
     

 

SANKT ANNA 
ELEKTRONIK 

 
Bruksanvisning Klockan Skakman  

 
Allmänt: 
 
Klockan Skakman är en taktil klocka med larm. Klockan kan lätt ställas av brukaren, både 
korrekt tid samt eventuellt larm. 
Storleken är 95x59x 28 mm. 
Skakman kommunicerar med brukaren via en inbyggd vibrator, den medföljande yttre 
vibratorn kan kopplas in för placering under kudden t.ex.  
Skakman är försedd med 5 knappar på fronten, en stor avläsningsknapp i mitten på lådan, 
samt 4 små ställknappar i frontens nedre kant.  
På gaveln finns en larmknapp som kan ställas i tre lägen. Knappen åt vänster = läge Hold, 
inga knappar är verksamma detta är ett transportläge. Knappen i mitten = klockfunktion, 
larmet är från. Knappen åt höger = larm till.  På gaveln finns även ett uttag för den 
medföljande yttre vibratorn. Då den yttre vibratorn ansluts kopplas den inbyggda 
vibratorn ifrån. 
 
Klockans arbetssätt: 
 
Avläsningsknappen den stora mörka knappen är placerad i mitten på klockans framsida. 
Knappen är lätt kännbar då den har en upphöjd gummerad yta, samt är mycket lätt-tryckt. 
 
Klockans tid format är 23: 59 
Vid ett tryck på knappen skakar klockan ut aktuell tid enligt: 
Klockan ”skakar ut” en siffra i taget med pauser mellan siffrorna med början från vänster. 
0  =  l lång vibration 
1 – 9 =  1 till 9 korta vibrationer. 
 
Exempel 1: klockan är 12: 30 
1 kort vibb paus 2 korta vibbar paus 3 korta vibbar paus 1 lång vibb. 
 
Exempel 2: klockan 09:16 
1 lång vibb paus 9 korta vibbar paus 1 kort vibb paus 6 korta vibbar. 
 
Ställa klockan: 
För att ställa tiden måste larmet vara från.(larmknappen ställd i mitten). 
Tryck på Avläsningsknappen och håll kvar knappen inne under hela ställfunktionen.  
Skakman skakar ut inställd tid efter inställd tid är utläst kan man ändra tiden genom att  
trycka på önskad ställknapp (En ställknapp för varje siffra) 
Ändra önskad siffra med de 4 ställknapparna för varje tryck ökas respektive siffra med 
ett steg och skakas ut.  
Då korrekttid är inställd släpps avläsningsknappen. 
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Ställa larmtid: 
För att ställa larmtiden måste larmet vara till (larmknappen åt höger). 
Tryck på Avläsningsknappen och håll kvar knappen inne under hela ställfunktionen. 
Skakman skakar ut inställd tid, sedan kommer en liten lättare skakning, sedan skakas 
inställd larmtid ut. 
Efter inställd larmtid är utläst kan man ändra larmtiden genom att trycka på önskad 
ställknapp (En ställknapp för varje siffra) 
Ändra önskad siffra med de 4 ställknapparna för varje tryck ökas respektive siffra med 
ett steg och skakas ut.  
Då korrekttid larmtid är inställd släpps avläsningsknappen. 
 
Sätta på/ av larmet: 
Larmet är frånkopplat då larmknappen är ställd i mittenläget. 
Larmet är till då larmknappen är ställd åt höger. 
 
Larm: 
När klockan larmar dvs. inställd larmtid = aktuell tid, känns 6 långa skaksignaler sedan 
utskakas aktuell tid.  
Larmsignalen kan stängas av genom att larmknappen ställs i mitten, klockan behåller 
inställt larmvärde, om larmknappen åter ställs åt höger kommer klockan att larma om 24 
timmar. 
 
Batteribyte: 
Klockan Skakman drivs av 2 st. R6 alkaliska standardbatterier, som byts genom att öppna 
till batterifacket på baksidan av klockan. 
Ta ur de förbrukade batterierna. Nya batterier stoppas i batterifacket observera polariteten, 
det högra batteriet pluspol uppåt, det vänstra pluspol nedåt, rätt polaritet kan även kännas i 
botten på batterifacket då det är ett hål borrat dit pluspolen ska orienteras. 
Vid felaktig batteri isättning blir batterierna varma och förbrukas på en mycket kort stund 
och klockan kan skadas alvarligt. 
Skakman behåller rätt tid helt utan batterier ca: 5 minuter. 
 
Underhåll och service: 
Skakman behöver inget underhåll förutom batteribyte. Vid kassaktion avlägsnas batteriet 
som lämnas till särskild batteri insamling. Skakman återlämnas till inköpsstället för 
återvinning och miljöhänsyn. 
Vid behov av service kontakta tillverkaren: Sankt Anna Elektronik. 
Vi hoppas att du skall få mycket nytta av din taktila klocka Skakman. 
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