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Manual Diana 

Svensktalande armbandsur 
 

 
 

Armbandsuret Diana är ett svensktalande ur med mycket god ljudkvalitet och med stor och 
tydlig urtavla. Modellen finns i två storlekar på boett, dia 33 mm (artikelnummer 51143) samt 
37 mm (artikelnummer 51142).  
 
Diana kan återge dag och tid analogt samt med dygnsbestämning (”Måndag, fem i halv tre  
på eftermiddagen”) eller digital utan dygnsbestämning (”Måndag, fjorton och tjugofem”). 
 
Visarna ställs som på ett vanligt ur med kronknappen. I intryckt läge startar visarna (OBS 
vissa klockor har röd transportspärr som ska tas bort). Starta talet genom att hålla 
TALKNAPPEN nedtryckt i ca 3 sekunder. Två korta ljudsignaler indikerar att talfunktionen är 
igång. För att stänga av talet upprepas samma procedur i ca 5 sekunder med en kort 
signalbekräftelse. Sätt på talet inför nästa moment nedan. 
 
Tryck med ett spetsigt föremål (t.ex. penna, gem) på den infällda ställknappen för DAG på 
boettens sida vid klockan 10 (se skiss). Stega fram tills rätt dag programmerats. Ställ TIMME 
genom att göra likadant på den infällda ställknappen vid klockan 8 (se skiss). Ställ MINUT på 
den infällda ställknappen vid klockan 4 (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. 
 
Diana kan även ange tiden på Norska, Danska, Finska och Polska. Tryck ned ställknappen 
DAG/SPRÅK i ca 5 sekunder. Därefter stega fram till önskat språk. 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. 
 
Uret är behandlat mot nickelallergi och läderarmbandet är fritt från latex. Armbandet kan 
enkelt bytas mot andra armband på marknaden. Batteribyte sker med fördel hos vanliga 
urmakare med standardbatteri. 
 
Armbanduren Diana är CE-märkta och godkända som medicinsktekniska hjälpmedel.  
 
 


