
Pocket Timer är ett tidur i fickformat 
och är mycket enkelt att använda och 
passar alla brukare - i alla åldrar - för 
minnesstöd och träning på ett enkelt 
sätt! Sifferstorleken är c:a 9 mm. 
Max 99 minuter och 59 sekunder. 
Magnet på baksidan. Pipsignal - ej tal.
• Räkna ned - ställa alarmtiden 
1. Tryck upprepade gånger på (eller håll intryckt) 

knappen M tills önskade minuter visas.
2. Tryck upprepade gånger på (eller håll intryckt) 

knappen S tills önskade sekunder visas.
3. För att nollställa - tryck på både M och S för att 

ta bort inställningen.  
4. Tryck på START/STOP för att börja nedräkningen. 

Stoppa och sätta igång igen görs med START/STOP. 
5. När minuter och sekunder visar 0 hörs pipsignalen. 

Pipsignalen stängs av med START/STOP eller 
upphör automatiskt efter c:a 30 sekunder 

• Räkna upp - tidtagning 
1. Tryck på både M och S för att först nollställa. 
2. Tryck på START/STOP för att börja uppräkningen. 

Högst 99 minuter och 59 sekunder.

• Byta batteri
Vid leverans ingår 1 st LR44. När siffrorna blir svaga och/eller larmet inte 
hörs så bra är det dags att byta batteri. För att byta batteri - skjut och ta 
bort batterifackets lucka, på baksidan. Ta bort det gamla batteriet. Sätt in 
1 nytt LR44 (eller SR44 silveroxid) batteri, med pluspolen riktad uppåt. När 
batteriet är på plats ska siffrorna synas på skärmen. 
Om inte - är batteriet felaktigt isatt eller i dålig kondition.
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Bruksanvisning

Attainment Pocket Timer

För kommunikation
med datorprogram
och AKK-talapparater

Rehabmodul ABAvfallshantering
Förbrukad produkt ska 

hanteras som elektronikavfall.

Pocket Timer kan bäras
om halsen med en halsrem
för mobiltelefoner -
neckstrap (medföljer
inte). Det kan vara lite
”pillrigt” att få dit
snodden. Det underlättar
dock om man lossar lite
på skruvarna på baksidan


