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Gebruiksaanwijzing DianaTalks
Van harte gefeliciteerd met uw aankoop van DianaTalks, een
pratende horloge met hoge kwaliteit geluid in 6 talen. DianaTalks
kan de tijd en dag van de week zowel digitaal als analoog aankondigen (behalve in het Duits).
Talen: Duits, Spaans, Engels, Italiaans, Frans en Nederlands.
Hoe te beginnen:
Aan- en uitschakelen tijdsaankondiging:
Druk op de Talking-knop en houd deze gedurende drie (3) seconden ingedrukt. Twee korte signalen
geven aan dat de DianaTalks is ingeschakeld. Druk de Talking-knop gedurende vijf (5) seconden in
om de DianaTalks uit te schakelen. Een kort signaal betekent dat de DianaTalks in slaapstand staat.
De slaapstand dient alleen gebruikt te worden als de DianaTalks gedurende een lange periode
niet wordt gebruikt om batterijverbruik te verlagen.
Aan- en uitschakelen wijzerplaat:
Trek de instelknop voor de wijzers uit, en verwijder het rode labeltje. Stel de juiste tijd in en
druk de instelknop weer in.

Instellen taal en dag van de week:

(Gebruik een puntig voorwerp zoals een balpen of een tandenstoker)
1. Taal: druk op de Language/day-knop en houd deze vijf (5) seconden ingedrukt. DianaTalks begint
de tijd in het Engels aan te kondigen. Kies tussen de zes talen door meermalen de Language/dayknop in te drukken. Stel de gewenste taal in door de Talking-knop in te drukken.
2. Dag van de week: Druk meermalen op de Language/day-knop om de dag van de week in te
stellen. Stel de juiste dag in door de Talking-knop in te drukken.

Instellen uren en minuten:
1. Druk meermalen op de Hour-knop om de uren in te stellen.
2. Druk meermalen op de Minute-knop om de minuten in te stellen.
Het instellen van uren en minuten gaat sneller als je de knopjes ingedrukt houdt.

Digitale aankondiging van de tijd = ”Dinsdag, veertien uur tien”
Analoge aankondiging van de tijd = ”Het is tien minuten over twee, dinsdagmiddag”
Wisselen tussen digitale en analoge tijdsaankondiging:
In alle talen (behalve in het Duits), kan DianaTalks de tijd zowel digitaal als analoog aankondigen.
DianaTalks wisselt automatisch tussen digitaal en analoog als je in de 24-uursmodus 00:00 uur
passeert tijdens het instellen van de uren (HOUR).
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