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Opbevar uret korrekt.
Uret ligger i en lille lædertaske, når du modtager det. Den bør du altid opbevare uret i, da
den beskytter uret.
Hvilken tale?
Combivox er et talende ur, der kan indstilles til at fortælle klokken på to forskellige måder:
1. På ”gammeldags vis” - eksempel: ”Kl. er kvart over tre om natten”.
2. På ”digital vis” – eksempel: ”Kl. er tre:femten”.
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.
”Gammeldags vis” Ad. 1. Mini-stikkontakten skal du fjerne, eller sørge for at kun dens
ene ben sidder i kontakten, hvis du ønsker ”gammeldags tid”
”Digital vis” Ad 2. Begge ben skal sidde i kontakten, når du vil have digital tid.
Betjene uret
Uret har 3 knapper, hvoraf kun den gule knap, nr. 1, er direkte tilgængelig. For at
aktivere de 2 andre knapper kan du enten åbne uret eller bruge en tændstik, tandstikker,
kontorklips el. en skruetrækker, med hvilken du også kan ændre lydstyrken ved at skrue
på den lille skrue, der sidder midt på den smalle side til højre for den gule knap (se
tegning, kaldet ”volumen”).
1. ”Hvad er klokken?” Tryk kort på knap nr.1, og uret fortæller hvad klokken er.
2. ”Hvilken dag og dato?” Tryk på knap nr. 1 og holder den nede til uret siger en
ugedag, F.eks. ”søndag den 25. maj”.
Indstil Alarm(Vækkeur-funktion)
Skal alarmen indstillet, trykkes der 1 gang på knap nr. 2. Uret siger nu ”Alarmen er sat til –
timetal ………”.
Timetal: Ønsker man alarmen sat til f.eks. klokken 06:45 trykkes knap nr. 2 ned til man
kommer til timetal 6.(Skulle man have trykket for mange gange, kan man trykke timetallet
tilbage med knap nr. 3.)
Minuttal: Efter at have indstillet timetallet, trykkes knap nr. 1 en gang, hvorefter uret siger
”Alarmen er sat til – minuttal ……..”
Tryk knap nr. 2 ned til du sætter minuttallet på 45.
Alarmsignal: Tryk knap nr. 1 ind, hvorefter uret siger ”Alarmsignal” efterfulgt af ”høne der
kagler”. Tryk knap nr. 2 ind, hvor næste alarmsignal er ”Bornholmerur-slag”,
”Trompetfanfare” og ”Boing-lyd”. Vælg det alarmsignal du ønsker.
Færdiggør indstillingen med at holde knap nr. 1 inde til den giver 2 ”bip”. Alarmen er
indstillet og sat til at ringe kl. 06:45 om morgenen.
Slå alarm fra
Tryk på knap nr. 3. Uret siger ”Alarmen er slået til”. Tryk igen på knap nr. 3 og uret siger
”Alarmen er slået fra”. Når uret har sagt dette, er alarmen slået fra!
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Indstil tid
Tryk knap nr. 2 ind. Uret siger herefter
Alarm Timetal ”Alarmen er sat til – timetal….” Tryk nu knap nr. 1 ind.
Alarm minuttal ”Alarmen er sat til – minuttal….” Tryk nu knap nr. 1 ind.
Alarmsignal ”Høne, der kagler” Tryk nu knap nr. 1 ind.
Nu kan tidsindstillingen begynde. Uret siger nu
Tidsindstilling – timetal ”Klokken er .. minutter i .. middag”
Timetal: Ønsker man uret sat til f.eks. klokken 15:40 trykkes knap nr. 2 ned til man
kommer til timetal 15.(Skulle man have trykket for mange gange, kan man trykke timetallet
tilbage med knap nr. 3.)
Minuttal: Efter at have indstillet timetallet, trykkes knap nr. 1 en gang, hvorefter uret siger
”Alarmen er sat til – minuttal ……..”
Tryk knap nr. 2 ned til du sætter minuttallet på 40.
Færdiggør indstillingen med at holde knap nr. 1 inde til den giver 2 ”bip”
Indstil dag, måned og år
Tryk knap nr. 2 ind. Uret siger herefter
”Alarmen er sat til – timetal….” Hold knap nr. 1 inde til uret siger
Dato indstillinger ”Datoindstilling – Lørdag(eller en anden dag)”. Tryk nu frem til den dag
uret skal sættes til. Tryk herefter på knap nr. 1 for at bekræfte valget.
Dato indstilling - Tryk nu frem til den dato uret skal sættes til via knap nr. 2. Tryk herefter
på knap nr. 1 for at bekræfte valget.
Valg af måned - Tryk nu frem til den måned uret skal sættes til via knap nr. 2. Tryk
herefter på knap nr. 1 for at bekræfte valget.
Valg af år - Tryk nu frem til det år uret skal sættes til via knap nr. 2. Tryk herefter på knap
nr. 1 for at bekræfte valget.
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 gå hen at 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 bib, når du trykker på den gule
knap(1) 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, der kagler
Hvis uret efter batteriskift nægter at tale eller gå, så tag batterierne ud igen og tryk den
gule knap (1) ned i nogle få sekunder. Sæt derefter batterierne i igen. Når du nu trykker på
den gule knap (1), laver uret reset og står i de netop beskrevne indstillinger.
Hvis du har spørgsmål til uret eller vejledningen kan du kontakte os på tlf. 98954244 eller
hfh@synsnerven.dk
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