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Bruksanvisning Diana Touch 2 - 51147 

Svensktalande armbandsur 

 

 

 

 

Armbandsuret Diana Svart Touch är ett svensktalande ur utan visare. 

Diana kan återge dag och tid analogt samt med dygnsbestämning 

(”Måndag, fem i halv tre på eftermiddagen”) eller digitalt utan 

dygnsbestämning (”Måndag, fjorton och tjugofem”). Vid tryck på 

talknapp, eller att lägga fingret mitt på frontglaset, anges först dag vilket 

indikerar att tid kommer att annonseras. 

 

Starta talet genom att hålla minutknappen intryckt i 5-6 sekunder. En kort 

ljudsignal indikerar att talfunktionen startat. För att stänga av talet 

upprepas samma procedur i 9-10 sekunder med två korta signal-

bekräftelser. Aktivera talet för att ställa uret alternativ att få tiden uppläst. 

 

Tryck med ett spetsigt föremål (till exempel penna, gem) på den infällda 

knappen för DAG på boettens sida vid klockan 2 (se skiss). Stega fram 

tills rätt dag programmerats. STÄLL TIMME genom att göra likadant på 

den infällda knappen vid klockan 10 (se skiss). STÄLL MINUT med den 

infällda knappen vid klockan 8 (se skiss). 

 

Du skiftar mellan digital och analog tidsangivelse genom att bläddra förbi 

00:00 med Ställ Timme. Diana låser sig automatiskt efter ca 5 sekunder 

eller när du trycker på talknappen alternativt lägger fingret på frontglaset. 

 

Diana kan även ange tiden på norska, danska, finska, engelska. Tryck 

ned ställknappen DAG/SPRÅK i ca 5 sekunder. Därefter stega fram till 

önskat språk.  
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Lås genom att trycka på TALKNAPPEN. Alternativt ställs klockan på ett 

språk och kan sedan växlas över till ett annat språk där gjorda 

inställningarna följer med. 

 

Intervall för dygnsangivelse i enlighet med SMHI:s intervall: 
 
Morgon  06:00 – 09:00 
Förmiddag 09:00 – 12:00 
Eftermiddag 12:00 – 18:00 
Kväll  18:00 – 23:00 
Natt  23:00 – 06:00 
 
VIKTIGT ATT VETA 
 
Om inte Diana pratar har du antingen stängt av talet av misstag eller så 
behöver du byta batteri. Pröva alltid först att aktivera talet igen.  
 
När batteriet börjar bli svagt kan ljudet bli lite skorrande eller så anges 
bara delar av talet. Batteribyte sker med fördel hos vanliga urmakare 
med standardbatteri (CR2025). Ett kvalitetsbatteri håller i 6 till 18 
månader beroende på hur ofta du aktiverar talet. En instruktionsvideo för 
urmakare på batteribyte finns på vår hemsida. 
 
Diana gillar inte fukt och salt. Ta av dig uret om du till exempel diskar, 
duschar eller sportar. Det finns två hål på baksidan som är högtalare.  
 
Uret är behandlat mot nickelallergi och läderarmbandet är fritt från latex. 
Armbandet kan enkelt bytas mot andra armband på marknaden.  
 
Garanti under ett år. Gäller dock inte för förbrukat batteri, fuktskador eller 

åverkan i samband med batteribyte. 

 

 

 

Armbandsuren i serien ”Diana” är CE-märkta som medicinsktekniskt hjälpmedel 

enligt 2017/745 MDR, klass 1. Manualen utformad i samverkan och med 

godkännande av tillverkaren. 
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