BRUKSANVISNING

TELLUS

ARMBÅNDSUR MED ENGELSK TALE OG 4 ALARMER

Dette talende armbåndsuret har fire forskjellige alarmer som kan bidra til at du
lettere kan holde orden på dine daglige gjøremål. Eksempelvis kan dette være
avtaler som skal holdes, medisiner som skal tas til bestemte tidspunkt, eller
radio/tv programmer du har lyst til å følge med på. Uret har også en talende
stoppeklokke og valgfri automatisk timevarsling mellom klokken 06.00 og
22.00, samt at du til enhver tid kan få tid og dato opplest.

KNAPPENES PLASSERING:

Hold klokken i samme posisjon som den skal være når den sitter på armen.
Klokken har fire trykk-knapper, to på hver side av urkassen.
Øverst oppe til høyre finner du taleknappen som vi videre kaller TALKINGknappen. Trykk på denne og du vil få klokkeslettet opplest.
Nederst til høyre finner du dato og innstillingsknappen som vi videre vil kalle
SET-knappen. Trykk på denne og du vil få datoen opplest. Trykker du en gang
til vil årstallet vises i displayet. Etter 7 sekunder vil du høre to pip og klokken
går tilbake til normal tidsanvisning i displayet. Holder du knappen inne vil du
komme til innstillingsmodus. Dette vil vi beskrive senere i denne
bruksanvisningen.
Øverst oppe til venstre finner du modusknappen som vi videre vil kalle MODEknappen. Trykk gjentatte ganger på denne for å få opplest de forskjellige
funksjonene til klokken.
Nederst til venstre finner du justeringsknappen som vi videre vil kalle ADJUSTknappen. Trykk på knappen en gang og du vil sette automatisk timevarsling
på. Trykk en gang til og du vil slå automatisk timevarsling av. Denne knappen
brukes også til å justere timer, minutter, dato o.s.v når du er i
innstillingsmodus. Dette vil vi beskrive senere i denne bruksanvisningen.
INNSTILLING AV KLOKKESLETT, ÅR, MÅNED OG DATO:
Merk: Dersom du ikke foretar noen valg når du er i innstillingsmodus, vil
klokken etter ett minutt automatisk forlate innstillingsmodus og gå tilbake til
normal tidsanvisning.
1. Trykk MODE gjentatte ganger til du hører klokkeslettet opplest. Displayet
viser nå tid og dag.

2. Trykk og hold inne SET til du hører: ”Time set, hour set”. Sifrene som
indikerer timene vil nå blinke i displayet.
3. Trykk gjentatte ganger på ADJUST for å angi riktig time. Klokken vil lese
opp timene etter hvert som du trykker.
4. Trykk SET for å stille minuttene. Du vil høre: ”Minute set”, og sifrene som
indikerer minuttene vil nå blinke i displayet.
5. Trykk gjentatte ganger på ADJUST for å angi riktig minutt. Klokken vil lese
opp minuttene etter hvert som du trykker.
6. Trykk SET, du vil nå høre: ”Year set”. Årstallet vil nå blinke i displayet.
7. Trykk gjentatte ganger på ADJUST for å angi riktig år.
8. Trykk SET, du vil nå høre: ”Month set”.
9. Trykk gjentatte ganger på ADJUST for å angi riktig måned.
10. Trykk SET, du vil nå høre: ”Date set”.
11. Trykk gjentatte ganger på ADJUST for å angi riktig dato.
12. Trykk MODE for å fullføre innstillingene.
INNSTILLING AV ALARM:
1. Trykk MODE gjentatte ganger til du hører: ”Alarm one”. Alarmtidspunket vil
nå vises i displayet.
2. Trykk og hold inne SET til du hører: ”Alarm one set, hour set”. Sifrene som
indikerer timene vil nå blinke i displayet.
3. Trykk gjentatte ganger på ADJUST for å angi riktig time. Klokken vil lese
opp timene etter hvert som du trykker.
4. Trykk SET for å stille minuttene. Du vil høre: ”Minute set”, og sifrene som
indikerer minuttene vil nå blinke i displayet.
5. Trykk gjentatte ganger på ADJUST for å angi riktig minutt. Klokken vil lese
opp minuttene etter hvert som du trykker.
6. Trykk MODE for å fullføre innstillingene til Alarm nr. 1
7. Trykk ADJUST gjentatte ganger til du hører: ”Alarm one on” og et
bjellesymbol vil vises i displayet. Alarm nr. 1 er nå innstilt og aktivert.
8. Gjenta trinn 1 – 7 for å stille alarm 2,3 og 4
9. Trykk gjentatte ganger på MODE for å gå tilbake til normal tidsanvisning.
SLÅ ALARM AV OG PÅ:
1. Trykk MODE gjentatte ganger til du hører: ”Alarm one”.
2. Trykk ADJUST gjentatte ganger til du hører: ”Alarm one on” for å slå på
alarmen. Trykk en gang til for å slå av alarmen. Du vil da høre: ”Alarm one
off”.
3. Trykk MODE for å gå til alarm 2 og gjenta trinn 2.
4. Gjenta trinn 3 og 2 for å slå på eller av Alarm 3 og 4.

Når alarmen er slått på, vil den starte på det innstilte klokkeslettet og vare i ett
minutt. Du kan når som helst slå av alarmlyden ved å trykke på hvilken som
helst av knappene.
SLÅ AUTOMATISK TIMEVARSLING AV ELLER PÅ:
Trykk MODE gjentatte ganger til du hører klokkeslettet opplest og displayet
viser klokkeslett og dag (normal tidsanvisning). Trykk ADJUST gjentatte
ganger for å slå automatisk timevarsling av eller på. Merk: Automatisk
timevarsling fungerer fra kl 06.00 til kl 22.00.
STOPPEKLOKKE:
Merk: Maksimal tid for stoppeklokken er 24 timer. Etter 24 timer vil den
fortsette å løpe men da begynne på 0 igjen.
1. Trykk MODE gjentatte ganger til du hører: ”Stopwatch” og ST vises i
displayet.
2. Trykk SET for å nullstille. Du vil da høre meldingen: ”All clear”.
3. Trykk ADJUST for å starte stoppeklokken. Talemeldinger vil bli gitt etter
tabellen nedenfor:
1 til 10 sekunder:
11 sekunder til 1 minutt:
1 til 10 minutter:
10 minutter til 24 timer:

-hvert
-hvert
-hvert
-hvert

sekund
tiende sekund
minutt
tiende minutt

Du kan til enhver tid trykke på TALKING for å få opplest medgått tid.
4. For å stoppe eller pause, trykk ADJUST. Trykk ADJUST igjen for å fortsette.
5. For å nullstille trykk SET. Du vil da høre meldingen: ”All clear”.
RUNDETIDER (STOPPEKLOKKE):
1. Trykk MODE gjentatte ganger til du hører: ”Stopwatch” og ST vises i
displayet.
2. Trykk SET for å nullstille. Du vil da høre meldingen: ”All clear”.
3. Trykk ADJUST for å starte stoppeklokken.
4. Når ”første runde” er ferdig, trykk Set. Tidsangivelsen i displayet vil nå
fryses selv om tiden vil fortsette å løpe. Du kan nå trykke TALKING for å få
opplest rundetiden.
5. Trykk SET igjen for å fortsett stoppeklokken.
Har du spørsmål angående dette produktet kan du kontakte Adaptor AS
Telefon: 23 21 55 55
E-post: hjelpemidler@adaptor.no

