
 

 

 

 

Bruksanvisning for 
Talende radiostyrt armbåndsur med 4 knapper 

 
Din radiokontrollerte klokke vil plukke opp radiosignaler fra Storbritannia, USA, 
Tyskland og Japan. Den vil automatisk stille seg selv ved hjelp av et radiosignal hver 
natt klokken 03.00. Etter mottak av radiosignal, vil den vise og annonsere lokal tid. 
Du kan også stille uret manuelt, hvis du er på steder uten radiosignal (f. eks. nord for 
Bodø). 

Knappeplasseringer og funksjoner: 
Når du justerer klokken vil den beskrive knappene som "S" etterfulgt av et tall. 
Nedenfor er de aktuelle tall, posisjoner og funksjoner. 

S1 - Topp høyre knapp: Leser opp tid (timer og minutter)  
S2 - Nederst til høyre knapp: Leser opp dato (dag, måned, dag og år)  
S3 - Topp venstre knappen: Leser opp status på alarmen. Dersom alarmen er innstilt 
og aktivert, vil klokken si klokkeslettet for alarmen. Dersom alarmen er av, vil den si 
"Alarm is Off".  
S4 - Nederst til venstre knapp: Menyknappen, beskrevet i instruksjonene nedenfor. 
 
Den beste måten å motta radiosignalet på, er å plassere den med urskiven ned, i 
nærheten av et vindu.  

Før uret automatisk kan motta signal og stille seg selv, må du sørge for at klokken er 
innstilt på å motta radiosignal for det landet du er i. 

Velg radiosignal fra UK, USA, Tyskland eller Japan: 
1. Hold S4 (nederst til venstre)-knappen i 5 sekunder til du hører uttrykket "Set alarm, 
press S3 to set”. 
2. Trykk S4 3 ganger, til du hører "Global Signal selection, only when you visit this 
country. Press S3 to set". 
3. Trykk på S3 (øverst til venstre). Du vil høre "Press S1 to set, S4 to confirm". 
4. Bruk S1 (øverst til høyre) for å velge ønsket land, og trykk deretter på S4 å 
bekrefte. 
5. Etter bekreftelsen vil klokken kunngjøre lokal tid i det landet du har valgt. Etter 
annonseringen av tiden vil klokken justere seg til riktig tid. Vær oppmerksom på at på  
dette stadiet, vil klokken bare endre time-forskjellen mellom ny og tidligere tidssone. 



Dette vil bli justert til en helt nøyaktig tid når klokken har blitt oppdatert av 
radiosignalet. 
6. Du kan nå trykke på S1 for å høre den nye tiden. 
 
Merk: Hvis du velger USA som radiosignal land, må du også angi USA tidssone. Når 
du har valgt USA, som beskrevet tidligere, fortsetter du som følger: 

1. Trykk og hold S4, til du hører "Set alarm, press S3 to set". 
2. Trykk S4 fire ganger til du hører "Set Pacific, Mountain, Sentral, Eastern for USA 
time zone setting. Press S3 to set". 
3. Trykk på S3. 
4. Du vil da høre "The current time zone name" etterfulgt av "Press S1 to set, S4 to 
confirm". 
5. Trykk S1 gjentatte ganger til du hører din tidssone. 
6. Trykk S4 for å bekrefte. 
7. Etter bekreftelsen vil klokken si tiden for den nye innstillingen og viserne vil justere 
seg tilsvarende. 

Statussjekk på radiosignal-mottak: 
1. Trykk S4 en gang. 
2. Hvis et radiosignal er mottatt klokken 03:00, vil den kunngjøre "Country navn" 
etterfulgt av "Time Updated". Hvis 03:00 mottaket mislyktes, eller er satt på manuelt 
radiosignal som beskrevet nedenfor, vil den kunngjøre "Country navn" etterfulgt av 
"Time not Updated". 

Innstilling av daglig alarm: 
1. Trykk og hold S4 for mer enn 5 sekunder til du hører "Set Alarm, press S3 to set". 
2. Trykk på S3. Du vil høre "Press S1 to set Hour, S2 for minute, S4 to confirm". 
3. Trykk S1 for å stille inn timene og S2 for å stille inn minuttene. Kontroller at du har 
riktig AM- eller PM-angivelse for timer. Klokken vil kunngjøre AM / PM etter hvert 
nummer. 
4. Når du har valgt ønsket tid for alarmen, trykk S4 å bekrefte. 
5. Etter bekreftelsen vil klokken si den angitte alarmtiden. 
6. Alarmen vil vare i 30 sekunder. Hvis du vil stoppe alarmen, trykk på en knapp og 
alarmtidspunktet vil bli annonsert. 
Vennligst merk: alarmen er en daglig alarm så når du slår alarmen av, vil alarmen slå 
seg på igjen neste dag på den innstilte tiden, hvis ikke alarmen er slått av som 
beskrevet nedenfor. 

Alarm PÅ og AV: 
1. Trykk og hold S4 for mer enn 5 sekunder til du hører "Set alarm, Press S3 to set". 
2. Trykk S4 en gang til. Du vil høre "Alarm ON/OFF, press S3 to set". 
3. Trykk på S3 og du vil høre "Press S1 to ON, S2 to OFF, S4 to confirm". 
4. For å slå AV den daglige alarmen, trykk S2 (nederst til høyre). For å slå PÅ den 
daglige alarmen, trykk S1 (øverst til høyre). 
5. Trykk S4 for å bekrefte. 



For å sjekke alarm-status: 
Du kan når som helst sjekke status på din daglige alarm ved å trykke på S3. Hvis 
alarmen er på, vil du høre hva alarmen er innstilt på. Hvis den daglige alarmen er 
slått av, vil du høre "Alarm is OFF". 

Timevarsling på eller av: 
Vennligst merk: når timevarslingen er på, vil klokken kunngjøre tiden hver time. 

1. Trykk og hold S4 nede for mer enn 5 sekunder til du hører "Set alarm, Press S3 to 
set". 
2. Trykk S4 to ganger til, til du hører "Chime ON/OFF, Press S3 to set". 
3. Trykk på S3. Du vil høre "Press S1 to ON, S2 to OFF, S4 to confirm". 
4. Hvis du vil slå AV timevarslingen, trykk S2. For å slå PÅ timevarsling, trykk på S1. 
5. Trykk S4 for å bekrefte. 
6. Etter at timevarsling slått på, vil den kunngjøre tiden hver time. 

Manuell tidsinnstilling: 
Vennligst merk: Dette alternativet bør bare brukes når du er i et område uten 
radiosignal. Du må stille uret til lokal tid, som beskrevet nedenfor. 

Ved retur til områder med radiosignal, vil du også trenge å stille uret til ny lokal tid, 
ellers vil ikke uret være i stand til å plukke opp signalet og automatisk justere seg 
selv.  

1. Trykk og hold S4 nede i mer enn 5 sekunder til du hører "Set alarm, Press S3 to 
set". 
2. Trykk S4 fem ganger, til du hører "Set Time, Press S3 to set". 
3. Trykk på S3. Du vil høre "Press S1 to set hour, S2 for minute, S4 to confirm". 
4. Trykk S1 for å angi timer. Kontroller at du har riktig AM- eller PM-tid for timer. 
5. Trykk S2 for å stille minutter, trykk deretter S4 å bekrefte. Du vil høre den valgte 
tiden. 
6. Etter bekreftelse vil viserne rette seg automatisk til riktig tid. 
 

Du kan ikke manuelt angi dato, dag, måned og år. Klokken viser bare denne 
informasjonen etter at radiosignalet er mottatt. 

Manuelt signalmottak: 
Normalt vil klokken lete etter et radiosignal klokken 03:00 lokal tid. Du kan bruke 
følgende prosedyre for å lete etter signal når som helst. Vær oppmerksom på at du 
kan trenge hjelp av en seende person for å gjøre dette.  

Les avsnittet ”Velg signal” i begynnelsen av denne bruksanvisningen for å velge det 
riktige landet.  

1. Hold S3 til sekundviseren stopper. Sekundviseren vil stoppe på følgende 
referansepunkter (Forutsatt at klokken er kalibrert som under avsnittet ”feilsøking” 
nedenfor): 
- Klokken 12 for britisk signalmottak – Klokken 7 for USA signalmottak. 



- Klokken 12:01 for tysk signalmottak – Klokken 5 for Japan signalmottak. 
2. Klokken vil bruke fra 5-15 minutter for å hente radiosignalet. 
3. Etter at den har mottatt radiosignalet vil viserne flytte seg til riktig tid. 
 

Feilsøking: 
For å re-kalibrere sekundviseren: 

1. Pass på at klokken går som normalt.  
2. Hold S4 nede i 5 sekunder eller mer til du hører "Set alarm, Press S3 to set". 
3. Trykk S4, 6 ganger til du hører "Second-hand alignment, Press S3 to set". 
4. Trykk på S3. Sekundviseren vil flytte seg til en ny posisjon, og deretter stoppe et 
sted før klokken 6. 
5. Trykk S1 flere ganger til sekundviseren peker på nøyaktig klokken 6 og trykk 
deretter S4 for å bekrefte. Klokken vil stoppe for en stund. Vent til klokken går igjen. 
Dette bekrefter at sekundviseren har blitt re-kalibrert. 

Klokken mottar ikke radiosignal: 
Grunner for at ikke klokken klarer å motta radiosignalet: 

- Den er utenfor radiosignal-området.  
- Den er i et område med forstyrrelser.  
- Metallobjekter som blokkerer signalene.  
- Forstyrrelser fra en datamaskin eller TV.  

 Batteri: 
 Uret bruker et CR2025 knappebatteri. 

Generelt 
Svakheten ved talende klokker, er at de p.g.a. høyttaleråpning og mange knapper er 
mer utsatt for fuktighet enn ordinære klokker. Denne klokken er ikke vanntett. Den 
bør derfor ikke brukes i baderom eller andre steder hvor den utsettes for fuktighet. 
Skader på klokken som oppstår som følge av fuktighet vil ikke dekkes av garanti eller 
reklamasjonsrettigheter.  

Ved behov kan uret rengjøres forsiktig med en lett fuktet klut. 

 

 

 

Hvis du lurer på noe kan du kontakte oss på følgende måter: 

Telefon 23 21 55 55, E-post: hjelpemidler@adaptor.no 


