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Allmänt: 
 
Skaka är en elektronisk termometer som mäter temperatur. 
Storleken är 95x59x 28 mm. 
Skaka kommunicerar med brukaren via en inbyggd vibrator eller via den medföljande 
yttre vibratorn. Då den yttre vibratorn ansluts kopplas den inbyggda vibratorn ifrån.  
Skaka består av en termometer med inbyggd inomhusgivare, utegivare med 3,5 meter 
kabel, universalgivare med 1,5 meter kabel, yttre vibrator samt ett väggfäste.  
 
Skakas universalgivare (med 1,5 m kabel) går att använda för övrig mätning av temperatur 
ex vätskor, kroppstemperatur etc. Om man tar tempen med den i munnen bör man först 
kontrollera temperaturen i friskt tillstånd för att sedan se skillnaden när man ev. har feber.  
 
Beskrivning: 
 
Skaka drivs av 2 st R6 alkaliska standardbatterier, som sätts i batterifacket på baksidan av 
klockan. Observera polariteten, det högra batteriet pluspol uppåt, det vänstra pluspol 
nedåt, rätt polaritet står även märkt i lådans botten. 
På Skakas baksida finns batterifacket samt ett fästband (typ kadborreband) för fastsättning 
på medlevererat väggfäste. 
På övre gaveln finns ett uttag för givarna (universal, ute eller som extra tillbehör 
stekgivare). Givarkontakten måste orienteras rätt för att sättas i uttaget. Den lilla låstungan 
på givarkontakten skall peka uppåt. Tryck i kontakten tills det hörs ett klick. Kontakterna 
är identiska med den typ som används i telefonsammanhang men får under Inga 
omständigheter kopplas in på telenätet. 
Vid borttagande av givaren trycker man in låstungan på givarkontaktens ovansida och drar 
försiktigt. 
På övre gaveln finns även uttag för vibratorn (3,5 mm telejack). 
 
På ovansidan av Skaka finns två stora knappar. Knapparna är lätt kännbar då de har en 
upphöjd gummerad yta, samt är mycket lätt-tryckta, de är även präglade med en resp. två 
prickar. 
Den övre knappen märkt med en prick mäter ute/universal-givare beroende på vilken 
givare som är ansluten.   
Den undre kappen märkt med två prickar mäter innetemperatur.  
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Presentation av mätvärdet: 
 
Temperaturen presenteras som en serie vibrationer enligt följande: 
Först presenteras tecknet: + ger ingen vibration, - ger en seri korta vibrationer. 
Sedan presenteras tiotals siffran med samma antal vibrationer som siffrans storlek, om 
siffran är 0 ges en lång vibration. 
Därefter presenteras entalssiffran och slutligen decimalsiffran på samma sätt. 
 
Exempel: 
Temperatur Kod 
+20,3 grader  __ __     _______     __ __ __   
 
- 01,4 grader _ _ _ _ _ _______     __      __ __ __ __ 
  
Då den yttre vibratorn ansluts kopplas den inbyggda vibratorn ifrån. 
 
Batteribyte: 
Klockan Skaka drivs av 2 st R6 alkaliska standardbatterier, som byts genom att öppna till 
batterifacket på baksidan av termometern. 
Ta ur de förbrukade batterierna. Nya batterier stoppas i batterifacket observera polariteten, 
det högra batteriet pluspol uppåt, det vänstra pluspol nedåt, rätt polaritet står även märkt i 
lådans botten. Vid felaktig batteri isättning blir batterierna varma och förbrukas på en 
mycket kort stund och klockan kan skadas alvarligt. 
 
Underhåll och service: 
Skaka behöver inget underhåll förutom batteribyte. Vid kassaktion avlägsnas batteriet som 
lämnas till särskild batteri insamling. Skaka 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 termometer Skaka. 
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