
TILBEHØR

Klokker fra Alexandravision leveres i en elegant svart boks.

Denne boksen er spesielt nyttig for å beskytte anhengene
når de ikke er i bruk.

Lommeurene leveres med en ring og festeanordning sl ik at
også dette uret kan festes i et kjede.

Hvordan ringen festes til lommeuret (Meteor) :

• Bruk en liten stjerneskrutrekker

• Fjern den originale skruen på baksiden av Meteor

• Oppbevar denne skruen i den medfølgende
plastikkposen slik at den kan brukes senere

• Erstatt den originale skruen med den skruen som er
påmontert en ring

• Fest den nye skruen ved å dra til med hånden

REFERANSE

VIBRERENDE KLOKKER FOR
PERSONER MED SYNSHEMNINGER
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SPESIFIKASJONER

Mekaniske spesifikasjoner

• Lengde: 79 mm

• Bredde: 39 mm

• Høyde: 1 9 mm

• Vekt: 27 g

• Vannbestandighet: ned til 1 0 m

• Temperatur: maks 85°C

• Farge: stabil

• Materiale: ABS resin*

Elektriske spesifikasjoner

• Spenning: 3V (to 1 ,5V batteri)

• Batteri: levetid fra 2-5 år

• Nøyaktighet: max 0,3s/dag (to minutter pr. år)

• Materiale: Inneholder ikke bly eller andre skadelige substanser

• Resirkulering: Klokken kastes som spesialavfall

*resirkulerbart, behagelig å ta på, utmerkede mekaniske egenskaper.

BYTTE AV BATTERI

1 . Fjern skruen bak på Meteor

2. Åpne Meteor ved å skil le front- og bakside ved skruen.

3. Skyv batteriene forsiktig ut

4. Erstatt batteriene (Energizer 357 eller tilsvarende)

5. Lukk Meteor

AVLESING AV TID

• Et lett trykk på knapp H gir antall timer

• Et lett trykk på knapp TM gir antall ti-minutt

• Et lett trykk på knapp M gir antall minutt

En kort vibrering gir en enhet og en lang vibrering gir 5 enheter.

Eksempel for tidspunktet 1 1 .30:

• Sjekk timer ved å trykke på H knappen,
du vil føle to lange vibrasjoner fulgt av en kort (1 1 timer)

• Sjekk ti-minutt ved å trykke på TM knappen, du vil føle 3 korte vibrasjoner

• Sjekk minutter ved å trykke på M knappen, du vil ikke føle noen vibrasjon

Hver gang du trykker på en knapp, vil tiden forbli uendret i 30 sekunder. På denne
måten vil avlesning av alle tre knapper være knyttet til samme tidspunkt.

STILLING AV TID

• Hvis du holder inn H knappen lenger enn vanlig, kan du stil le timer

• Hvis du holder inn TM knappen lenger en vanlig, kan du stil le ti-minutter

• Hvis du holder inn M knappen lenger en vanlig, kan du stil le minutter

Knappene må holdes inne til du kjenner en lang vibrering. Da er du inne i innstil l inger.
Hver av de korte vibrasjonene som følger, tel ler en enhet og justerer klokken helt til
knappen slippes. Med andre ord justeres tiden kun ved å holde knappene inne. Et
eksempel:

• For å stil le klokken til 9, holdes time-knappen (H) inne til du føler en lang vibrering fulgt

av 9 korte vibreringer. Sl ipp så knappen.

• For å sette ti-minutter til 0, hold TM knappen inne til du kjenner en lang vibrering, og

slipp så knappen.

Det er l ikegyldig i hvilken rekkefølge du stil ler tiden på de tre knappene. Hvis du

beveger deg mellom tidssoner, justerer du bare timene.

GARANTI

• Klokker fra ALEXANDRAVISION har to års garanti. Garantien dekker alle
produksjonsfeil . Den dekker ikke normal sl itasje av de materialer den er bygd av, og
heller ikke skader som skyldes en unormal bruk. Batterier er heller ikke dekt av
garantien.

• Batterienes levetid avhenger av hvordan du bruker klokken (2-5 år) . Vær nøye med
kun å bruke Energizer 357 batterier eller tilsvarende. Det er en fordel om batteriene
skiftes av en profesjonell urmaker.

• Lommeurene ar vanntette og flyter i vann. De kan rengjøres med en våt klut. Ikke
bruk rengjøringsmidler.




