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01
Kom i gang

Timeflex har 5 ulike aktivitetsknapper hvor man kan 
stille inn et tidsintervall, 1-999 minutter. 

Cognita leverer den innstilt med 5 min (rød knapp), 
10 min (gul knapp), 20 min (grønn knapp), 30 min 
(blå knapp) og 60 min (sort knapp).  

Disse kan programmeres om. 

Grønne lys teller ned tiden som er igjen av valgt  
tidsintervall. 

Oransj lys viser hvilken alarm/tidsintervall som er valgt.

Displayet øverst viser hvor mange minutter som er igjen 
samt batterinivå.

Til høyre for de fargede aktivitetsknappene er det mulighet 
for sette på etikett/symbol for aktivitetene o.l.



Kontakt

4

02
Innstillinger
Vibrasjon

Innstilling for vibrasjon på/av (on/off), samt uttak for medfølgende 
3,5 mm høretelefoner finner du på høyre siden av Timeflex (Se bildet)

Aktivitetsknapper

Baksiden har 5 ulike innstillingsknapper.

For å stille inn, gjør følgende:
1. Hold inne både pil opp og ned knappen i noen sekunder. 
Oransje lysblinker. 
2. Velg en av aktivitetsknappene. 
3. Velg tidsinnstilling ved å trykke på pil opp eller ned for å 
få riktig nedtelling. 
4. Bekreft valgt nedtelling ved å trykke OK. Alle lys blinker 
og displayet nullstilles, man kan nå   
fortsette å stille inn de andre aktivitetsknappene. 
Man kan kontrollere innstilt tid ved å trykke på 
valgt aktivitetsknapp.
5. Når du vil avslutte og låse innstillingen hold nede både 
pil opp og ned knappen i noen sekunder.  
Display og lysene slukkes.

Tidsintervall

1. Trykk en gang for å se at riktig tidsintervall er valgt.
2. Trykk en gang til for å bekrefte at riktig tidsintervall er valgt. De grønne lysene tennes. 
3. 10 sekunder før nedtellingen/aktiviteten er slutt begynner alle lys å blinke, og man kan få en
    alarm. Alarmen kan være med eller uten vibrasjon.
4. Ønsker man å avslutte en nedtelling/aktivitet trykker man på aktuell aktivitetsknapp i 5 sek.
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Support
Tlf: 22 12 14 50 
support@cognita.no
cognita.no

Besøksadresse
Cognita AS
Oscars Gate 92 
0256 Oslo 

Postadresse
Cognita AS
Gjerstadveien 396 
4993 Sundebru

Hvis du har kommentarer eller spørsmål i forbindelse 
med løsningen må du gjerne kontakte oss.

Volum

For å stille volum, gjør følgende:
1. Hold nede både + og – i 5 sek. for å stille volum. 
2. Trykk + eller – for å stille inn volum. Displayet foran viser hvor høy volumet er, 5 er høyest og  
    0 er lydløs. 
3. Trykk + og – i ca 5 sek for å låse valgt volum. Volumet låses automatisk hvis man ikke gjør   
    noen ting på 60 sek. 

Timeflex har utfellbart stativ, og fire magneter for å feste Timeflex på f. eks en kjøleskapsdør. 
Det er mulighet for å feste medfølgende halsreim. 

Timeflex drives av 3 stk AA standard batterier.


