
Analog klocka DIANA
Modell: TalkTech 51142 
O Artnr 3833
Boettstorlek: 37 mm
Vikt:
Batteri: 1 st CR2032 

Modell: TalkTech 51143 
O Artnr 3834
Boettstorlek: 33 mm
Vikt:
Batteri: 1 st CR2032 

OBS! 
• Du måste själv ändra
mellan sommar- och
vintertid!

• Byte av språk görs med
K4 (håll intryckt c:a 5
sek och stega till önskat
språk!

1) Starta uret
Uret levereras avstängt.
Håll uret emot dig. På
klockhusets högra sida
finns en knapp (se bilden),
”TALKNAPP”. Håll den
intryckt i 3 sek. så
startar uret med två pip.

2) Stänga av uret
Tryck in knappen
”TALKNAPP” i 5 sek. och
uret tystnar. Analoga
verket stängs inte av.

Läs rutan här nedan!

3) Ställa in tid
Håll uret emot dig.
ANALOGA VERKET
Dra försiktigt ut kron-
skruven och ”pilla bort”
den lilla röda plastbiten
under kronskruven och
ställ in tiden. Tryck sedan
åter in kronskruven.  

DIGITALA VERKET 
MED TAL
På verkets vänstra sida
finns ställknappen K2 för
inställning av timmar, resp.
högra sidan ställknappen
K3 för minuter.

Knapparna är infällda, så
du måste använda ett
spetsigt föremål för att
trycka in. 

1) Börja med K4 och stega
dig fram till önskad 

2) Fortsätt sedan med K2
och stega dig fram till
önskad timme eller genom
att hålla knappen intryck
och ”bläddra” tiden. 

3) Fortsätt sedan med K3
för minuter.

4) Kontrollera tidsinställ-
ningen med att trycka K1.

4) Välja analog eller
digital tidsangivelse
Exempel: 
Måndag, tid kl. 14.15
- Talet kan ange inställd
tid analogt: ”måndag, kvart
över två på eftermiddagen” 
- eller digitalt: ”måndag,
fjorton och femton”. 
Ändra inställningen genom
att stega runt i 24 tim-
mars intervaller med K2. 

Dvs, för att ändra inställ-
ning på talet ställer du
fram klockan 24 timmar.

5) Intervaller för
dygnsangivelse
•Natt till morgon: 05.25
•Morgon till 
förmiddag: 07.25

•Förmiddag till 
eftermiddag: 11.25

•Eftermiddag till 
kväll: 16.25

•Kväll till natt: 22.25
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OBS! - VIKTIG INFORMATION OM ARMBANDSURET!
Boetten är skyddad mot nickelallergi. Medföljande läder-
armband är fritt från latex. Klockorna är inte vattentäta
eftersom de har en öppning för högtalaren. Undvik därför att
ha den på dig när du duschar, badar, diskar eller kommer i
kontakt med andra vätskor. Garantin täcker inte sådana fel
vid användning.

Avfallshantering
Förbrukad produkt ska hanteras 

som elektronikavfall.

Klockorna är CE-märkta. Batteriets livslängd beror på hur
ofta du aktiverar talfunktionen. Ett nytt batteri klarar ca 
1 års drift vid ”normal” användning. Batteribyte kan göras
hos urmakare eller hos oss. Garantin för tillverkningsfel är
1 år.  Om klockan öppnats och inte hanterats på ett fack-
mannamässigt sätt gäller inte garantin.

OBS! 
Om du trycker ”för länge”
på Talknappen stängs
ljudet av. Tryck igen på
Talknappen, tills det piper
till och ljudet är på igen!

K1Tal-
knapp

Högtalaren
sitter på
undersidan

Minuter

Timmar

Ställknapparna 
är infällda. 

Inställning
-analogt urK2 Ställ:

K3 Ställ:

Tryck på Talknappen för att läsa ut!

K4 Ställ:

Dag/språk


