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Time Timer MDD Medium/Large

Bords- och vägghängda klockor
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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 Large

Time Timer MDD Large är den största modellen av Time Timer som passar utmärkt att hängas 
på väggen, men även kan ställas på bord med hjälp av de utfällbara klaffarna på baksidan.

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: 30 x 30 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 Large?

För att stänga av Time Timer MDD Large innan 
tiden är slut räcker det att man flyttar den transpa-
renta knappen på skivan medurs till dess att den 
röda skivan är helt borta.

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

Artikelnr 405000



Time Timer MDD Medium

Time Timer MDD Medium är en mellanmodell av Time Timer som passar utmärkt att hängas 
på väggen, men även kan ställas på bord med hjälp av de utfällbara klaffarna på baksidan.

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: 18 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 Medium?

För att stänga av Time Timer MDD Medium innan 
tiden är slut räcker det att man flyttar den transpa-
renta knappen på skivan medurs till dess att den 
röda skivan är helt borta.

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

Artikelnr 405008



Tillbehör

Time Timer vit urtavla används tillsammans med Time Timer MDD Medium eller Time Timer 
MDD Large. Den vita urtavlan monteras enkelt på framsidan av klockan, som nu får en vit yta 
utan siffror. Det ger dig möjlighet att anpassa urtavlan med exempelvis klisteretiketter, symbo-
ler, färg-
koder eller bilder på aktiviteter.

Att inte använda den konventionella urtavlan med siffror ger stora möjligheter och valfrihet att 
hitta på egna lösningar för att visualisera den tid som har passerat, som kan göra det enklare 
att förstå vilken aktivitet som tiden mäter. Det ingår 5 st vita urtavlor i förpackningen som kan 
användas i olika situationer eller för olika användare.

Exempel på användningsområden:

Specialterapi för brukare med kognitiva nedsättningar
Personliga scheman
Interaktion mellan elev-lärare eller brukare-assistent
Visuell uppfattningsförmåga/varseblivning hos yngre barn

Time Timer vit urtavla 5-pack
Artikelnr 125005, 125006
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