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Beskrivelse af Combivox uret 
 

Combivox er et talende ur, med vækkeur. 

 

Uret indstilles til at fortælle klokken på to forskellige måder:  

På digital vis eksempel: 

Klokken er tre:femten.  

 

Eller på ”gammeldags” måde eksempel:  

Klokken er kvart over tre om natten. 

 

Uret leveres på ”gammeldags” tid. 

 

For at skifte mellem de to slags ”tid” skal du åbne uret ved hjælp af 

skruen på bagsiden af uret, (forsigtigt da de to kasser, som udgør ”huset”, 

er forbundet med en ledning). I den ene kasse finder du printet, og på 

dette sidder der en mini-stikkontakt. Hvis du ønsker Digital tid, skal begge 

ben sidde i kontakten.  

 

Uret ligger i en lille lædertaske, når du modtager det. Den bør du altid 

opbevare uret i, da den beskytter det.  
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Hvordan bruges Combivox 
 

Ved at trykke kort på den gule knap A, får du at vide hvad klokken er. 

Trykker du på den og holder den nede til uret siger en ugedag, f.eks. 

søndag, vil uret melde den aktuelle ugedag, dato og måned, f.eks. 

søndag den 25. maj, og alarmtidspunktet, hvis alarmen er slået til. 

Du kan vælge mellem 4 forskellige vækketoner/alarmer. 

 

Uret har 3 knapper, hvoraf kun den gule, tidstagningsknappen er direkte 

tilgængelig. For at aktivere de 2 andre kan du enten åbne uret eller bruge 

en tændstik, eller en anden spids genstand. 

Lydstyrken reguleres ved at skrue på den lille skrue, der sidder midt på 

den smalle side til højre for den gule knap (se tegning, volumen).  

 

Knappernes placering og funktioner 
 

A)  Den gule knap: Tidstagningsknap.     

B)  Den sorte knap (længst væk fra batterier).    

Starter indstilling og tæller frem eks. 1 2 3… 

C)  Den sorte knap (nærmest batterier) 

Slår alarmen til/fra.  

Under indstilling tæller tilbage eks. 3 2 1... 
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I følgende tekst er beskrevet hvordan alarm, ur og dato, måned og årstal 

indstilles i letteste rækkefølge. Det er ikke nødvendigt at gennemføre alle 

indstillinger. Når du har indstillet det du ønsker, kan du på ethvert 

tidspunkt stoppe indstillingen ved at trykke på den gule knap (A) og holde 

den nede indtil der lyder 2 bip toner. 

 

Hvordan stilles Combivox alarm 
 

Først vælges om man ønsker alarm slået til eller fra.  

 

Tryk på knap C. Uret siger alarm til eller alarm fra.  

Hvis du ønsker alarm til, skal dette vælges – og tidspunkt skal indstilles.  

Tryk knap B - 1 gang.  
Nu kan alarm timetal vælges.  
For at vælge tid frem bruges knap B. Tid tilbage brug knap C. 
 
Tryk derefter gul knap A.  
Nu kan alarm minuttal kan vælges.  
Igen kan knap B+C anvendes for at gå frem/tilbage i minuttal. 
 
Tryk gul knap A 1 gang.  
Nu kan alarmsignal vælges.   
Brug igen knap B+C for at finde det ønskede alarmsignal. 
 
 
 

  



                                   
 
 

5 
 

HJÆLPEMIDLER FOR HANDICAPPEDE 
Sofiendalsvej 88, 9200 Aalborg SV    

Tlf.: (+45) 98 95 42 44 
 

 

 

Indstilling af ur og dato 
(Gælder også for omstilling til sommer/vintertid.) 

 

Når alarm er indstillet kan du fortsætte indstilling med et kort tryk på den 
gule knap A til uret siger: ”tidsindstilling timetal”.  
For at skifte tal tryk på knap B for tid frem og knap C for tid tilbage. 
 
Tryk igen på knap A: Nu kan du ændre minuttal 
Igen anvendes knap B og C til at skifte frem og tilbage i minuttal. 
 
 

Indstilling af ugedag, dato, måned og år 
 
Tryk igen gul knap A. Nu kan du vælge ugedag.  
Knap B og C bruges til at bladre gennem dagene. 
 
Tryk gul knap A igen for at vælge dato og måned.  
Her anvendes igen knap B og C for at bladre gennem datoer, måneder og 
årstal. 
 
Når du ønsker at afslutte indstillingen gøres det ved et tryk på den gule 
knap (A). Uret giver 2 bip lyde, som fortæller at indstillingen er afsluttet.  
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Batteriskift 
 

Når uret begynder at tale volapyk, er det tid at skifte batterierne. Du skal 

bruge 2 AAA batterier.  

Det er vigtigt, at du anbringer dem rigtigt, da du kan ødelægge uret, hvis 

de sidder forkert – minus-polen (den flade side) skal sidde mod 

spiralfjederen. 

Hvis du skifter batterierne indenfor 45 sekunder, beholder uret 

indstillingerne. 

Hvis uret har mistet indstillingerne (lavet reset), vil det melde sig med 2 

bip, når du trykker på den gule knap (A) for at høre tiden, og vil befinde 

sig i følgende indstillinger:  

Alarmtid:     12:01 

Tid:             12:00 

Dato:           Lørdag d. 1. januar 05 

Alarmtone:  Høne 

 

Hvis uret efter batteriskift nægter at tale eller gå, så tag batterierne ud 

igen og tryk den gule knap (A) ned i nogle få sekunder. Sæt derefter 

batterierne i igen. Når du nu trykker på den gule knap (A), laver uret reset 

og står i de netop beskrevne indstillinger.  

Hvis du har spørgsmål til uret eller vejledningen kan du kontakte os på 

tlf. 98 95 42 44 eller  hfh@synsnerven.dk 


