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Time Timer MDD Plus/Mod



SÅ FUNGERAR TIME TIMER
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Dra den röda skivan till önskad 
tidsinställning.

Tid är ett abstrakt begrepp

Tid är inte alltid helt enkelt att förstå 
eller hålla reda på. Med Time Timer 
blir det lättare att förstå hur mycket tid 
som är kvar. En röd skiva försvinner i 
takt med att tiden passerar och gör att 
man även på långt avstånd kan få en 
omedelbar uppfattning av hur mycket 
tid som återstår. När tiden är slut piper 
ett alarm med ett par korta signaler. 
Alarmet kan stängas av om så önskas.

När tiden går försvinner den 
röda skivan medurs.

När den röda skivan har 
försvunnit är tiden slut! Alarm är 
valbart.
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Time Timer MDD Plus

Time Timer MDD Plus har ett skyddande hölje vilket gör att urtavlan är mindre exponerad, 
samt att den har ett handtag för att enkelt kunna bäras och flyttas på.

Tiden visualiseras genom att en röd skiva försvinner allt eftersom tid passerar. När den röda 
skivan är borta är tiden över och klockan larmar med en kort ljudsignal (som kan stängas av).

En fördel med Time Timer är att den inte tickar eller låter, vilket ofta kan störa och stressa 
personer både med och utan koncentrationssvårigheter.

Storlek: 14 x 18 cm.

• Vrid den röda skivan moturs till önskad tidsinställning. 

• Tiden som går att ställa in är ett valfritt intervall mellan 1 och 60 minuter. 

• Tiden kommer börja ticka ner ljudlöst och den röda skivan försvinner successivt till dess att 
tiden går ut. 

• När tiden är slut och det är dags så hörs ett pip! (ljudsignalen är valbar och kan stängas av 
helt)

Hur fungerar Time Timer MDD Plus?

För att stänga av Time Timer MDD Plus innan tiden 
är slut räcker det att vrida på det svarta vredet i 
mitten av urtavlan medurs till dess att den röda 
skivan är helt borta.

Klockan drivs av 1 st AA-batteri (ingår) som sitter 
skyddat bakom ett fastskruvat batterilock på 
baksidan.

Artikelnr 405025 / 405030



Time Timer MDD Mod

Time Timer MDD Mod har ett skyddande hölje vilket gör att urtavlan är mindre exponerad. 
Den är tillräckligt liten för att enkelt kunna bäras och flyttas på.

Tiden visualiseras genom att en röd skiva försvinner allt eftersom tid passerar. När den röda 
skivan är borta är tiden över och klockan larmar med en kort ljudsignal (som kan stängas av).

En fördel med Time Timer är att den inte tickar eller låter, vilket ofta kan störa och stressa 
personer både med och utan koncentrationssvårigheter.

Storlek: 9 x 9 cm inklusive skal.

• Vrid den röda skivan moturs till önskad tidsinställning. 

• Tiden som går att ställa in är ett valfritt intervall mellan 1 och 60 minuter. 

• Tiden kommer börja ticka ner ljudlöst och den röda skivan försvinner successivt till dess att 
tiden går ut. 

• När tiden är slut och det är dags så hörs ett pip! (ljudsignalen är valbar och kan stängas av 
helt)

Hur fungerar Time Timer MDD Mod?

För att stänga av Time Timer MDD Mod innan 
tiden är slut räcker det att vrida på det svarta 
vredet i mitten av urtavlan medurs till dess att den 
röda skivan är helt borta.

Klockan drivs av 1 st AA-batteri (ingår) som sitter 
skyddat bakom ett fastskruvat batterilock på 
baksidan.

Artikelnr 405026



Olika varianter av Time Timer MDD Mod

Time Timer MDD Mod

Artikelnr 405026

Time Timer MDD Mod lime

Artikelnr 405124

Time Timer MDD Mod turkos

Artikelnr 405125

Time Timer MDD Mod rosa

Artikelnr 405123

 

Time Timer MDD Mod Sprint

Artikelnr 405029

Time Timer MDD Mod paket

Artikelnr 405126



Miniwhiteboard Time Timer MOD är det senaste tillskottet av tillbehör som finns tillgängliga 
för Time Timer MDD Mod.

Skriv ord och rita bilder som förstärker och tydliggör vilka aktiviteter som tiden på din Time 
Timer MDD Mod avser. Det ger ytterligare visuellt stöd vid sidan om den visuella nedräkning-
en av tiden som Time Timer MDD Mod ger dig. 

Whiteboardtavlan passar utmärkt att använda som stöd för att få fungerande rutiner. Genom 
att skriva steg-för-steg-instruktioner kan skeenden och förlopp bli lättare att förstå. Till exem-
pel ”Alla dessa steg ska rymmas inom tidsramen”, eller kanske ”Steg 1 tar så här lång tid, 
steg 2 så här lång, och så vidare”.

Vid leverans ingår en svart whiteboardpenna som du kan använda för att skriva och rita på 
tavlan. Pennans tusch är lätt att sudda bort. Det gör det enkelt att ändra meddelande när du 
byter aktivitet eller miljö.

På baksidan finns ett fack där du kan förvara pennan. På så vis har du den alltid lättillgänglig, 
men den är samtidigt inte distraherande genom att vara i blickfånget.

Miniwhiteboard Time Timer MDD Mod har låg vikt och är lätt att bära med sig i till exempel 
en ryggsäck. Var bara rädd om den så att den inte skadas. Dimensioner: 20 x 20 cm

OBS! Time Timer MDD Mod säljes separat.

Tillbehör

Miniwhiteboard Time Timer MOD
Artikelnr 125028



Tillbehör

Skal Time Timer MOD
Artikelnr 125127, 125227, 125327

Skal Time Timer MOD extra skal är ett utbytbart skal som passar modellen Time Timer MDD 
Mod. Det är enkelt att ta av och sätta på. Skalet är gjort i ett mjukt silikonmaterial.

Genom att använda olika skal finns också möjligheten att färgkoda olika aktiviteter. På så vis 
kan det bli enklare att förstå vilken aktivitet som nedräkningen på Time Timer MDD Mod 
avser.

Extra skal finns i färgerna lime, rosa och turkos.
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