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Installera batteriet:  
 
Batterietfacket sitter på baksidan av klockan. Sätt in antingen  
din tumme eller pekfingret i nedsänkningen. Tryck upp locket  
försiktigt och drag utt batteriluckan. Installera ett AA-batteri i  
batterifacket. Med övre delen av klockan vänd bort från dig,  
ska pluspolen på batteri (med upphöjningen) vara till höger  
när du installerar det. Sätt tillbaka batteriluckan (luckan med två piggar ska vara 
uppåt) och tillslut genom att trycka igen batteriluckan med ett ”klick”. 
 
 

Ställa in tiden:  
 
Ta bort det främre plastskyddet. På baksidan av 
klockan, strax över batterifacket, finner du ett taktilt vred som är 
svart. Drag försiktigt ut vredet och vrid vredet medurs (framåt) 
till dess timvisaren (den lilla) och minutvisaren (den större) når 
korrekt tid. Det känner du med händerna. Därefter trycker du in 
det taktila vredet så att visarna låses och klockan startar. Vill 
du skydda urtavlan kan du sätta tillbaka plastlocket som du tog av när du skulle ställa 
klockan. 
 
Läs av tiden 
 
När plastskyddet är borttaget kan du läsa av tiden genom att 
med fingrarna känna var visarna befinner sig. Urtavlan är taktilt 
märkt vid varje heltimme där 12 är högst upp och 6 längst ned. 
Tänk på att känna på visarna försiktigt så att inte dessa flyttar 
sig. Sätt helst tillbaka plastlocket efter det du avläst tiden.   
 

Bruksanvisning 

 

Väckarklocka Taktil Reizen utan eller 

med vibrator/nätdel 

 

 
 

Detta väckarur har avtagbar front med taktil visning av tiden 

för personer med synnedsättning eller blindhet. Uret finns 

som batteridriven enhet eller i kombination med vibrator och 

nätdel. 
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Ställa larmet  
 
Tag av plastlocket och känn efter den tunna visaren som 
Indikerar väckningstid. Vrid på det taktila vredet medurs 
(framåt) på baksidan i inskjutet läge till dess att den tunna  
visaren hamnar på rätt väcktid.   
 
 
Larm På/Av 
 
På urets hägra sida finns en rektangulär, räfflad knapp som  
kan skjutas upp och ned i tre lägen. Skjut upp den för att aktivera  
larmet. När inställt larm ljuder kan det stängas av helt genom att 
skjuta reglaget i mittenlägen. OBS aktivering av väckning via 
vibrator sker i läget längs ned (se Vibrator).   
  
 

Snooze (larmrepetition) 
 
På urets ovansida finns en bred silverfärgad knapp som fungerar 
som larmrepetition eller ”snooze”. När larmet ljuder och denna 
knapp trycks ned återkommer larmet efter ett par minuter. När 
larmet inte ljuder kan knappen tryckas ned för att kort lysa upp 
urtavlan. 
 
 
Vibrator 
 
På urets baksida finns uttag för vibrator samt nätanslutning. För att 
vibratorn ska kunna användas erfordras nätanslutning. Vibrator och  
och nätanslutning är ett tillval under eget artikelnummer. 
 

 
 
 
 
 
Väckarur Taktilt Reizen   art nr 51097 
 
Väckarur Taktilt Reizen med nätdel och vibrator art nr 51096 
 
Produkten är CE-märkt 
 
Batteri medföljer 

 

 

 

 


