
 

 

 

 

 

Westerstrand Urfabrik AB 

Timstock 
Brukerveiledning 

Vi har all tid til deg 

Fjerde generasjon  



 
 

 

 

 

 

Westerstrands Timstock visualiserer og gjør det enklere å forstå det 
abstrakte begrepet tid. Når tiden går, slukkes diodene i tidslinjen, én 
etter én til tiden er ute og Timstock-lyden signaliserer. Regelmessig 
bruk av enheten kan hjelpe deg med å utvikle oppfatningen av tid 
samt redusere stress og frustrasjon i hverdagen. 

 

 

 

Timstocken er støv- og vanntett og kan brukes innendørs, utendørs og i 
dusjen. Skal enheten brukes til svømming, anbefales det å bruke 
beskyttelsesveske med innebygget flytepute, denne finnes som 
tilleggsutstyr. Bruk av beskyttelsesvesken gjør at Timstocken flyter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse 

Tidslinje Volumknapper 

Høyttaler 

Hull for  
halsbånd 
 

Gummibelagte hjørner 

Startknapper 



 

 
 
 

 
 
Still inn tiden 
Trykk på en av startknappene (rød, gul, grønn eller blå) som tilsvarer 
ønsket tid. LED-ene lyser og nedtellingen starter. Ved siden av hver 
startknapp lyser også en liten diode for å vise valgt tid. 
 
 
Volum 
Trykk på knappene på toppen for å øke eller senke alarmsignalets 
lydstyrke. Volumet har 8 forskjellige nivå. Når høyeste eller laveste 
volum er nådd vibrerer enheten i 1 sekund. 
 
Trykk        for å øke volumet  
Trykk        for å senke volumet  
For lydløst modus, hold        inne i 1,5 sek. 
For maks volum hold        inne i 1,5 sek. 
 
 
Funksjon 
Nedtellingen visualiseres ved at de røde lysdiodene i tidslinjen slukkes, 
én etter én, etter hvert som tiden går. For å indikere at den valgte tiden 
har gått ut, signaliserer timeren med blinkende dioder, piping og 
vibrasjon i noen sekunder. Starttiden kan slettes ved å holde på de 
røde og blå startknappene samtidig i 2 sekunder og deretter slippe. 
Deretter kan en ny nedtelling startes. 
 

 

Kom i gang 
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Timstocken drives med to stk AA-batterier. Produktet leveres med 
batterier. Disse holder til ca 60 timers bruk før de må byttes.  
Når LED-ene begynner å bli svake, bør begge batteriene skiftes ut med 
nye. Ta ut batteriene hvis du ikke skal bruke Timstocken over en lengre 
periode. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Slik bytter du batterier: 
1. Løsne skruene i batteridekselet med en liten Phillips-skrutrekker. 
2. Bytt ut de gamle batteriene med nye AA-batterier.  

Kontroller polariteten slik at + og – blir korrekt. 
3. Skru igjen batteridekselet. Batterildekselet passer kun i en retning. 
 

 

 

Batteridrift 

Skrue til batterideksel Skrue til batterideksel 



 
 

 

 

 

 

Forpakningen inneholder: 

1 x Timstock 

2 x Batterier, type AA 

1 x Halsbånd 

1 x Brukerveiledning 

 

 

 

Dimensjoner: 105x47x28 mm 

Vekt:  75,2 g (eks. batterier) 

  121 g (inkl. batterier) 

Strømkilde 2 stk. 1,5V R6 / AA-batterier 

Omgivelsestemperatur -10°C till +40°C 

IP-grad IP67 (støv- og vanntett) 

 

 

 

Startknapp- 
farger 

Timstocksmodeller 
8 20 60 80 8 

 2 min 5 min 15 min 20 min 2 tim 

 4 min 10 min 30 min 40 min 4 tim 

 6 min 15 min 45 min 60 min 6 tim 

 8 min 20 min 60 min 80 min 8 tim 
 

Teknisk spesifikasjon 



 
 

 

 

 

 

Rengjøring  
Ved rengjøring, tørk av Timstocken med en fuktig og lofri klut med 
mildt, lunkent såpevann, eller med en renseklut beregnet for 
elektronikk. 
 
Miljø & Garanti  
Produsenten gir 1 års garanti for produksjonsfeil. Garantien dekker 
ikke brukerfeil. 
 

Timstock inneholder elektronikk og må derfor gjenvinnes som 
elektronisk avfall. Dette kan leveres vanligvis til din 
gjenvinningsstasjon, ta kontakt med kommunen din dersom du 

er usikker. 
 

 

 

”För Sverige uppfyller Westerstrand Urfabrik AB våra 
plikter enligt lagen om producentansvar för el-avfall 
genom att vara anslutna till elretur” 
 

 

Grønt Punkt Norge er en nasjonal “non-profit”, 
medlemsbasert organisasjon for innsamling og 
gjenvinning av brukt emballasje. Cantec AS er 
sertifisert medlem av Grønt Punkt Norge. Vi jobber for 
å begrense plast og emballasje i driften vår. 
www.grontpunkt.no/ 
 

 

Cantec AS er medlem av Norsirk som er et 
landsdekkende returselskap for innsamling, gjenvinning 
og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk 
avfall. www.norsirk.no/ 

 

Vedlikehold 

https://www.grontpunkt.no/
http://www.grontpunkt.no/
https://norsirk.no/
http://www.norsirk.no/


 
 

 

 

 

 

 

  

Hull for halsbånd  
På på den ene siden av Timstocken er det et hull hvor du 
fester snoren for å bære Timstocken rundt halsen. Bruk 
kun det originale tilbehøret som følger med Timstocken 
for å unngå fare for kvelning og annen skade. 
 

 
Produktet må ikke brukes i andre omgivelser eller på annen måte enn 
foreskrevet.  
 
Batterier inneholder farlige stoffer. Hold batteriene utilgjengelig for 
uautoriserte personer. 
 
Kontakt produsenten eller leverandøren umiddelbart ved skade på 
produktet eller hvis det er fare for skade. 
 
Nyeste versjon av brukerveiledningen og mer informasjon er 
tilgjengelig for nedlasting på:  www.westerstrand.se og www.cantec.no 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikkerhet 

http://www.westerstrand.se/
http://www.cantec.no/


 

 

   

PRODUSENT  DISTRIBUTØR I NORGE 

Westerstrand Urfabrik AB 
Verkstadsgatan 1  
545 31 Töreboda 

 
Cantec AS 
Sofiemyrveien 4, 1412 SOFIEMYR, 
postboks 626, 1411 KOLBOTN 

info@westerstrand.se  post@cantec.no 

0506-480 00 
 

66 99 60 00 

www.westerstrand.se 
 

www.cantec.no 

Westerstrand Urfabrik AB 
Tid- & Resultatanläggningar 

 

Cantec AS 

Westerstrand Urfabrik AB 
  

 

Produsent av svenske kvalitetsprodukter siden 1906 
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