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MyTime är ett fickur som med en enda knapptryckning säger 
tid, dag och när på dygnet du är. Art nr: 51086 
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Sätt i batterierna 
Klockan levereras utan att batterierna är monterade.  
Ta bort batteriluckan och montera batterierna.  
 

SET 
Ställ tiden            
HOUR 
Ställ timme   
MINUTE  
Ställ minut  
DAY/LANGUAGE  
Ställ dag och språk 
 

Batterilucka 
 
 

Ingång för 
kontaktstyrning 

Tryck på den vita  
knappen för att få  
tiden uppläst 

Fäste för halsrem 

Ingång för  
hörsnäcka 

Ratt för att  
ställa volym 

Magnethölje på 
baksidan (se text 
nedan) 
Fäst MyTime på t.ex. 
kylskåpet eller en 
whiteboard 
 

 

OBS! Magneter kan påverka personer som har Pacemaker. Det magnetiska 
fältet är svagt runt MyTime vilket medför ingen eller liten risk för påverkan. 
Rådgör med din pacemakermottagning vad som gäller för din pacemaker. 
Undvik dock helst att hänga uret direkt ovanför en Pacemaker till dess.   



 MyTime 
- Dygnsklocka med kontaktstyrning 

 

Iris Hjälpmedel AB  |  Sandsborgsvägen 52  |  122 33 Enskede  
Telefon 08-39 94 00  |  www.irishjalpmedel.se 

   

 
 

 
Volym 
Justera volymen med ratten till höger (se bild). Uttag 3,5 mm för 
hörlur eller hörsnäcka (tillbehör). 
 

Inställning av tid och dag 
1. Håll ner knappen SET i 3 sekunder tills du hör en tonstöt. 
2. Ställ in timme med HOUR. 
3. Ställ in minut med MINUTE. 
4. Ställ in rätt dag med DAY. 
5. Tryck på SET när du är klar. Du hör 2 tonstötar som talar om att 

du har låst MyTime med dina inställningar. Det går också bra 
att vänta 15 sekunder så låser klockan sig själv. 

 
Val av analog eller digital tidsannonsering 
Med analog tidsangivelse säger klockan ”Kvart över tre lördag natt” 
Med digital tidsangivelse säger klockan ”Klockan är tre och femton, 
lördag” Observera att digital tidsangivelse inte talar om när på dygnet 
du befinner dig. 

1. Håll ner knappen SET i 3 sekunder tills du hör en tonstöt. 
2. Ställ digital eller analog uppläsning genom att stega med 

HOUR. 
3. När du stegat fram till ”tolv natt” så får du analog tidsangivelse. 
4. När du stegat fram till ”noll” så får du digital tidsangivelse. 
5. Tryck på SET när du är klar Du hör 2 tonstötar som talar om att 

du har låst MyTime med dina inställningar. Det går också bra 
att vänta 15 sekunder så låser klockan sig själv 

 

Val av språk 
Tillgängliga språk är Svenska, Norska, Danska, Finska och Polska. 
Grundinställning är Svenska. 

1. Håll ner knappen SET i 3 sekunder tills du hör en tonstöt. 
2. Håll ner knappen LANGUAGE i ca 7 sekunder tills du att 

klockan säger tiden på svenska. 
3. Stega med knappen LANGUAGE tills du får önskat språk. 
4. Tryck på SET när du är klar Du hör 2 tonstötar som talar om att 

du har låst MyTime med dina inställningar. Det går också bra 
att vänta 15 sekunder så låser klockan sig själv. 
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Du kan kontaktstyra MyTime 
Ingång för kontaktdon finns på klockans vänstra sida (se skiss) 
 
Magnetfäste 
MyTime är utrustad med magnetisk baksida. Du kan enkelt fästa den 
på en plan metallyta, t.ex. whiteboardtavla, kylskåpsdörr. 
 
Intervall för dygnsangivelse: 
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 
        
Ökad taktilitet för tidsavläsning 
Montera en av de medföljande gummiplattorna på talknappen. 
 
Vid leverans medföljer: 
MyTime, 2 st AAA batterier, Två självhäftande gummiplattor, 
Halsrem, Manual 
 
Underhåll 
Klockan har 2 st AAA batterier. Livslängden beror på hur ofta man 
aktiverar talfunktionen. MyTime torkas av med lätt fuktad trasa. Inga 
lösningsmedel. 
 
Garanti, Service och Support 
Garanti ett (1) år för fabrikationsfel om inte annat avtalats. Vänd dig i första 
hand till inköpsstället. Frågor kan skickas till info@irishjalpmedel.se.            
 
Godkännanden 
Klockan är CE-märkt och klassad som medicinskteknisk utrustning klass 1.  
 
Instruktioner 
På vår hemsida och eButik finner du bruksanvisningar och instruktioner, både i text eller 
bild och även med ljud i Daisyformat. 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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