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Timer 

Nedtællingsur 

Handikapvenlig timer 
  

Stander til bordet eller ophæng til væggen. 

  

Rød tidsindikator gør det let at følge med i tiden. 

Gør tid overskuelig. 

Ingen batteri. Så slipper du for besværet med at finde batterier. 

Brugervenlig. Træk op og timeren er klar. 
  

  

Specifikationer: 

• Mekanisk timer. 

• Ingen batteri. 

• Analog. 

• Ingen strøm. 

• Diameter på 19 cm. 

• Rød tidsindikator. 

  

  

Måling: 

• Måler tid indenfor en time. 

• Minutinddeling. 

• Tiden kan aflæses med en rød indikator. 

• Tal og tydelig markering hvert femte minut (ligesom på de fleste almindelige ure.) 

  

  

Sted og anvendelse: 

• Kan stå på et bord. 

• Kan hænges på en væg. 



  

  

Brugermanual for indstilling af tid: 

1. Træk timeren op: Roter timeren (i retning mod uret) helt hen til 60 minutter. 

2. Stil timeren: Træk timeren (i retning med uret) hen til den ønskede tid. 

  

  

Alarm: 

Timeren ringer, når den ønskede/satte tid er gået. 

Lyden aftaler af sig selv efter nogle få sekunder. 

Husk på, at når du har trækket timeren helt op (som beskrevet under (“Brugermanual for 

indstilling af tid”) så vil lydstyrken være optimal. Hvis du glemmer at trække timeren op vil 

lyden være svagere, når den ringer. 

  

  

Materiale: 

• Plastik 

  

Anvendelsesmuligheder: 

Der er et hav af forskellige anvendelsesmuligheder for denne timer. 

• Timer til klasselokalet. 

• Timer til arbejdspladsen. 

• Timer til børnehaven. 

• Til børnefamilier. 

• Pædagogisk værktøj. 

• Handikapvenlig timer: 

o For folk med forskellige typer af overbliksvanskeligheder kan dette ur give god 

overblik over tid. 

o Brugervenlig. Træk op og timeren er klar. 

• Den røde tidsindikator giver overblik over tiden. 

• Giver overblik over tid og gør livet lettere. Du kan f.eks. sidde i sofaen og følge med i 

den resterende tid. Du kan koncentrere dig om noget andet og alarmen vil gøre dig 

opmærksom på at tiden er gået. 

• Anvend timeren når noget skal slutte (eller udføres indenfor en bestemt tid). 



o Lektielæsning 

o Brug af tablet/tv/computer. 

o Eksamenslæsning. 

o Konkurrencer. 

• Anvend timeren når noget skal starte 

o Noget spændende på tablet/tv/computer. 

o Pligter 

o Hygge med familien. 

  

 

Link til varen på hjemmesiden: 

https://xn--hjlpemiddel-b9a.dk/?product=timer-og-nedtaellingsur 

 


