
 

ALEXANDRAVISION’I KELLAD “AJAHETK” 
Alexandravision on uus Šveitsi ettevõte, mis on keskendunud nägemisprobleemidega inimeste jaoks kellade 
loomisele ja tootmisele. “Meteor” kvartskell loomisel olid põhiliseks abiks nägemispuudega inimesed ise. Kella ilu 
peitub tema elegantses kujus ja kasutamismugavuses, mida nii nägemispuudega kui tavainimesed eriti hindavad. 
Kujult meenutab ta ümara põhjaga poolkuud, mis sobitub suurepäraselt peopessa. Kella kolm nuppu edastavad 
kellaaega diskreetse vibratsiooni kaudu. Kell kannab endas Šveitsi kellameistrite kvaliteeti ning ta on veekindel. 
Patareid tagavad kuni 5 aastase probleemivaba kasutusaja ja neid saab vahetada. Kella on ülilihtne seadistada ja 
ta on taskukohane kõigile. Kellale on omistatud 2011. aastal Canne Blanche auhind.  
Edasine tootearendus on Meteori kõrvale toonud rea uusi kellasid, mis on peidetud erinevate merekarbikujuliste või 
ümarate kirsipuidust ehtekiviga kaelaehete sisse (kell on kaunis kinkekarbis ja varustatud kauni nahast 
kaelapaelaga. Allpool on toodud ka nende kirjeldused ja hinnad.  
 

Kell Ajahetk on loodud olemaks kasutamisomadustelt lihtne. 
Ta teatab aega hääletult ja diskreetse vibratsiooniga. 

Kellal on kolm nuppu (nt õhemast servast alla liikudes): 

- nupp  H  ütleb tunde 
- nupp  TM  minutikümnendeid 
- nupp  M  minuteid 

Aja teatamine 

- lühike vajutus nupule H  teatab tunnid 
- lühike vajutus nupule TM  teatab minutikümnendi 
- lühike vajutus nupule M  teatab minutid 

Lühike vibratsioon võrdub 1 ühikuga ja pikk vibratsioon 5 ühikuga.  

Tundide teatamise ulatus on 1 kuni 12, minutikümnenditel 0 kuni 5 ja minutitel 0 kuni 9. 

Näiteks: 
► 3 lühikest vibratsiooni tähendab 3 tundi või 30 minutit või 3 minutit sõltuvalt millist nuppu vajutasite  
► 1 pikk vibratsioon tähendab 5 tundi või 50 minutit või 5 minutit sõltuvalt millist nuppu vajutasite 
► 2 pikka vibratsiooni millele järgneb 2 lühikest vibratsiooni tähendab 12 tundi 
► vibratsiooni puudumine tähendab 0 minutikümnendit või 0 minutit sõltuvalt millist nuppu vajutasite 

 

Kellade valik (hinnad kehtivad abivahendikaardi olemasolul): 
 

 

Meteor, sinine  
Hind lastele 10 eurot, täiskasvanutele 20 eurot 

 



 

 

Meteor, must 
Hind lastele 10 eurot, täiskasvanutele 20 eurot 

 

Meteor, punane 
Hind lastele 10 eurot, täiskasvanutele 20 eurot 

 

Comet, must (merekarbikujuline) 
Hind lastele 17 eurot, täiskasvanutele 34 eurot 

 

Comet, valge (merekarbikujuline) 
Hind lastele 17 eurot, täiskasvanutele 34 eurot 



 

 

Kaolina, ümar naturaalvärvi puidust ehe mille 
keskel on ümar paesina kivi (pruuni tooni) 
Hind lastele 20 eurot, täiskasvanutele 40 eurot 

 

Kaolina, ümar tumendatud puidust ehe mille 
keskel on ümar paesina kivi (pruuni tooni) 
Hind lastele 20 eurot, täiskasvanutele 40 eurot 

 

Serpentina ümar tumendatud puidust ehe mille 
keskel on ümar serpentia kivi (rohekat tooni) 
Hind lastele 20 eurot, täiskasvanutele 40 eurot 

 

Zeolita ümar naturaalvärvi puidust ehe mille 
keskel on ümar ophiolite kivi (punakat tooni) 
Hind lastele 20 eurot, täiskasvanutele 40 eurot 



 

 

Zeolita ümar tumendatud puidust ehe mille 
keskel on ümar ophiolite kivi (punakat tooni) 
Hind lastele 20 eurot, täiskasvanutele 40 eurot 

 

 

Tellimine ja info: MTÜ Jumalalaegas, 
kliendiinfo tel 53 838 129, tehniline tugi tel 51 
55 337, e-post: silmalaegas@laegas.ee 


