
     

 

SANKT ANNA 

ELEKTRONIK 

 

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.  

Klockan enkel och bekväm samt lätt att sköta. 

Storleken är 105x57x18 mm.  

Dess tydliga och lättförståeliga tal gör att den är lämplig som hjälpmedel till många olika 

grupper av behövande. 

 

Knapparnas funktion: 
Avläsningsknappen den stora mörka knappen är placerad till höger upptill på klockans 

framsida. Knappen är lätt kännbar då den har en upphöjd gummerad yta, samt är mycket 

lätt-tryckt. 

Vid ett tryck på knappen talar Klara ut aktuell tid på samma sätt såsom vi människor talar, 

dvs. klockan säger kvart i .., halv.. , fem över halv.. osv. 

Klockan 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 

 

Ställknappen är placerad till höger mitt på klockans framsida, den är svagt markerad med 

en oval grå yta, men ej prägad för att ej kunna nås av misstag. 

Ställfunktionen är själv instruerande med hjälpord.  

 

Ställa klockan: 
Vid tryck på Ställknappen kvitterar Klara med ett kort pip samt säger ”Ställ timmar” 

samt inställda timmar, ställfunktionen har inletts. Varje gång knappen Ställknappen 

släpps kortvarigt hoppar rutinen till nästa steg, om Ställknappen släpps helt överges 

ställfunktionen, detta kvitteras med 2 korta pip.  

Håll kvar Ställknappen inne vid önskat val och tryck på Avläsningsknappen, för att 

ställa in önskat värde (stega fram).  

 

Ställrutin Klara:  

"Pip" (kvittering av att ställrutin är påbörjad) 

"Timmar" + (timmar 0 till 23) 

"Minuter" + (minuter 0 till 59) 

"Dag" + (dag Måndag - Söndag) 
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Batteribyte: 
Klockan Klara drivs av 2 st R03 batterier, som byts genom att lossa krysskruven till 

batterifacket på baksidan av klockan, med en lämplig 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 batteri isättning 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  Sankt Anna Elektronik 
Sandsborgsvägen 52                                             Övre Lagnö 2 

122 88 Enskede   614 98 Sankt Anna 

Tel. 08-39 94 00   Tel. 0121-513 65  

 

   


