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DianaTalks touch zwart model - handleiding
Felicitatie voor uw aankoop van de DianaTalks touch black-versie, een hoogwaardig geluid sprekend
horloge in 6 talen met "touch the glas-functie" om de tijdmelding te activeren. DianaTalks kan de tijd
aankondigen en de weekdag in een digitale of een analoge versie (behalve in het Duits).
Talen: Duits, Spaans, Engels, Italiaans, Frans en Nederlands.
Hoe te beginnen:
Power on / Power off praten functie:
Houd de Talking knob, of het midden van het horlogeglas, gedurende 3 seconden ingedrukt
en totdat 2 korte signalen aankondigen dat DianaTalks op aan staat. Draaien DianaTalk keert terug naar de
slaapmodus, houd de Talking knob of de toets ingedrukt kijk glas gedurende 5 seconden en totdat een kort signaal
bevestigt dat het in de slaapstand is veranderd modus. De slaapmodusfunctie wordt alleen gebruikt voor langdurige
opslag van DianaTalks, allemaal tot bespaar het batterijverbruik.
Let op: bij activering van de tijdaankondiging met de "aanraking van de glasfunctie"
- verwijder uw vinger binnen 5 seconden of het horloge gaat in de slaapstand. Als dus start het gewoon opnieuw door
de Talking knob ingedrukt te houden of kijk naar de glazen wijzerplaat,gedurende 5 seconden.
Taal en weekdag instellen:
(Een scherp gereedschap zoals een tandenstoker of iets dergelijks is nodig)
1. Taal: houd de taal / dag-insteltoets 5 seconden ingedrukt en DianaTalks
begint met aankondigen in het Engels. Selecteer stap voor stap tussen de 6 talen met de
Taal / dag insteltoets. Vergrendel uw geselecteerde taal door op de Talking-toets te drukken.
2. Weekdag: Druk stap voor stap op de toets Taal / daginstelling om deze correct in te stellenweekdag. Vergrendel
uw geselecteerde weekdag door op de Talking knob te drukken.
Hoe de rapportage van uren en minuten in te stellen:
1. Druk stap voor stap op de uurinstellingsknop om het juiste uur in te stellen.
2. Druk stap voor stap op de instellingstoets Minuut om de juiste minuut in te stellen.
Voor een snellere beweging van de uren en minuten, houdt u een van deze toetsen ingedrukt.
Hoe te schakelen tussen de twee versies van tijdaankondiging:
Digitale tijdrapportage = "donderdag 14.10"
Analoge tijdrapportage = "10 minuten over 2, donderdagmiddag"
In alle talen, behalve Duits, kunt u DianaTalks kiezen om de tijd aan te kondigen hetzij in een analoge of in een
digitale versie. Schakelen tussen de twee versies en die aanwezig is in elke cyclus van 24 uur, sla gewoon
00.00 over bij het instellen van het UUR, en DianaTalks schakelt automatisch tussen analoge of digitale
tijdaankondigingen.

