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Meningen med dette uret er at det skal være enkelt å bruke og enkelt å forstå. Det leser opp tiden 
i timer og minutter på analog måte, og forteller deg i tillegg hvilken dag, dato og måned det er. 
 
HVORDAN BRUKE KLOKKEN:  
Uret har en stor, rød trykknapp, dette er taleknappen, to små justeringshull samt en 
justeringsskrue for lydstyrken. 
 
Legg uret på bordet foran deg, slik at den store, røde knappen som vi kaller taleknappen, vender 
opp, og er i venstre hjørne lengst fra deg. De to justeringshullene som betjenes med en tynn 
gjenstand f.eks. en tannstikker, sitter nå i det høyre hjørnet lengst fra deg. For ordens skyld kaller 
vi hullet nærmest deg for knapp 1, og hullet lengst fra deg for knapp 2. Justeringsskruen for 
lydstyrken er plassert i det runde hullet på den buede enden nærmest deg. Nå som vi vet hvor alle 
knapper er plassert, skal vi se litt på hvordan de brukes. 



 
Gå fram på følgende måte for å stille inn uret: 
Juster lydstyrken til ønsket nivå med en liten skrutrekker. Lydstyrken er i utgangspunktet innstilt 
med normal lydstyrke, men ønsker du høyere eller lavere nivå, vrir du skruen gjentatte ganger 
med solen for høyere nivå eller mot solen for lavere nivå. 
 
For innstilling av klokkeslett og dato må vi bruke de to knappene nede i justeringshullene. Du 
starter justeringsprosedyren ved å trykke på knapp 1, klokken vil da si «innstilling timer». 
Knapp 1 og 2 vil nå fungere som henholdsvis pluss- og minus-knapper, og taleknappen som 
menyknapp. Vil du stille timene framover trykker du på knapp 1, vil du stille dem bakover trykker 
du på knapp 2. For hvert trykk hopper klokken en time fram- eller bakover. Skal du justere mange 
timer kan du holde knappen inne, og du vil da høre ett pip for hvert hopp klokken gjør. På denne 
måten kan du raskere og mer effektivt gjøre dine justeringer. 
 
Når timene er justert, trykker du på taleknappen som altså nå fungerer som en menyknapp. Den 
vil hele tiden forklare deg hva du skal justere, og vil nå si «innstilling minutter». 
 
Trykk deg fram- eller bakover med justeringsknappene til du er kommet til ønsket antall minutter. 
Trykk så på taleknappen igjen, klokken vi nå si «innstilling ukedag». Trykk deg fram til riktig 
ukedag med justeringsknappene og trykk på taleknappen igjen. Klokken sier nå «innstilling 
dato», velg dato ved å trykke deg fram- eller bakover med justeringsknappene, når du har 
funnet riktig dato trykker du igjen på taleknappen. Klokken sier nå «innstilling måned», trykk 
deg fram- eller bakover med knapp 1 og 2 til du er kommet til ønsket måned. Trykk på 
taleknappen igjen, klokken vil nå si «innstilling årstall». Trykk deg fram- eller bakover på 
samme måte med knapp 1 og 2, og avslutt med å trykke på taleknappen. Klokken bekrefter med 
to pipesignal at justeringsprosedyren er gjennomført, og at klokken har gått tilbake til normal 
funksjon igjen. 
 
 
Venter du mer enn ett minutt med å trykke på knappene når du er inne i justeringsprosedyren, vil 
klokken automatisk koble over til vanlig klokkefunksjon igjen. Ønsker du da å fortsette 
justeringsprosedyren må du starte den på nytt ved å trykke på knapp 1. 
 
 
Trykker du raskt på taleknappen vil klokken fortelle deg klokkeslettet på analog måte, og samtidig 
lese opp om det er morgen, formiddag, ettermiddag, kveld eller natt. Holder du taleknappen inne 
vil den fortsette med dag, dato og måned. 
 
 
Klokken leveres med bæresnor slik at den kan bæres rundt nakken. Den drives av to stk. LR03 
batterier som ved levering allerede er montert. For å skifte disse må du først løsne de tre skruene 
på baksiden av klokken, og deretter løfte av frontdekselet slik at du får tilgang til batteriene. Sett 
inn nye batterier, legg frontdekselet på plass igjen og fest til slutt de tre skruene på klokkens 
bakside. Husk at den flate enden av batteriene skal vende mot batterirommets fjærer. Dersom du 
klarer å sette de nye batteriene på plass innen ett minutt, slipper du å stille klokkeslett og dato på 
nytt etter batteriskift. 
 
 
Ønsker du ytterligere opplysninger om klokken kan du ta kontakt med hjelpemiddelsentralen der 
du bor, ringe Adaptor Hjelpemidler AS på telefon 23215555, eller sende en e-post til 
hjelpemidler@adaptor.no. 


