www.talktech.se

MyTime
Brugervejledning
Stort tillykke med dit nye ur MyTime - et talende højkvalitetesur med 5
forskellige sprog at vælge i mellem. MyTime annoncerer det aktuelle
klokkeslæt og ugedag på Svensk, Dansk, Norsk, Finsk samt Polsk.

Indstilling af sprog:
1. Tryk og hold SET knappen i 3 sekunder indtil du hører et lydsignal.
2. Tryk herefter på DAY / LANGUAGE knappen en gang og dit MyTime ur vil på et tilfældigt sprog
annoncere det aktuelle klokkeslæt.
3. Tryk igen på DAY / LANGUAGE knappen for at cirkulere gennem de forskellige sprog, indtil du lander
på dansk (eller et andet ønsket sprog).
4. Tryk nu på SET eller vent cirka 8 sekunder. To lydsignaler indikerer at du nu har låst dit MyTime
ur til det valgte sprog.

Indstilling af timer, minutter og ugedag:
1. Tryk og hold SET knappen i 3 sekunder indtil du hører et lydsignal.
2. Tryk på HOUR knappen indtil du har angivet det korrekte timetal.
3. Tryk på MINUTE knappen indtil du har angivet det korrekt minuttal.
4. Tryk nu på DAY / LANGUAGE indtil du lander på den korrekte ugedag.
5. Tryk herefter på SET. Nu vil to lydsignaler indikerer at du har låst din MyTime enhed til det
aktuelle klokkeslæt samt ugedag.
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Digital annoncering
Analog annoncering

= “Torsdag 14:10“
= ”Torsdag, 10 minutter over 2, om eftermiddag”

Benytter du enten Svensk, Norsk eller Dansk sprog kan du vælge mellem den digitale eller den
analoge annoncering til ugedag og klokkeslæt. Du kan ændre på annonceringsmetoden til den du
ønsker ved at passere midnat ved indstilling af HOUR, og herved vil din MyTime enhed automatisk
skifte over til den anden metode.

Bemærk venligst:
-

MyTime er ikke vandtæt. Bør derfor holdes væk fra væsker.
Uret er udstyret med to AAA batterier som kan udskiftes.
Batterier er ikke underlagt reklamation.
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