Bruksanvisning Klockan Klara

Bruksanvisning Klockan Klara
Allmänt:
Klockan Klara är en svensktalande klocka som efter ett tryck på
den stora lättryckta avläsningsknappen talar ut aktuell tid på
samma sätt såsom vi människor talar, dvs. klockan säger kvart i
.., halv.. , fem över halv.. osv.
Klockan säger även dygnsangivelse t ex morgon, förmiddag,
eftermiddag osv.
Klockan enkel att hantera och att sköta. Det finns en ögla och en
medföljande halsrem som gör den enkel att bära.
Storleken är 105x57x18 mm.
Batterier ingår och är monterade vid leverans.

Beskrivning av Klockan Klara:

Avläsningsknapp
Reglering
av
volym
Ställknapp

Avläsningsknapp Tryck på avläsningsknappen och Klara läser upp
tiden i klartext.
Klockan säger kvart i .., halv.. , fem över halv.. osv.

Klockan Klara säger även dygnsangivelse enligt nedan samt
veckodag.
Kl 23 .00 – 5.59 natt
Kl 6.00 – 8.59 morgon
Kl 9.00 – 12.59 förmiddag
Kl 13.00 – 17.59 eftermiddag
Kl 18.00 – 22.59 kväll

Volymreglage: Volym justeras genom att vrida på reglaget på
Klockan Klaras vänstra sida.

Ställknapp: Placerad på klockans framsida, svagt markerad med
en oval röd yta.
Här ställer du tiden samt veckodag.
OBS! Klockan Klara ändrar ej automatiskt mellan sommarrespektive sommartid.

Ställa Klockan Klara:
1. Tryck på Ställknappen. Klara kvitterar med ett kort pip och
säger ”Ställ timmar” och aktuell timme
2. Stega med Avläsningsknappen till aktuell timme.
3. Släpp tillfälligt Ställknappen. Tryck ner Ställknappen igen.
Klara säger ”Minuter” och aktuella minuter.
4. Stega med Avläsningsknappen till aktuella minuter
5. Släpp tillfälligt Ställknappen. Tryck ner Ställknappen igen.
Klara säger ”Dag” och aktuell veckodag.
6. Stega med Avläsningsknappen till aktuell dag.
7. Nu är inställningarna klara. Släpp Ställknappen och Klara
kvitterar med 2 korta pip.
Du kan avsluta inställningarna genom att när som helst under
processen släppa Ställknappen. Klara kvitterar med 2 korta pip.

Batteribyte:
Klockan Klara drivs av 2 st R03 batterier som är installerade vid
leverans. Dessa byts genom att lossa krysskruven till
batterifacket på baksidan av klockan med skruvmejsel.Ta ur de
förbrukade batterierna. Nya batterier stoppas i batterifacket.
Observera polariteten, det översta batteriet pluspol åt höger, det
undre batteriet pluspol åt vänster, rätt polaritet står även märkt i
lådans botten. Vid felaktig batteriisättning blir batterierna varma
och förbrukas på en mycket kort stund.

Klara behåller rätt tid helt utan batterier ca: 5 minuter.

Underhåll och service:
Klara behöver inget underhåll förutom batteribyte. Vid kassaktion
avlägsnas batteriet som lämnas till särskild batteri insamling.
Klara återlämnas till inköpsstället för återvinning och miljöhänsyn.
Vid behov av service kontakta Iris Hjälpmedel AB (gäller särskilt
under garantitiden). Vid senare behov av service går det också
bra att kontakta tillverkaren Sankt Anna Elektronik.
Vi hoppas att du skall få mycken nytta av din talande klocka
Klara!

Iris Hjälpmedel AB
Sandsborgsvägen 52
122 88 Enskede
Tel. 08-39 94 00

Iris Hjälpmedel
E-post; infohjalpmedel@iris.se

Sankt Anna Elektronik
Övre Lagnö 2
614 98 Sankt Anna
Tel. 0121-513 65

www.ebutiken.iris.se
Telefon; 08- 39 94 00

