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1. Naam van het product 
Time Timer MOD 

 

2. Product code 
99479471 

 

3. Kleur 
Zoals afgebeeld 

 

4. Omschrijving 
De nieuwste variant van de Time Timer, zie hier de duurzame, draagbare Time Timer MOD. De 
Time Timer MOD is een veelgebruikte klok bij mensen met ADHD, autisme of dementie. Deze Time 
Timer is ideaal voor op je bureau of aanrecht. Daarnaast is de Time Timer ook ideaal te gebruiken 
in de klas, of in een vergadering. 

 
De Time Timer MOD is beschermd met een grijs hoesje en een doorzichtige plastic lens om de rode 
schijf te beschermen. Omdat de Time Timer klein van formaat is, is deze makkelijk mee te nemen 
naar je werk of school. Het is ook mogelijk om zelf het geluid af te stellen, waardoor deze Time 
Timer uitermate geschikt is voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes. Het is ook mogelijk om het 
geluid helemaal uit te zetten. 

 

5. In gebruik nemen 

1. De Time Timer MOD werkt op 1 AA-batterij alkaline – high power (niet inbegrepen) 
2. De Time Timer MOD beschikt over een batterijklepje aan de achterkant.  
3. Om de Time Timer MOD in te stellen beweeg je de schijf tegen de klok in naar de gewenste 

tijd. De schijf verdwijnt kloksgewijs met het verstrijken van de tijd.  
4. De schijf kan naar elk punt van de timer gedraaid worden. De timer staat altijd aan en hoeft 

niet aan-of uitgezet te worden. De schijf kan heen en weer bewogen worden (met of tegen de 
klok in) zonder dat het mechanisme beschadigd wordt. Uiteraard verlengt voorzichtige 
behandeling de levensduur van de Time Timer MOD. De geluidsschakelaar aan de achterkant 
met on/off kan aan of uitgezet worden.  

 

6. Afmetingen 
9 x 9 x 5 centimeter 

121 gram 

 

7. Levering 
Exclusief 1 AA batterij 

 
 
 

 
 

 
Voor meer informatie kunt u onze website www.nenko.com bezoeken. 
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