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Brugervejledning til ACUSTICA dansktalende armbåndsur 

 
 
 
 
 
 

Denne brugervejledning er gældende for alle varianter af  

 
ACUSTICA 

 
 

HMI: 106177 - Hvid urskive, sorte tal, læderrem, damestemme 
HMI: 106178 - Hvid urskive, sorte tal, læderrem, herrestemme 
HMI: 106179 - Hvid urskive, sorte tal, metalrem, damestemme 
HMI: 106180 - Hvid urskive, sorte tal, metalrem, herrestemme 
HMI: 106181 - Sort urskive, hvide tal, læderrem, damestemme 
HMI: 106182 - Sort urskive, hvide tal, læderrem, herrestemme 
HMI: 106183 - Sort urskive, hvide tal, metalrem, damestemme 
HMI: 106184 - Sort urskive, hvide tal, metalrem, herrestemme 
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1.   Velkommen 
 

Tillykke med dit nye dansktalende- / vibrations ur fra ACUSTICA. Uret er et 
kvalitetsur og er resultatet af et enestående samarbejde mellem højt 
kvalificerede schweiziske erhvervsvirksomheder og med det Schweiziske 
blindeforbund (SZB), som projektleder 

 
 
 

2.   Indhold i kassen 
 

• ACUSTICA dansktalende armbåndsur 

• Ladestander med tilhørende USB-kabel 

• Strømforsyning 

• Brugermanual 

• SD-kort - indeholder brugermanual på PDF, samt på mp3 på Engelsk 
(Daisy format) og ACUSTICA manager software. 
 

 
 
 
 
 
 
               
   
 
 
 

3.   Beskrivelse af ur 
 
Hold uret så du kan mærke, at glasset over urskiven er opad og den flade side 
nedad. På venstre side vil du kunne mærke 2 knapper og på højre side er 
kronen placeret.  
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Kronen betegnes fremadrettet som ”P”. Den øverste knap på venstre side ud 
for kl. 10 betegnes som ”P1” og den nederste knap ud for kl. 8 betegnes som 
”P2”. 
 
VIGTIGT: Det er kun muligt at trykke på knapperne – dvs. det er ikke muligt at 
dreje eller hive dem ud som det er på mange andre ure! 
 
 
 

4.   Batteri 
 

ACUSTICA er udstyret med et genopladeligt batteri som oplades ved hjælp af 
den medfølgende ladestander. Med et fuldt opladet batteri har uret en 
driftstid på ca. 1 måned. 
Ved lav batteristatus, vil uret sige ”lavt batteri” hver gang der trykkes for at 
høre klokken. Hvis uret er indstillet til vibrationer, vil indikationen være i form 
af en serie af hurtige vibrationer. 
Ved meget lav batteristatus, vil begge visere stille sig ud for kl. 12. Det er ikke 
længere muligt at høre klokken eller føle vibrationer. Genoplad herefter 
batteriet og nulstil uret. (Se punkt 6.) 
 
VIGTIGT: Genoplad kun batteriet så få gange som muligt og ikke oftere end 
hver 14. dag da det medfører reduceret batteritid. 
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5.   Opladning af ACUSTICA 
 

Start med at tilslutte kablet fra ladestanderen til den medfølgende 
strømforsyning eller til et USB-stik på en tændt computer og sørg for at 
ladestanderen står på et plant underlag. 
 
For at sikre at ACUSTICA er korrekt tilsluttet ladestanderen, skal du gøre 
følgende: 
 

1) Placer ladestanderen foran dig så du har kablet 
til venstre ud for kl. 11 
 

2) Hold uret således, at kronen er på din højre 
side. 
 

3) Placer nu uret i ladestanderen ved først at føre 
kronen ned i fikseringshullet 
(ud for kl. 3) og derefter trykke uret forsigtig 
ned i venstre side (ud for kl. 9) 
 

4) Når uret er placeret korrekt vil du høre beskeden ”Batteri oplader”. 
 
 
Under opladning med strømforsyning er uret fuldt funktionsdygtigt – dvs. du 
kan til en hver tid aflytte klokken. Oplades uret med USB kablet tilsluttet via 
en computer, slukkes uret og alle funktioner deaktiveres og du kan ikke aflytte 
klokken før uret tages op af ladestanderen.  
 
ACUSTICA kræver en opladningstid på ca. 5 timer til en fuld opladning. 
 
Når uret er fuldt opladet vil du høre beskeden ” Velkommen til ACUSTICA” 
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6.   Manuel nulstilling af viserne til kl. 12 
 

Det kan være nødvendigt, at udføre en manuel nulstilling af viserne til kl. 12, 
hvis f.eks. uret har været ude for et kraftigt slag. Skulle det blive nødvendigt, 
anbefaler vi man får en seende til at udføre nulstillingen eller evt. indlevere 
uret til din forhandler. 
 
For at udføre nulstillingen holdes alle tre knapper inde på samme tid i ca. 2 
sek. Hvis viserne ikke begge stiller sig på kl. 12 indstilles først ”time” viseren 
ved at trykke på hhv. ”P1” eller ”P2”. Når ”time” viseren er indstillet til kl. 12 
trykkes på ”P”. Nu kan indstillingen af ”minut” viseren indstilles til kl. 12 på 
samme måde ved brug af ”P1” eller ”P2”. Når begge visere er justeret til kl. 12 
trykkes på ”P” og nulstillingen er udført. 
 
Når først uret er nulstillet, kan uret igen justeres uden brug af seende. 
 
VIGTIG: Vær opmærksom på, at når uret har været nulstillet er også datoen 
nulstillet til 1. januar 2017 og det er derfor nødvendigt at indstille datoen igen 
enten manuelt eller ved brug af ACUSTICA Manager Software (Se afsnit 13 
ACUSTICA Manager). 
 
 
 

7.   Information om ACUSTICA vandtæthed 
 

ACUSTICA tåler ferskvand i stor udstrækning, så du kan roligt beholde det på 
når du går ud i regnvejr eller vasker hænder. Og skulle du glemme at tage det 
af når du tager brusebad, så tåler uret også det. Men tag det af når du går i 
svømmehal eller bader i havet, da uret ikke tåler klor eller saltvand. 
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8.   Tale eller vibrations tilstand 
 

Du kan få klokken at vide enten ved hjælp af tale, vibration eller den visuelle 
urskive. Hvis du ønsker at høre dato eller alarm, er dette kun muligt ved hjælp 
af tale. Hvis du kun kan bruge uret ved hjælp af vibration, er det muligt at 
sætte alarmen ved hjælp af ACUSTICA Manager Software. 
For at skifte mellem vibration eller tale, trykkes på ”P1” og ”P2” samtidig. Ved 
skift til vibration bekræftes dette med en lang vibration og ved skift til tale vil 
tiden annonceres. 
 
 
 

9.   Alarm status (virker kun i taletilstand) 
 

Tryk samtidig på ”P” og ”P1” for at høre alarmindstillingerne. Hvis alarmen er 
aktiveret, vil du høre beskeden ”Alarmen er aktiv” efterfulgt af 
alarmtidspunktet. Hvis alarmen er deaktiveret, vil du høre beskeden ”Alarmen 
er ikke aktiv”. 
 
Når alarmen er aktiveret, vil uret enten tale eller vibrere i 2 min. fra det 
indstillede tidspunkt. Herefter følger en ny alarmering hver dag på samme tid 
indtil alarmen deaktiveres manuelt. 
 
Når alarmsignalet lyder, kan det afbrydes ved at trykke på en af de tre 
knapper. Ellers slukker det automatisk efter to minutter.  
(Der er ikke ”snooze” funktion indbygget). 
 
Under indstillinger kan du aktivere og deaktivere alarmen. Det er også her du 
indstiller alarmtidspunktet (se mere under punkt 10.5) 
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10. Brug af uret ved tale 
 

10.1    Aflytte klokken: 
Tryk på kronen ”P”. Uret vil annoncere klokken i digital tid (24 
timers format). 
 

10.2  Aflytte dato: 
Tryk og hold kronen ”P” inde mens du aflytter datoen. Dag, 
dato og måned vil blive annonceret. 

 
10.3  Justere lydstyrken: 

For at øge lydstyrken trykkes på ”P1” og for at skrue ned for 
lydstyrken trykkes ”P2”. Lydstyrken kan justeres i fem 
niveauer. 

 
10.4  Justere talehastigheden: 

Tryk og hold ”P1” inde for at øge talehastigheden og tryk og 
hold ”P2” inde for at mindske talehastigheden. 
Talehastigheden kan justeres i 4 niveauer. 

 
10.5  Indstillinger: 

Tryk samtidig på ”P” og ”P2” for at åbne indstillingsmenuens 
første trin, hvor du med ”P1” kan aktivere alarmen og med 
”P2” deaktivere alarmen. Med hvert tryk på ”P” kommer du 
igennem de 6 efterfølgende indstillingstrin, hvor du igen kan 
justere indstillingerne med henholdsvis ”P1” og ”P2”. 

 
• Indstil alarm – Vælg om alarmen skal være aktiveret eller 

deaktiveret. 
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• Indstil alarm timer – Juster alarmtidspunktet (timer)  
 

• Indstil alarm minutter – Juster alarmtidspunktet 
(minutter)”. Minutter justeres med 5 minutters interval. 
Du mærker nu en kort vibration, som indikerer du går fra 
alarmindstillinger til tidsindstilling. 
 

• Indstil timer – Juster urets timeindstilling 
 

• Indstil minutter - Juster urets minutindstilling 

• Indstil måned - Juster månedsindstilling* 
 

• Indstil dag - Juster dagens dato 
  

*Bemærk: Det aktuelle årstal i uret ændres, hvis du i indstillingen af måneden 
skifter fra december og frem til januar og hvis du fra januar skifter tilbage til 
december. Da du hverken kan se eller høre årstalsindstillingen skal du, efter 
du har afsluttet indstillingerne, kontrollere urets datoannoncering. Her skal du 
være opmærksom på, om ugedagen og dato passer sammen.  
F.eks.: Hvis uret indstilles til 1. januar 2017, skal ugedag i annonceringen være 
søndag, da den 1. januar 2017 er en søndag. 
 
Den mest simple måde at indstille tid og dato er, at du blot anbringer uret i 
ladestanderen (se fremgangsmåde under punkt 13) 
 
OBS: Når du står i indstillinger og der ikke er foretaget en handling i 10 
sekunder, vil uret automatisk gemme de indstillinger, der er foretaget. 

 
 
 

11.   Brug af uret i vibrations tilstand 
 
Det er muligt at aflæse klokken ved hjælp af korte og lange vibrationer. 
 

• ”P” ud for kl. 3 angiver timetal. 
• ”P1” ud for kl. 10 angiver ”tier” minutter. 
• ”P2” ud for kl. 8 angiver minutter. 
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Logikken i disse korte og lange vibrationer er, at du tæller hhv. korte og lange 
vibrationer. En lang vibration angiver 5 enheder og en kort vibration angiver 1 
enhed. 
 
Eksempel på vibrationsmønster:  
En lang og 2 korte vibrationer betyder: 5 + 1 + 1 = 7 
 
 
 
Eksempel på aflæsning af klokken: 
Du trykker på ”P” (timeknappen): Her får du 2 lange og 4 korte vibrationer. 
Summen af 5 + 5 + 1 + 1 + 1 + 1 = 14. Dvs. klokken er 14. 
Herefter trykker du på ”P1” (tier minutter): Her får du 3 korte vibrationer. 
Summen af 1 + 1 + 1 = 3. Dvs. 3 gange 10 minutter = 30 min. 
Herefter trykker du på ”P2” (minutter): Her får du 1 lang og 2 korte 
vibrationer. Summen af 5 + 1 + 1 = 7 minutter 
I eksemplet er klokken altså 14:37 
 
Hvis klokken er 11:07 vil vibrationsmønsteret se sådan ud: 
”P” = 2 lange og 1 kort vibration 
”P1” = Ingen vibrationer 
”P2” = 1 lang og 2 korte vibrationer 
 
OBS: Ved aflæsning af klokken ved hjælp af vibrationer er det vigtigt, at der 
udføres korte tryk på knapperne, da man ellers vil komme i 
indstillingsmenuen (Se afsnit 12. Indstilling af uret i vibrations tilstand) 
 
 
 

12.   Indstilling af uret i vibrations tilstand 
 
Uret kører et 24 timers tidsformat, når det er i vibrations tilstand og dette er 
også gældende under indstillingen. 
OBS: Det er ikke muligt at indstille dato og alarm på uret i vibrations tilstand. 
Dette kan kun gøres når uret er i tale-tilstand eller er tilsluttet en computer 
med programmet ACUSTICA Manager installeret (se afsnit 13. ACUSTICA 
Manager) 
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I vibrationstilstand indstilles uret med et langt tryk på henholdsvis ”P”, ”P1” 
og ”P2. Dvs. at du med ”P” indstiller antal timer, med ”P1” antal tiende 
minutter og med ”P2 antal minutter. Hvis du f.eks. kun vil justere antal 
minutter, så trykker og holder du ”P2” fast, og efter du har mærket den 
indledende lange vibration, begynder du at tælle de korte vibrationer. Først 
når antallet af de korte vibrationer stemmer overens med det antal minutter, 
som du vil indstille uret til, slipper du knappen. Du kan straks aflæse resultatet 
med et kort tryk på den samme knap, som du har brugt til indstillingen. 
 
 
Bemærk: Når du indstiller timer, tiende minutter eller minutter, anvendes ikke 
lange vibrationer for 5 enheder. Dvs. hvis du vil indstille timerne til 11, skal du 
under indstillingen slippe efter den 11 korte vibrationer. Trykker du herefter 
kort på samme knap for at kontrollere, bliver det korrekte svar 2 lange + 1 kort 
vibration (altså 2 gange 5 + 1 = 11). 
 
 
 

13.   ACUSTICA Manager 
 
ACUSTICA Manager er et program, som medfølger på et memory SD-kort, når 
du køber et ACUSTICA ur. Programmet skal installeres på en computer. Med 
programmet kan du automatisk overføre tid og dato fra computeren, samt 
aktivere/deaktivere alarm og alarmtidspunkter. 
Af andre nyttige informationer kan du bl.a. se batteristatus, serienummer og 
software version. ACUSTICA Manager kører på Windows og sproget er 
engelsk. Programmet er blevet testet på en computer med Windows 10 og 
Jaws 18 og kan betegnes som tilgængelig for brugere, som bruger  
synskompenserende udstyr. Det udelukker ikke, at programmet også virker i 
andre miljøer. Spørg evt. den danske importør. 
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 13.1     Installation af ACUSTICA Manager 

På det medfølgende SD-kort skal du dobbelt klikke på .exe filen og 
herefter følge installationsanvisningerne. 

 
13.2     Indstille dato og tid ved hjælp af ACUSTICA Manager 

Placer uret i ladestanderen og tilslut den til computeren, hvor 
ACUSTICA Manager er installeret. Dato og tid vil herefter  
automatisk overføres til uret. Ved indstilling af sommer/vintertid 
anbefales det også at starte ACUSTICA manager op og isætte uret i 
ladestanderen. Uret indstilles herefter automatisk. 

 
13.3      Indstille uret vha. ACUSTICA Manager, hvis du er i anden tidszone 

Indstil først klokken til den korrekte tidszone på den PC, hvor 
ACUSTICA Manager er installeret. Følg herefter ovennævnte 
vejledning (punkt 13.2). 

 
13.4      Mulige indstillinger ved hjælp af ACUSTICA manager 

Tilslut ladestanderen til computeren, hvorpå ACUSTICA Manager 
er installeret og placer uret i ladestanderen. Åbn ACUSTICA 
Manager og du har nu følgende muligheder: 
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• Se indstillet alarmtidspunkt og om alarm er aktiv/deaktiv 

• Alarm on (aktivere alarm) 

• Alarm off (deaktivere alarm) 

• Inc Alarm hours (øge alarm timer) 

• Dec Alarm hours (mindske alarm timer) 

• Inc Alarm minutes (øge alarm timer) 
• Dec Alarm minutes(mindske alarm minutter) 

 
  Informationer om uret (ændringer ikke muligt) 
 

• Serienummer 

• Firmware (software version) 

• Sprog – valgt landesprog og type (mand/dame) 

• Vibration -  12 eller 24 timers format 

• Dato 

• Tid 

• Alarm ON eller OFF 

• Batteristatus 
 
 

OBS: Hvis du ønsker at ændre sprog eller at få opdateret uret, kan dette 
gøres mod betaling og du bedes kontakte din forhandler. 

 
 
 

14.      Reklamation og reparation 
 
 Reklamationsretten er gældende jf. dansk lovgivning.  

Reklamationsretten dækker ikke skader påført af bruger eller skader, der er 
sket ved uheld. Ligeledes dækker reklamationsretten ikke batterier eller 
urremme, som slides/forringes som følge af almindelig slitage. 
Uret kan/må IKKE repareres af urmager – ej heller batteriskift, hvis dette 
skulle blive nødvendigt. Skade forvoldt som følge af forsøg på at åbne ur eller 
ladestander er ikke dækket af reklamationsretten.  
Kontakt altid din forhandler før du sender et ur, uanset om det drejer sig om 
en reklamation, service- eller reparationsordre, samt firmwareopdatering 
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eller ændring af sprog og stemme. Husk så vidt muligt, at benytte 
originalemballagen til forsendelse, især når det drejer sig om en reklamation. 
Det er altid afsenderen, som er ansvarligt for, at forsendelser ankommer til 
den rette modtager. 
 
 
 

15.      Bortskaffelse 
 
Dette produkt og dets tilbehør må ikke bortskaffes i husholdningsaffald. For 
korrekt bortskaffelse skal du enten returnere enheden til din forhandler eller 
benytte korrekt affaldshåndtering i den gældende kommune. Dette hjælper 
med at beskytte menneskers sundhed og miljøet. Genbrug af materialer  
 
 
hjælper med at bevare naturressourcerne. Dette gælder kun i EU-
medlemsstaterne og i lande med tilsvarende lovgivning. 
 
 

16.      Hurtigvejledning for ACUSTICA  i tale tilstand: 
 

• Aflytte klokken 
 Kort tryk på ”P” 
 

• Aflytte dag/dato 
 Langt tryk på ”P” 
 

• Skrue op for lydstyrke 
 Kort tryk på ”P1” 
 

• Skrue ned for lydstyrke 
 Kort tryk på ”P2” 
 

• Ændre talehastigheden (hurtigere) 
Langt tryk på ”P1” 
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• Ændre talehastigheden (langsommere) 
 Langt tryk på ”P2” 
 

• Skift mellem tale / vibration 
 Kort tryk samtidig på ”P1” og ”P2” 
 

• Indstilling af alarm, tid og dato (sommer/vintertid) 
Kort tryk samtidig på ”P” og ”P2” for at komme i indstillingsmenuen. 
For at gå videre til næste indstillingstrin trykkes ”P” 
 
o Indstil alarm – tryk ”P1” for at aktivere alarmen eller ”P2” for at 

deaktivere alarmen.  
 

o Indstil alarm timer – Juster alarmtidspunktet (timer) ved brug af 
”P1” og ”P2”. 
 

o Indstil alarm minutter – Juster alarmtidspunktet (minutter) ved 
brug af ”P1” og ”P2”. Minutter justeres med 5 minutters interval. 
 

o Indstil timer – Juster timer ved hjælp af ”P1” eller ”P2” 
 

o Indstil minutter - Juster minutter ved hjælp af ”P1” eller ”P2” 
 

o Indstil måned - Juster måned ved hjælp af ”P1” eller ”P2” 
 

o Indstil dag - Juster dag ved hjælp af ”P1” eller ”P2” 
 

• Høre om alarm er aktiv eller ikke aktiv 
Tryk kort på ”P” og ”P1” samtidig 
 


