Bruksanvisning for
talende armbåndsur DianaTalks.
Gratulerer med ditt nye, talende armbåndsur. Dette uret leveres i tre størrelser der urskivens
diameter er 33, 35 eller 37mm. Det har to separate urverk, ett for viserne og ett for talen, og
kan i tillegg til norsk lese opp tiden på 9 andre språk: svensk, dansk, finsk, engelsk, spansk,
fransk, nederlandsk, italiensk og tysk. Annonsering av klokkeslettet kan velges på enten
analogt, eksempelvis «onsdag, 10 på 7 på kvelden», eller digitalt vis, eksempelvis «onsdag
18 50». TALE-knappen, som heretter kalles K1, er plassert ved posisjon klokken 2, trykk kort
på denne for å få lest opp klokkeslettet. De andre knappene, som brukes til innstilling av
timer, minutter og ukedag for urets talende del, er innfelt i urkassen og må betjenes med en
tynn, spiss gjenstand, f.eks. det lille verktøyet som er festet på urets bruksanvisning. Dersom
dette verktøyet senere skulle bli borte, kan man også benytte enden på en binders eller
spissen på en kulepenn eller tannpirker. Knappen for å stille minuttene, K2, er plassert ved
posisjon klokken 4, knappen for å stille timene, K3, ved posisjon klokken 8 og knappen for å
stille ukedag, K4, ved posisjon klokken 10.

Generelt.
Talende armbåndsur er pga. høyttaleråpning og mange knapper utsatt for fuktighet. Dette
uret er ikke vanntett. Unngå derfor å ha det på deg når du dusjer, vasker opp eller vasker
hendene. Skader på uret som oppstår som følge av fuktighet vil ikke dekkes av garanti eller
reklamasjonsrettigheter.
Slå talen AV eller PÅ.
Dersom talen tidligere er blitt slått AV, da vil ingenting skje når du trykker på K1, slår du talen
PÅ igjen ved å holde K1 inne i 3 sekunder, én pipelyd varsler nå at talen står på.
Dersom talen står PÅ, og du vil slå den AV fordi uret f.eks. ikke skal brukes på lenge og du
vil spare på batteriet, slår du talen AV ved å holde K1 inne i 8 sekunder, to pipelyder varsler
nå at talen er slått av.
Viserne.
Ved levering kan det være at kronen er trukket ut og låst med en rød plastbit slik at viserne
ikke går. For å starte viserne, fjerner du da plastbiten og stiller så viserne til riktig klokkeslett
ved å skru kronen frem- eller bakover før du til slutt trykker den inn. Senere kan du stille
viserne ved å trekke ut kronen for så å skru kronen frem- eller bakover, før du til slutt trykker
den inn igjen.
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Talen - hvordan velge språk.
Uret kan lese opp klokkeslettet på 10 forskjellige språk. Dersom dette gjøres på et annet
språk enn det du ønsker, går du frem som følger for å endre språket:
1. Trykk og hold inne K4 i 3 sekunder til klokkeslettet blir lest opp på et av språkene.
2. Trykk nå på K4 gjentatte ganger til klokkeslettet leses opp på det språket du ønsker, i
Norge vil dette for de fleste være norsk.
3. Trykk på K1 for å bekrefte ditt valg av språk, én pipelyd varsler at du har trykket på
knappen. NB! Dersom du ikke bekrefter valg av språk innen 10 sekunder, vil uret
benytte det språket klokkeslettet sist ble lest opp på, dette varsles med én pipelyd.
Talen – hvordan stille klokkeslettet, ukedagen og måten klokkeslettet leses opp på.
Uret kan som sagt annonsere klokkeslettet enten på analogt eller digitalt vis. Hvordan
klokkeslettet leses opp, endres når man ved innstilling passerer kl. 0 eller 12 midnatt.
Dersom du vil endre annonseringen, må du derfor i praksis stille klokken frem 24 timer. Gå
frem som følger for å stille klokkeslettet:
1. Trykk gjentatte ganger på K3 på venstre side av uret for å stille timene, K2 på høyre
side for å stille minuttene og K4 på venstre side for å stille ukedagen.
2. Trykk til slutt på K1 for å kontrollere at klokkeslettet er korrekt og at det leses opp på
ønsket måte.
Batteri og batteriskift.
Uret bruker et lithium-batteri av type CR2025 som driver både viserne og taledelen.
Avhengig av hvor ofte du bruker talefunksjonen, vil batteriet ha en levetid på ett til to år.
Henvend deg til din lokale urmaker eller til Adaptor Hjelpemidler AS om du ønsker å skifte
batteri i uret ditt.
Ta kontakt med Adaptor Hjelpemidler AS på tlf. 23215555 eller send en e-post til
hjelpemidler@adaptor.no hvis du trenger hjelp til eller har spørsmål om uret.
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