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Armbandsur KÄNNA med taktil urtavla  
Artikelnummer 51020 (större modell) & 51021 (mindre modell)  

 
Bruksanvisning för armbandsur med analog visning 
Detta armbandsur specialtillverkat för personer med kraftigt nedsatt eller ingen 
syn. Uret finns i två storlekar, urtavla 27 mm (51020) och urtavla 23 mm (51021). 
Genom att lyfta på ramen med glaset kan man med fingret känna visarna och de 
12 markeringar som visar dygnets hela timmar.  
 
Boetten är tillverkad i stål överdragen med aluminium för att skydda mot 
nickelallergi. 

 
Inställning av tid. 
Klockan levereras med ”låst” läge, d.v.s. en plastbricka under kronknappen som 
håller klockan i avstängt läge. För att starta klockan tas plastbrickan bort och 
kronknappen trycks in.  
 
Den analoga tiden ställs in genom att dra ut kronknappen och vrid visarna fram 
eller tillbaka tills uret visar korrekt tid. 
 
Att KÄNNA tiden 
Glaset ovanför urtavlan går att lyfta för att fingret ska kunna känna 
timmarkeringarna och visarnas position. Glaset sitt i en metallram som är gängad 
på klockans övre del och har en metalläpp på den undre sidan där locket lyftes 
uppåt. Ett ”klick” markerar upplåst eller låst läge. 
 
Underhåll 
Uret har ett long life batteri för urverket (SR371 till den större och SR621 till den mindre). 
För batteribyte – vänd dig till urmakare, ditt inköpsställe alternativt till Iris Hjälpmedel. Om 
uret utsätts för åverkan i samband med batteribyte är garantin förbrukad.  
 
Garanti 
Garanti ett (1) år för fabrikationsfel. Garantin omfattar inte batteribyte. 
 

Uret är inte vattentätt. 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 felaktig användning. 
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Service och Support 
Vänd dig till inköpsstället i första hand.          

 
Godkännanden och hälsodeklaration 

Produkten uppfyller kraven för Medicintekniska Direktivet (Medicine Device Directive - 
MDD) 93/42/ECC - 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 ur och klockor, både på svenska och på andra nordiska 
språk. 
 

www.ebutiken.iris.se 
 
 
Vi hoppas att du blir nöjd med ditt taktila armbandsur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIKTIG INFORMATION 
Uret är inte vattentätt. 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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