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Bruksanvisning Klockan Klara 
 
Allmänt: 
”Nya” 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. Håller man knappen nedtryckt ytterligare 
får man inställt datum och månad uppläst. 
 
Tillkommande funktioner i ”Nya” Klara. Sommar och vintertid kan 
ställas in. Utöver tid kan datum och månad läsas upp. Möjlighet till 
timrapportering mellan 09.00 och 21.00. Bättre batterihushållning. 
Batterivarnare inbyggd, säger ”batteri” när det börjar bli dags att byta. 
Bättre gummerad och stabil avläsningsknapp. Förstärkt högtalargaller.  
 
Klockan är enkel att hantera och att sköta. Det finns en ögla och en 
medföljande halsrem som gör den enkel att bära. 
 
Beskrivning av Klockan Klara: 
 
 
 
     Avläsningsknapp 
Ratt för reglering  
av 
volym     Ställknapp 
 
 
 

Avläsningsknapp Tryck på avläsningsknappen och Klara läser upp 
tiden i klartext. Håll kvar och Klara anger datum och månad. 
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 – 11.59 förmiddag 
Kl 12.00 – 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 automatiskt mellan sommar- 
respektive sommartid. 
 
Ställa tid, dag och månad i ”nya” Klockan Klara: 
1. Håll Ställknappen nedtryckt och håll kvar. 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 och 
håll kvar. Klara säger ”Minuter” och aktuella minuter. 
4. Stega med Avläsningsknappen till aktuella minuter 
5. Släpp tillfälligt Ställknappen. Tryck ner Ställknappen igen och 
håll kvar. Klara säger ”Dag” och aktuell veckodag. 
6. Stega med Avläsningsknappen till aktuell dag. 
7. Släpp tillfälligt Ställknappen. Tryck ner Ställknappen igen och 
håll kvar. Klara säger ”Månad” och aktuell månad. 
8. Stega med Avläsningsknappen till aktuell månad. 
9. Släpp tillfälligt Ställknappen. Tryck ner Ställknappen igen och 
håll kvar. Klara säger aktuellt ”år”. 0 är skottår och 1 – 3 
mellanliggande år. Skottår är 2020, 2024 och 2028. Detta för att 
hålla reda på den 29 februari varje skottår. 
10 Släpp tillfälligt Ställknappen. Tryck ner Ställknappen igen 
och håll kvar. Klara säger ”Tal” och aktuell inställning ”Till” eller 
”Från”. Denna valbara funktion är en automatisk timrapportering 
mellan 09.00 och 21.00. Inställt läge vid leverans är ”från” 
11. Nu är inställningarna klara. Släpp Ställknappen och Klara 
kvitterar med 2 korta pip. 
12. Du kan avsluta inställningarna genom att när som helst under 
processen släppa Ställknappen. Klara kvitterar med 2 korta pip. 

 
 
 
 



 

 
Batteriindikator och batteribyte: 
”Nya” Klockan Klara indikerar själv när batterierna börjar bli 
svaga genom att säga ”batteri”. 
 
Klockan Klara drivs av 2 st R03 batterier som är bipackade vid 
leverans. Dessa monteras eller byts genom att lossa krysskruven 
till batterifacket på baksidan av klockan med skruvmejsel. Ta ur 
de förbrukade batterierna. Nya batterier läggs 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 inställningarna utan batterier under drygt 4 
minuter. 
 
Storleken är 105x57x18 mm.  
Batterier ingår och är monterade vid leverans. 
 
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). Använd serviceblankett på under Service & 
Support på www.irishjalpmedel.se   
 
 
Iris Hjälpmedel AB, Sandsborgsvägen 52, 122 33 Enskede 
info@hjalpmedel.se, Tel. 08-39 94 00 
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