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www.talktech.se 

DianaTalks  

Brugervejledning 

Stort tillykke med dit nye ur DianaTalks - et talende armbåndsur med 
ti forskellige sprog at vælge i mellem. Dit nye DianaTalks annoncerer 

ugedag samt klokkeslæt i enten digital eller analog format. 

Sprog: Tysk, Spansk, Engelsk, Italiensk, Fransk, Hollandsk, Svensk, 

Norsk, Finsk samt Dansk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom godt i gang  

Tænd / Sluk den talende funktion 

Tryk og hold Taleknappen nede i tre sekunder indtil du hører et kort lydsignal der 
indikerer at DianaTalks nu er tændt. For at sætte DianaTalks tilbage i dvale tilstand 
skal du trykke og holde Taleknappen nede i syv sekunder indtil du hører to korte 
lydsignaler der bekræfter, at uret nu er i dvale tilstand. Dvale tilstand skal kun 
benyttes såfremt du ønsker at opbevare dit DianaTalks ubrugt i længere tid for 

derved at spare på batteriet. 

Aktiver viserne 

Fjern den røde splint som er placeret inde under Kronen. Indstil viserne til det 
aktuelle klokkeslæt ved at dreje på Kronen. Tryk selve Kronen ind mod uret så den 

klikker på plads, hvorved viserne / urværket aktiveres. 
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 Indstil sprog og ugedag 

Du skal bruge et spidst redskab såsom en tændstik, kuglepen eller lignende for at 
udføre indstillingen). 

  

1. Sprog: Tryk og hold Sprog / Ugedag knappen i fem sekunder og dit DianaTalks 

taler. Vælg i blandt de ti forskellige sprog ved at trykke en gang ind på Sprog / 

Ugedag knappen, hvorved du skifter sprog. Lås det ønskede sprog ved at trykke 

på Taleknappen, eller vent i fire sekunder. 

2. Ugedag: Tryk en gang hurtigt på Sprog / Ugedag knappen for at cirkulere gennem 

ugedagene. Lås den ønskede ugedag ved at trykke på Taleknappen eller vent i 

fire sekunder. 
 

Indstilling af timer og minutter 

1. Tryk på Timeknappen for at indstille den aktuelle time. 

2. Tryk på Minutknappen for at indstille det aktuelle minut.  

Du kan også trykke og holde på enten Timeknappen eller Minutknappen for at 

springe hurtigere i gennem tallene. 

 

Skift mellem de to annonceringsmuligheder 

Dit talende armbåndsur kan annoncere ugedag og klokkeslæt på to forskellige 
måder: 

Digital annoncering = “Torsdag 14:10“.  

Analog annoncering = ”Torsdag, 10 minutter over 2, om eftermiddag”. 

 

Du kan aktivere enten den digitale eller den analoge variant. For at ændre 
annonceringsvariant skal du indstille den talende tid 24 timer frem. Det gør du ved at 
trykke på Timeknappen 24 gange. Herved vil DianaTalks automatisk skifte mellem 
den analoge og den digitale variant. 

 

Vigtige forhold 

- Uret er ikke vandtæt. Skal derfor tages af før håndvask, opvask, bad, svømning og andre 

lignende aktiviteter. Hold væk fra regn og sne. 

- Uret er udstyret med ét batteri. Hverken urværk eller batteri er ikke underlagt garanti, og 

batteriet bliver fladt alt efter brugsmønster. Batteriet er et CR2025 knapcellebatteri, og kan 

udskiftes ved brug af dertil egnet værktøj eller hos en smykke- eller urmager. Udskift når 

taleannonceringen ikke er komplet. 
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