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Dansk brugervejledning til DianaTalks dansktalende armbåndsur 

HMI: (Prime S, Dame - 105371), (Prime L, Herre - 103873), (Royal - 108028) 

 

Denne vejledning er gældende for DianaTalks damemodel, DianaTalks herremodel 

og DianaTalks Royal. Der er ingen forskel i betjening og indstilling af de 3 ure. 

 

 

 

 

 

 

 

DianaTalks kan angive klokken på 2 forskellige måder: 

 Digital tid  14:10 

 Analog tid  10 minutter over 2 om eftermiddagen 

                                                         

 

                                                                                         

Taleknap (1) 

Krone – indstilling af viser (2) 

Tilbagetrukken knap til 

indstilling af minutter (3) 

Tilbagetrukken knap til 

indstilling af timer (4) 

Tilbagetrukken knap til 

indstilling af ugedag og 

sprog (5) 
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Betjening: 

 Tryk kortvarigt på taleknappen (1) for at høre klokken – uret annoncerer 

ugedag og tid. OBS: Vær opmærksom på at uret slukkes, hvis knappen holdes 

inde mere end 5 sekunder. For at tænde det igen, hold knappen inde indtil 

uret annoncerer klokken. 

 Kronen (2) bruges til at indstille viserne med. Træk kronen ud, indstil viserne 

og skub kronen ind igen. Visere og tale kører uafhængig af hinanden og skal 

derfor indstilles hver for sig. 

 Den tilbagetrukne knap (3) ud for kl. 4 bruges til at indstille minutter med. Der 

skal bruges en spids genstand for at aktivere knappen. Tryk det antal gange 

der skal til, for at minutter passer. 

 Den tilbagetrukne knap (4) ud for kl. 8 bruges til at indstille timer med. Der 

skal bruges en spids genstand for at aktivere knappen. Tryk det antal gange 

der skal til, for at timer passer. Denne knap bruges også til at skifte tidsformat 

med. Formatet skifter hver gang man når til midnat (00.00 / 12 om natten) 

 Ugedag og sprog indstilles ved hjælp af den tilbagetrukne knap(5) ud for kl. 

10. Indstil ugedag ved at trykke flere gange indtil ugedagen passer. Gem den 

valgte ugedag ved at trykke på taleknappen. Indstil sprog ved at holde 

knappen (5) inde i 5 sek. Uret annoncerer nu klokken på et givent sprog. Vil du 

skifte sproget trykker du det antal gange, der skal til, før det ønskede sprog 

annonceres. Tryk på taleknappen for at gemme det ønskede sprog. 

 

Batteriskift: 

Uret bruger 1 stk batteri. Skal du have skiftet batteriet, så anbefaler vi at indsende 

det til MyEyes eller alternativt at lade en urmager gøre det for dig. Lader man en 

urmager udskifte batteriet i reklamationsperioden og uret efterfølgende er defekt, 

bortfalder reklamationsretten.  

 

OBS: Uret er ikke vandtæt og bør tages af før håndvask, opvask, bad og lign. 


