
 Taktilt och Talande armbandsur SVEA 
- Analogt svensk tal med dygnsangivelse 

 

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

   

Kronknapp 

 

 
Svea med taktil urtavla levereras med inställningen Analogt 
tal, för den som önskar kan inställning för Digitalt tal göras.  
Artnr: 51114  
 
Inställningar  
K1 = Tala             
K2 = Ställ minut   
K3 = Ställ timme. 

 

Inställning av urets visare 
Urets visare ställs in separat. Ta bort röd plastbit under 
kronvredet (vissa modeller). Drag ut kronknappen och vrid 
visarna fram eller tillbaka tills uret visar korrekt tid.  
Synkronisera med talet. Tryck in och lås visarna. Uret är aktiverat. 
 
Sätta på och stänga av uret/talet 
Sätta på: Tryck på K1 tills du hör en pipsignal (efter ca 3 - 4 sekunder) 
Stänga av: Tryck på K1 tills du hör en pipsignal (efter ca 3 - 4 sekunder)  
 
Talfunktion 
Tryck kort på K1. Uret meddelar inställd tid med grundinställning - analog tidsangivelse. 

 
Inställning av tid via talfunktionen 
Knapparna K2 och K3 är infällda i boettens vänstra sida. Gör inställningen genom att 
använda ett spetsigt föremål (t.ex. penna eller utvikt gem) och tryck in knappen. Gör en 
bestämd tryckning för varje steg. Om knappen behålls intryckt stegar uret fram 
automatiskt i hög takt. Kontrollera tidsinställning genom att trycka på K1 – talfunktionen. 

 
Inställning av analog eller digital tidsannonsering 
Stega runt med K3 för att ställa aktuell tid. 
”Kvart över två på eftermiddagen” eller ”14.15”, du väljer själv analog eller digital 
inställning. När du passerar 00.00 anges tiden digitalt, för att komma tillbaka till analog 
tid stegar du till 24:00. När du ställt in aktuell tid, lägg uret åt sidan i 10 – 15 sekunder så 
sparas den valda inställningen. För att ändra inställning så upprepar du proceduren. 
Den digitala tidsangivelsen, som saknar dygnsangivelse (se nedan), är kortast och drar 
minst ström.  
 
Intervall för dygnsangivelse i enlighet med SMHIs intervall: 
Morgon  06:00 – 09:00 
Förmiddag  09:00 – 12:00 
Eftermiddag  12:00 – 18:00 
Kväll  18:00 – 23:00 
Natt  23:00 – 06:00 
 
Taktil urtavla 
Glaset ovanför urtavlan går att lyfta för att fingret ska kunna känna timmarkeringarna och 
visarnas position. Glaset sitter i en metallram som är gängad på boettens övre del och 
har en metalläpp på dess undre del där locket lyftes ifrån. Ett ”klick” markerar öppet eller 
stängt läge. 
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Underhåll 
Uret har ett batteri, typ C2025. Livslängden beror på hur ofta man aktiverar talfunktionen. För 
batteribyte – vänd dig främst till en urmakare alternativt till Iris Hjälpmedel. Om du väljer att byta 
batteri hos din urmakare ber vi dig informera om att uret endast har ett batteri samt att stor 
varsamhet krävs med den inbyggda högtalaren och dess anslutningar. Om uret skadas vid 
batteribyte är garantin förbrukad. En lista över utvalda urmakare finns på vår hemsida. 
 
Garanti 
Garanti ett (1) år för fabrikationsfel om inte annat avtalats. Garantin omfattar inte batteribyte. 
 
Service och Support 
Vänd dig i första hand till inköpsstället.  
Frågor kan skickas till infohjalpmedel@iris.se.           
 
Godkännanden 
Armbandsuret SVEA är CE-märkt och klassad som medicinskteknisk utrustning klass 1.  
Boetten är skyddad för nickelallergi. De medföljande läderarmbanden är fria från latex.          
 
Instruktioner 
På vår hemsida och eButik finner du bruksanvisningar och instruktioner, både i text eller bild. Du 
finner även fler varianter av talande klockor, både på svenska och på andra nordiska språk. I 
eButiken och på YouTube finns även filmer om vissa av klockorna.  
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Vi hoppas att du blir nöjd med ditt taktila och svensktalande armbandsur! 
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VIKTIG INFORMATION! 
Uret är inte vattentät eftersom den har en öppning för högtalaren. Undvik 
därför att ha den på dig när du duschar, diskar eller kommer i kontakt med 
vatten och vätskor. Garantin täcker inte fel orsakat av felaktigt användande. 
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