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Dansk brugervejledning til MySpeak W20 

Dansktalende multifunktions armbåndsur – unisex model. 

HMI: 134085 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knap (1): Taleknap 

Krone (2): Indstilling af viser 

Knap (3): Indstilling af 

minutter, samt aktivering / 

deaktivering af timeannon-

cering. Derudover justering 

af lydstyrke. 

Knap (4): Indstilling af 

timer og 

alarmfunktioner 

Knap (5): Funktionsknap. 

Skift mellem ”Indstil tid”, 

”Indstil alarm” og ”Tid” 
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MySpeak W20 er et multifunktionsur, som udover at kunne annoncere klokken på 
hhv. analog og digital tid, også har funktioner som alarm og timeannoncering. 
 

• Digital tid  14:10 

• Analog tid  10 minutter over 2 om eftermiddagen 
 
 
Betjening: 
 

• Knap (1) - Taleknappen: Knappen er ud for kl. 1.  
Tryk kortvarigt på taleknappen for at høre klokken. 
Vær opmærksom på at uret slukkes, hvis knappen holdes inde i ca. 10 
sekunder. Du vil høre et ”bib bib” når uret slukkes. For at tænde det igen, hold 
knappen inde indtil uret annoncerer tiden. 
 

• Kronen (2): Kronen er ud for kl. 3. og bruges til at indstille viserne. Træk 
kronen ud, indstil viserne og skub kronen ind igen. Visere og tale kører 
uafhængig af hinanden og skal derfor indstilles hver for sig. 

 

• Knap (5) – Funktions- / indstillingsknappen: Knappen er ud for kl. 10. Bruges 
til at skifte mellem de forskellige funktions- og indstillingsmuligheder. 
Knappen har 3 indstillinger: ”Indstil alarmtid”, ”Indstil tid” og ”Bib”. 
For hvert tryk på knappen skiftes der mellem de 3 funktioner. 
I funktionen ”Bib” skal det forstås sådan, at uret er i ”Normal” tilstand. 
Fremadrettet vil denne funktion/indstilling defineres som ”Tid” 

 

• Knap (3) – Minutindstilling, samt aktivering/deaktivering af 
timeannoncering og justering af lydstyrke:  
Knappen er ud for kl. 4. Med uret i normal indstilling ”Tid” bruges knappen til 
at aktivere eller deaktivere timeannoncering. Med timeannoncering forstås, 
at uret annoncerer klokken hver hele time. Uret siger for hvert tryk, om 
annonceringen er slået til eller fra. 
Er uret derimod i enten ”Indstil alarmtid” eller ”Indstil tid”, bruges knappen 
til at indstille minutter. Tryk flere gange indtil minutterne passer. Tryk på 
taleknappen for at gemme den aktuelle indstilling eller vent ca. 15 sekunder 
hvorefter uret afgiver et ”bib” og automatisk gemmer indstillingen. 
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Knap (3) bruges ligeledes til at justere lydstyrken. Uret har 2 niveauer, men 
vær opmærksom der er minimal forskel på de 2 niveauer. I normaltilstand 
”Tid”, hold knappen inde indtil uret afgiver et ”Bib Bib”. For hver gang du nu 
trykker på taleknappen, skifter lydstyrken mellem høj og lav. Når den ønskede 
lydstyrke høres, afvent da ca. 5. sekunder, hvorefter uret afgiver et ”Bib” som 
indikerer, at lydstyrken er gemt. 
 

• Knap (4) – Timeindstilling, samt aktivering/deaktivering af alarm:  
Knappen er ud for kl. 8. Med uret i normal indstilling ”Tid” bruges knappen til 
at aktivere eller deaktivere alarmen. Ved hvert tryk angives enten en alarmlyd  
(hanegal, bib tone, melodi) eller ”Alarm fra”.  
 
Er der valgt en af de 3 lyde, er alarmen aktiv. Annonceres ”Alarm fra” vil den 
ikke komme med en alarm, selvom der er indstillet et alarmtidspunkt. 
 
Er uret derimod i enten ”Indstil alarmtid” eller ”Indstil tid”, bruges knappen 
til at indstille timer. Tryk flere gange indtil timerne passer.  
Tryk på taleknappen for at gemme eller vent ca. 15 sekunder hvorefter uret 
giver et ”bib” og gemmer indstillingen. 
 
Denne knap bruges også til at skifte tidsformat med – altså fra hhv. digital tid 
til analog tid og omvendt. Formatet skifter hver gang man trykker sig frem til 
midnat (00.00 / 12 om natten). 
 
 

 
Batteriskift: 
Urets batteritid er meget afhængig af brugsmønster og det vil derfor være meget 
individuelt, hvornår batteriet skal skiftes. Uret bruger 1 stk CR2025 batteri. Skal du 
have skiftet batteriet, så anbefaler vi at indsende det til MyEyes eller alternativt at 
lade en urmager gøre det for dig. Skiftes batteriet af en urmager i reklamations-
perioden og uret efterfølgende er defekt, bortfalder reklamationsretten. 
 
 
OBS: Uret er ikke vandtæt og bør tages af før håndvask, opvask, bad og lign. 


