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Inställningar: 
Funktion - Inställningar             
Ställ - Används tillsamans med Funktion för att göra inställningar (bekräfta val) 
Tillbaka - Används för att backa tillbaka när du stegar dig fram genom inställningar   
Nollställ – nollställ väckaruret 

 
Kom igång 
Sätt i batterierna. Klockan startar automatiskt. Om klockan inte startar kan du prova att 
hålla ner den avlånga svarta knappen på ovansidan i ca 3 sek.  
 
Stänga av och sätta på väckaruret 
För att stänga av, håll in den svarta avlånga knappen på klockans ovansida i ca 3 sek. 
Först anges tiden sen slocknar de digitala siffrorna i displayen. Klockan är nu avstängd. 
För att sätta på väckaruret håller du in den svarta avlånga knappen på klockans 
ovansida i ca 3 sek.  Du hör ett pip och ser sedan de digitala siffrorna i displayen. 
 
Volym 
På klockans baksida kan du ställa volymen. Det finns två olika lägen, låg och hög. 
 
Uppläsning av tid 
Tryck kort på den avlånga svarta knappen på klockans ovansida. StigUpp anger tiden 
analogt, t.ex. ”Klockan är fem i halv tre på eftermiddagen” eller diditalt ”Klockan är 
femton och trettio”. 
 
Inställning för Alarm, Vibration, och Tid 

- Håll ned knappen Funktion tills uret säger ”Alarm på” eller ”Alarm av”. Genom 
att trycka snabbt på funktionstangenten skiftar du mellan på och av. 

- Håll nere knappen Funktion tills uret säger ”Vibration Av” eller ”Vibration På”. 
Ändra inställning med Ställ (enbart tillämpligt om extern vibrator anslutits). 

- Tryck igen på knappen Funktion, uret säger ”Ställ Alarm timme”. Stega med 
Ställ. 

- Tryck på knappen Funktion, uret säger ”Ställ Alarm minut”. 
Stega med Ställ. 

- Tryck igen på knappen Funktion för att ställa Tid, uret säger ”Ställ timme”. Stega 
med Ställ. 

 

Av och på knapp 

Funktion - Ställ - Tillbaka – Nollställ  (infälld knapp) 



 Svensktalande väckarur – StigUpp 2 
Analog tidsangivelse med dygnsbestämning eller digital tidsangivelse 

 

Iris Hjälpmedel AB  |  Sandsborgsvägen 52  |  122 88 Enskede 
Telefon 08-39 94 00  |  www.irishjalpmedel.se 

   

- Tryck igen på knappen Funktion för att ställa Tid, uret säger ”Ställ minut”. Stega 
med Ställ. 

- Tryck igen på knappen Funktion för att komma ur inställningsläget, uret säger 
”Aktuell tid” och läser upp inställningar. 

 
Val av analog eller digital tidsangivelse 

- När du ställer timme enligt ovan kan du skifta mellan analog och digital 
tidsangivelse genom att passera ”0:00” eller ”Klockan är 12 på natten”. När du 
fått önskad angivelse låter du vara klockan vara ca 10 sekunder så låser den sig 
i det läget du valt. 

- Om du stegat för långt kan du backa genom att nollställa uret utan att förändra 
ställd tidsangivelse. 

 
Aktivering av alarm 

- Gör ett kort tryck på knappen Funktion. 
- Uret säger ”Alarm På + Anger aktuell larmtid” eller ”Alarm av”. 
- Ändra genom att trycka igen på knappen Funktion. 
- Tidsangivelse för väckning följer grundinställningen 

 
Stäng av alarm eller snooza 

- Larmet ljuder i 1 minut. 
- För att snooza (10 minuter), tryck på den svarta avlånga knappen på väckarurets 

ovansida. 
- För att stänga av larmet, tryck på knappen Funktion. Uret säger ”Alarm på + 

aktuell tid”. 
- Väckaruret upprepar samma alarmatid nästa morgon. 
 

Aktiviering av Timrapportering (chime) 
- Tryck på Ställ för att välja timrapportering Av/På.  
- När Timrapportering är på ser du symbolen i övre högra hörnet på displayen. 

 
Så här ser du vilka funktionerna som är aktiverade? 
Symbolerna i displayens övre högra hörn visar vilka funktioner som är aktiverade. Syns 
inga symboler är inga funktioner aktiverade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nollställ väckaruret 
För att nollställa väckaruret, använd en penna och tryck på den infällda knappen 
Nollställ. Klockan ställs om till 12:00. Alarm, vibration och timrapportering avaktiveras. 
Tips! Invänta 12-slaget och nollställ då klockan! 
 
Underhåll 
StigUpp drivs av 2 st R6 batterier (AA) Väckaruret rengörs med en lätt fuktad trasa. 
 
Version Snabbguide 141002 JA/EH 

 

Alarm på 

Vibration på 
(om extern 
vibrator ansluts) 

Timrapportering på 


