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Det abstrakta blir konkret

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.



Time Timer MOD

De färgade skalen säljs separat och i en paketlösning. 
Du finner dem på www.funktionsverket.se

         Det grå skalet ingår som standard!



Rosa

Turkos

Lime

I Time Timer MOD paket ingår:

• 1 x Time Timer MOD med mörkgrått skal

• 1 x rosa skal

• 1 x turkost skal

• 1 x limegrönt skal

Skräddarsy din 
Time Timer MOD 
i glada färger!

Time Timer MOD kan ge dig:

• bättre tidsuppfattning

• högre självständighet

• högre tidseffektivitet

Time Timer MOD är den senaste 
modellen av Time Timer, som kombi-
nerar stilren design med hållbarhet. Tack 
vare sin nätta storlek kan du lätt bära 
den med dig i skolan, hemma, på
arbetet eller resan. Ett bländfritt plexi-
glasskydd skyddar urtavlan från kladdiga 
eller nyfikna fingrar.

Time Timer MOD har ett avtagbart silikonskal som ger extra skydd mot stötar och 
fall i vardagen. Skalet är allergivänligt och helt fritt från latex. Som standard ingår 
mörkgrått skal, men du kan enkelt byta till något av våra populära färgglada skal i 
rosa, turkos eller lime. De olika färgerna kan användas för att särskilja olika 
aktiviteter eller dagar från varandra.



Time Timer armbandsur
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s Standardstorlek 
12-18 cm

Stor storlek 
14-21 cm
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Tre olika lägen!

Time Timer    Klocka      Alarm

Original
(60 min)

Anpassad
(upp till 99 tim)

Analog & 
Digital display

12/24 tim

Tid-på-dagen- 
alarm

12/24 tim

Time Timer armbandsur är en sportig klocka med låg vikt och tydlig LCD-display 
med bakgrundsbelysning som du kan tända i mörkret. Klockan har tre lägen: 

Klocka - som en helt vanlig digital klocka och samtidigt ha både alarm- och time 
timer-funktionerna igång i bakgrunden. 

Time timer - använder sig av Time Timers patenterade röda skiva som känns igen 
från övriga modeller av Time Timer. Du kan skräddarsy timer-funktionen helt efter 
dina önskningar, där ett helt varv på klockan kan motsvara allt ifrån en timma till 
en minut - du väljer!

Alarm - ställ in på ljudsignal och/eller att vibrera när tiden är ute. Du kan ställa in 
alarm som upprepar sig i cykler - bra vid intervallträning eller för att minnas när 
det är dags att ta sin medicin!



Time Timer Plus

Lätt att bära!

Time Timer Plus är 9 x 9 cm.
Läs mer på www.funktionsverket.se

Jag har en
petsäker
urtavla! 



Time Timer Plus är 

prisbelönt!

Time Timer Plus är en unik modell av 
Time Timer som dels har ett skyddande 
hölje som gör att urtavlan inte är lika 
exponerad, samt att den även har ett 
handtag för att enkelt kunna bäras och 
flyttas på.

Time Timer Plus tickar inte som vanli-
ga klockor eftersom det ofta kan störa 
och stressa elever både med och utan 
koncentrationssvårigheter. Alarmet kan 
stängas av helt eller justeras i ljudstyrka.

Time Timer Plus hjälper dig att:

• Lära barn förstå tid och hur tid passerar

• Planera och minska stressen i övergången 
   mellan olika aktiviteter

• Undvika konflikter och bråk när man delar 
   på t.ex. tid vid datorn eller surfplattan

Time Timer Plus 
passar även äldre 
som behöver stöd
för minnet! 



Time Timer 
Pocket, Medium & Large

Time Timer Large
     30 x 30 cm

  Time Timer Medium       Time Timer Pocket
        18 x 18 cm             7,5 x 7,5 cm

Inga tickande ljud som kan störa och stressa personer 
både med och utan koncentrationssvårigheter!



Vita urtavlor
Vita urtavlor till Time Timer 
Medium och Large ger dig möjlig-
het att skräddarsy urtavlan med 
bilder och symboler istället för de 
vanliga siffrorna. 

Time Timer Large & Medium kan både 
ställas på t.ex. ett bord eller hängas på 
väggen med hjälp av hålen för vägg-
montering. Den kan med andra ord 
ersätta eller komplettera den vanliga 
väggklockan. 

Time Timer Pocket är den minsta mo-
dellen av Time Timer och kan användas 
diskret utan att ta upp arbetsytan på 
t.ex. skolbänken eller skrivbordet. En 
fördel med Time Timer är att den inte 
tickar eller låter, vilket ofta kan störa och 
stressa elever både med och utan kon-
centrationssvårigheter.

Time Timer ger resultat
• Lär barn förstå tid och hur tid passerar

• Ökar koncentrationen när barnet försöker 
   bli färdiga “innan det röda är borta”

• Minskar nervositet och förbättrar elevers 
   prestation vid prov genom att eleverna 
   med ett ögonkast kan hålla koll på hur 
   mycket tid som är kvar
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