
• Pocket Timer är ett tidur i fickformat och är mycket enkelt att använda och 
passar alla brukare - i alla åldrar.

• Pocket Timer kan räkna upp och räkna ned tid och ger brukaren en möjlighet att 
veta när en viss tid har gått ut. Detta markerar att uppmärksamhet måste riktas 
på uppgiften och utvecklar individuell förmåga att bedöma när en uppgift är eller 
ska vara klar, för att sedan gå vidare med nästa uppgift.

• Kan även med fördel användas i matlagningssituationer, t ex äggklocka, mm. Den är
också användbar för allmän tidtagning eller nedräkning av tid. 

• På baksidan finns ett magnetfäste, för att kunna 
sätta Pocket Timer på ett metallunderlag (järn/stål), 
t ex kylskåp, tvättmaskin etc. 

•Formatet är 64 x 64 x 12 mm. Sifferstorleken är 
c:a 9 mm. 0 till 99 minuter och 59 sekunder. 
Pipsignal - ej tal. Drivs av ett knappcellsbatteri, 
LR44 som ingår. 

• PocketTimer kan köpas styckvis eller i 10-tal. 
Lågt pris!

PocketTimer

För kommunikation
med datorprogram
och AKK-talapparater

Rehabmodul AB Enspännargatan 10, 165 57 Hässelby 
Telefon: 08-583 588 90    FAX: 08-583 603 99
Mobil: 0708-35 88 91       Info@rehabmodul.se
Hemsida: www.rehabmodul.se

Rehabmodul AB är ansluten till

Se prislistan (www.rehabmodul.se) för aktuellt pris! Fraktkostnad tillkommer. Försäljning till privatpersoner mot postförskott
eller förskottsbetalning. Postens kostnader tillkommer. Bekanta dig även med alla produkterna från Attainment för minnesstöd och AKK:
GoTalk20+, GoTalk9+, GoTalk4+, GoTalk Pocket,  GOS - GoTalk Overlay Software (göra överlägg i datorn), OneTalker, Recording Keychain,
One by Four, GoTalk Button, PersonalTalker, GoTalk One, Express One, Talande fotoalbum, Larmklockan, Voice Cue, Time Cue och StepPad. 

PRODUKTER Artikelnummer
Pocket Timer, 1 st 3805
Pocket Timer, 10 st 3806
Från 2008-03-01 är de artiklar som har två artikel-nummer ISO-
klassificerade som samtals-apparater, 22 21 09 och som Almanackor,
kalendrar och planeringssystem, 22 27 15 - enligt beslut av
Hjälpmedelsinstitutet. Se Upphandlingscirkulären för HI 2129!

ISO 22 27 15

Nytt!

- för minnesstöd och träning på ett enkelt sätt!
Pocket Timer är godkänd av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel i Sverige. 

Handla även direkt på webben!

Besök               på

www.rehabmodul.se
© Copyright  04/2010, Rehabmodul AB, Stockholm 

Pocket Timer
kan bäras i
fickan, sättas
på plåtunderlag
eftersom det
finns en magnet
på baksidan. 
Den kan bäras
om halsen med
en halsrem för
mobiltelefoner
- neckstrap
(medföljer
inte).


