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TimeVox 
Håndholdt dansktalende ur 

 

Brugervejledning 

 

Tillykke med dit nye TimeVox talende ur! 
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Tid er abstrakt og universelt 

Med TimeVox er det alligevel simpelt. 

 

Fysisk beskrivelse 
Dit nye TimeVox talende ur har kun én tilgængelig knap. Ved tryk på denne knap, annonceres aktuelle 

klokkeslæt. Når klokkeslæt og lydstyrke skal justeres, skal der bruges et redskab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hold uret i hånden, med halsremmen fremad. Øverst i venstre hjørne kan du mærke en forhøjet knap. 

Dette er klokkeslæt knappen. Lige til højre kan du mærke to forhøjninger, som omgrænser to fordybede 

knapper, som kun kan benyttes ved brug af et redskab, eksempelvis en kuglepen, papirclips eller 

lignende. Nederst, stadig på overfladen, mærker du måske et perforeret område. Inde bagved er 

højttaleren placeret. 

På bagsiden af TimeVox talende ur er tre skruer placeret. Den øverste skrue fastholder også 

halsremmen. 

I bunden af TimeVox talende ur findes endnu et lille omgrænset hul, som indeholder en skrue.  

 

Klokkeslæt 

knap 

Menu / Op 

knap 

Menu / Ned 

knap 

Lydstyrke 

justering 
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Klokkeslæt og dato 
Som beskrevet ovenfor skal du trykke en gang på Klokkeslæt knappen for at få annonceret det aktuelle 

klokkeslæt. Trykker og holder du på selvsamme knap i hele klokkeslættets annoncering, får du også 

annonceret aktuelle dag i ugen, datoen og måneden. Du får også annonceret et alarmtidspunkt, såfremt 

denne er aktiveret. 

 

Menu 
TimeVox har en indbygget menu som kan bruges blandt andet til at indstille og aktivere alarmen samt 

justere på klokkeslæt og dato. For at få adgang til menuen skal der bruges en spids genstand, da 

knapperne Menu / Op samt Menu / Ned skal benyttes.  

Funktioner 

• Klokkeslæt knap springer til næste menu element. 

• Med Menu / Op knap kan du tilgå menuen, og justere værdier op. 

• Med Menu / Ned knap kan du justere værdier ned, samt aktivere og deaktivere alarmen. 

 

Uden at tilgå menuen kan du ved at benytte Menu / Ned knappen aktivere og deaktivere alarmen. Tryk 

en gang med en spids genstand for at aktivere, og tryk igen for at deaktivere. TimeVox annoncerer enten 

”Alarmen er slået til”, eller ”Alarmen er slået fra”. 

 

Med Menu / Op knappen kan du tilgå menuen. Så snart du har trykket på Menu / Op knappen, kommer 

du til det første menu element, som er ”Alarm timer”. Alle menu elementerne er som følger: 

 

1. Alarmen er sat til timetal 

2. Alarmen er sat til minuttal 

3. Alarmsignal 

4. Tidsindstilling timetal 

5. Tidsindstilling minuttal 

6. Datoindstilling dag 

7. Datoindstilling dato 

8. Datoindstilling måned 

9. Datoindstilling år 

 

Naviger ned gennem de forskellige muligheder ved at bruge Klokkeslæt knap. Når du lander på menu 

element ni, og trykker på Klokkeslæt knap, vil du høre to lydsignaler som bekræfter de eventuelle 

ændringer du måtte have foretaget.  

 

Ønsker du at ændre på en indstilling, eksempelvis minuttal eller alarmsignalet, skal du gøre brug af Menu 

/ Op eller Menu / Ned knapperne. Eksempel på justering af Tidsindstilling minuttal: 

1. Tilgå menuen ved at trykke på Menu / Op. Du får annonceringen ”Alarmen er sat til timetal: X”, 

hvor x er klokkeslæt. 

2. Benyt Klokkeslæt knap indtil du lander på ”Tidsindstilling minuttal: X”, hvor x er klokkeslæt. 

3. Benyt nu enten Menu / Op eller Menu Ned for at justere på værdien, i dette tilfælde minuttallet. 
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4. For at gemme justeringen kan du enten: 

- Vente i et minut, hvorved TimeVox automatisk gemmer indstillingen. Du vil høre et 

lydsignal når indstillingen er gemt og TimeVox forlader menuen. 

- Benytte Klokkeslæt knappen for at navigere ned gennem de resterende menupunkter 

og efter de sidste menupunkt høre to lydsignaler. 

 

Justering af lydstyrke 
I bunden af TimeVox findes lydstyrke justeringen. Det er en skrue som kan skrues i eller mod urets 

retning, som derved justerer på lydstyrken. Benyt en smal, flad skruetrækker til at få drejet skruen. Der 

skal drejes et par omgange før der kan høres mærkbar forskel. 

 

Skift mellem de to annonceringsmuligheder 
Dit talende TimeVox ur kan annoncere klokkeslæt på to forskellige måder: 

Digital annoncering = “Klokken er 14:10“.  

Analog annoncering = ”Klokken er 10 minutter over 2, om eftermiddag”. 

 

Du kan aktivere enten den digitale eller den analoge variant, alt efter hvad der ønskes. Som standard 

leveres TimeVox med den analoge annoncering. For at ændre annonceringsvariant skal du bruge en 

skruetrækker og ændre positionen for en såkaldt jumper.  

 

 

 

 

 

 

1. Fjern frontbeklædningen ved at skrue de tre skruer på bagsiden ud. 

2. Vær opmærksom på ovenstående billede. Den sorte jumper, som er markeret ovenfor, kan du 

løfte op, og flytte hen på de to andre ben. Derved skifter du annonceringen. 

Bemærk venligst: Der er ingen risiko for at få stød ved denne handling. Vær stadig forsigtig, så uret eller de 

elektroniske dele ikke beskadiges. 

 

 

Digital 

annoncering 

Analog 

annoncering 



Copyright © Instrulog A/S November 2021 – REV03 Side 5 af 5 

Skift batteri 
Du kan selv skifte batterierne i TimeVox talende ur efter behov. For at skifte batterierne i TimeVox, skal 

de tre skruer på bagsiden skrues ud og frontbeklædningen fjernes. Med fronten afmonteret, er det nu 

muligt at udskifte de to styk AAA batterier som er monteret i en batterikasse. Udskiftes batterierne 

indenfor maksimalt 40 sekunder fastholdes klokkeslæt og dato som før batteriskift. Går der længere tid 

med udskiftningen vil uret nulstilles og du vil høre to lydsignaler når du trykker på Klokkeslæt knappen 

første gang. Er det tilfældet skal uret indstilles på ny og der henvises til afsnittet Tidsindstilling hvor 

proceduren er beskrevet. 

 

Vigtige forhold 
- TimeVox skifter ikke automatisk mellem sommer- og vintertid. Juster klokkeslættet i menuen. Find 

vejledningen under Menu afsnittet. 

- Uret er ikke vandtæt. Skal derfor holdes væk fra væsker, håndvask, opvask, bad, svømning og 

andre lignende aktiviteter. Hold også væk fra regn og sne. 

- Uret er udstyret med to styk AAA batterier. Hverken urværk eller batteri er ikke underlagt garanti, 

og batteriet bliver fladt alt efter brugsmønster.  

 

 

Instrulog A/S 

Bjerringbrovej 116 

2610 Rødovre 

Web: instrulog.dk 

E-mail: hej@instrulog.dk 

Telefon: 44 97 94 77 
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