
6.
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6. Talstöd
Beroende på hur mycket talad information man vill ha som
Talstöd, väljer man utifrån sex nivåer (v.g. se tabell 2).
Tabell 2:
Steg Talstöd 0
20

19
18
17
16
15

14
13
12
11
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1
slut

Talstöd 1

Talstöd 2

Röd 20
minuter

20 minuter

Talstöd 3
Röd 20
minuter Hela
tiden kvar

Talstöd 4
Röd 20
minuter Hela
tiden kvar

Talstöd 5
Röd 20
minuter Hela
tiden kvar

Mjuk
celloton
Mjuk
celloton
Mjuk
celloton
Mjuk
celloton
Mycket tid
15 minuter
15 minuter
15 minuter
kvar
Mycket tid
Mycket tid
kvar
kvar
Mjuk
celloton
Mjuk
celloton
Mjuk
celloton
Mjuk
celloton
Halva tiden 10 minuter
10 minuter
10 minuter
kvar
Halva tiden Halva tiden
kvar
kvar
Mjuk
celloton
Mjuk
celloton
Mjuk
celloton
Mjuk
celloton
Lite tid kvar 5 minuter
5 minuter
5 minuter
Lite tid kvar Lite tid kvar
Mjuk
celloton
Mjuk
celloton
Mjuk
celloton
Mjuk
celloton
2 stycken
2 stycken
2 stycken
2 stycken
2 stycken
2 stycken
Harpsignaler Harpsignaler Harpsignaler Harpsignaler Harpsignaler Harpsignaler
4 stycken
4 stycken
4 stycken
4 stycken
4 stycken
4 stycken
blinkningar
blinkningar
blinkningar
blinkningar
blinkningar
blinkningar
Ingen tid
kvar

Ingen tid
kvar

Ingen tid
kvar
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Ingen tid
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Manual Timglaset Carina
7. Låsa med knapplås:

Tryck ner den BLÅ samt RÖD
knapp och håll nedtryckt, först
startar tidsräkningen. Efter ca
3 sekunder släcks
lysdiodsstapeln.
Håll kvar både RÖD och BLÅ
knapp intryckt och tryck även
ner GUL samt GRÖN knapp,
dvs alla fyra knapparna
samtidigt.

”Från”

Carina blinkar med hela
lysdiodsstapeln 2 ggr och
säger ”från”. Timglaset är nu
låst. När knapplås är påslaget
kan inte Timglaset användas.
Timglaset är låst och kan
endast låsas upp enligt kap 2
Låsa upp knapplås
5.
6. 8. Laddning:
Timglaset drivs av ett inbyggt laddningsbart batteri. Timglaset
säger till när den behöver laddas. Timglaset säger ”behöver
laddas” varje gång som en diod släcks i förloppet. Vid inställt
volymläge tyst ersätts talet med en vibration från den inbyggda
vibratorn. Timglaset avbryter ej ett igångsatt förlopp men påpekar
att laddning måste göras.
Laddning sker med den medföljande laddaren. Koppla in laddaren
till uttaget i botten på Timglaset samt i ett vägguttag 230 V.
Laddningen sker helt automatiskt och Timglaset är fulladdat efter
ca 4 timmar.
Under laddningen blinkar den översta lysdioden.
Om Timglaset är helt urladdat dröjer det en stund innan lysdiod 20
börjar blinka.
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Laddningsrutiner Carina/Martina
Normal underhållsladdning ska helst ske 1 gång per månad:
När Timglaset laddas blinkar översta lysdioden.
(Batterierna är av samma sort som används i mobiltelefoner. Om underhållsladdning inte sker så utarmas batteriet och slutar såsmåningom helt att fungera)
Laddning när batteriet är helt urladdat (ej dött):
Om översta lysdioden inte blinkar kan Timglaset behöva laddas över natten.
Lysdioden börjar blinka när batteriet har tillräckligt med kraft att tända den.
Om laddning enligt ovanstående två rubriker inte fungerar, vad gör jag då?
Batteriet är tyvärr inte längre brukbart. För att skicka in ditt Timglas för
batteribyte: Gå till Iris Hjälpmedels hemsida: www.irishjalpmedel.se, klicka på
fliken Support & Service. Under rubriken Service eller Reparation finns en länk till
vår följesedel som du fyller i och lägger med i försändelsen till oss.

9. Manuell återställning:
Vid driftstörning eller låsning kan Timglaset återställas genom att
efter inställning av tidslängd åter trycka in den röda knappen och
hålla kvar trots att dubbelknäppet hörs. Efter ca 6 sekunder säger
timglaset ”noll” och grundvärdena är återställda.
7. 10. Underhåll och service:
Timglaset behöver inget underhåll förutom laddning av batteriet.
Tillverkad av återvinningsbar icke allergiframkladdande ABSplast.
Vid kassaktion lämnas Timglaset med fördel till inköpsstället för
återvinning av miljöhänsyn. Rengöring sker med vanliga
rengörings- eller desinfektionsmedel, helst miljömärkta.
Vid behov av service kontakta Iris Hjälpmedel AB (gäller särskilt
under garantitiden).
Produkten är fukt skyddad klass IP53 samt godkänd som
medicinsktekniskt hjälpmedel MDD1/93/42/EEG

Vi hoppas att du skall få mycket nytta av ditt Timglas Carina!
Försäljning/support/service:Iris Hjälpmedel AB, Sandsborgsv 52,
122 88 Enskede, vxl 08-39 94 00, www.irishjalpmedel.se
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