
 
 
 
 

Engelsktalende armbåndsur  
(varenr. : 21478, 21487, 21489) 

 
Disse armbåndsurene har fire trykk knapper, to på hver side av urkassen og en 
kroneknapp midt på høyre side som kan trekkes ut for å stille den analoge klokken. 
 
Øverste knapp til høyre 
Den utløser talen som annonserer tiden som gjelder.  
 
Øverste knapp til venstre  (1-trykk "set time" , 2-trykk "set alarm time",  
3-trykk "time".) 
Den er for å stille klokken, da sier den "set time", eller for å stille alarmtiden, da sier 
den "set alarm time". Du kan nå med den nederste knappen til venstre stille timene og 
med den nederste til høyre stille minuttene. Dette må gjøres innen 10 sekunder, 
ellers hører du et pipesignal som varsler at den har gått i "time" vanlig stilling 
igjen. Da har nemlig de to nederste knappene på høyre og venstre side en annen 
funksjon. 
 
Nederste knapp til venstre (1-2-3-trykk "3 alarmlyder", 4-trykk "time off".) 
Med denne knappen kan du velge mellom tre alarmlyder, "du velger den alarmlyden 
du hører på ",eller slå av alarmen, den sier da " alarm off ".  
 
Når du bruker alarmen slår du vekkingen av med å trykke på den øverste knappen til 
høyre, klokken vil da ringe igjen på samme tid neste dag. 
 
Nederste knapp til høyre  (1-trykk "time", 2-trykk "time off".) 
Med denne knappen kan du sette på eller av timeannonsering. Vil du ha på 
timeannonsering setter du den på " time ". For å slå annonseringen av setter du den på 
" time off ". 
 
Vi gjør deg oppmerksom på at den analoge klokken med visere ikke følger den talende 
klokketiden. 
 
Batteritype til 21478:  
1 stk. CR-2016, 3 volt batteri til tale enheten. 
1 stk. SR-626 silver oxide batteri til den analoge delen. 
 
Batteritype til  21487, 21489 :  
1 stk. CR-1620, 3 volt batteri til tale enheten. 
1 stk. SR-621 silver oxide batteri til den analoge delen. 
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