
 
 
 
 
 

BRUKSANVISNING TEMPOVOX GRØNN 
 
URET HAR FØLGENDE FUNKSJONER: 
Sier tiden i timer og minutter, og forteller deg i tillegg hvilken dag, dato og 
måned, det er. Uret har også valgfrie funksjoner som kan skrues av og på 
etter behov. Disse funksjonene er alarm, automatisk varsling hver hele time 
og automatisk varsling hvert minutt. Sistnevnte funksjon kan jo være 
praktisk når du f.eks. skal koke egg, venter på bussen e.l. 
 
HVORDAN BRUKE KLOKKEN:  
Klokken har en stor gul trykknapp, som er taleknappen, og to små 
justeringshull i tillegg til en justeringsskrue for lydstyrke. 
 
Legg uret på bordet foran deg, slik at den store gule knappen som vi kaller 
taleknappen vender opp, og er plassert i høyre hjørne lengst fra deg. 
Justeringsskruen sitter da innfelt på boksens høyre sidekant. De to 
justeringshullene sitter plassert ca. to millimeter til venstre for taleknappen. 
Disse aktiveres ved å bruke en tynn gjenstand, f. eks. en tannpirker. For 
ordens skyld kaller vi hullene for knapp 1 lengst fra deg, og knapp 2 
nærmest deg. Nå som vi vet hvor alle knapper er plassert skal vi se litt på 
hvordan de brukes. 
 
For å stille klokkens funksjoner, går du fram på følgende måte: 
 
Juster lydstyrken til ønsket nivå med en liten skrutrekker. Lydstyrken er i 
utgangspunktet innstilt med normal lydstyrke, men ønsker du høyere eller 
lavere nivå vrir du gjentatte ganger til høyre for høyere nivå, eller til 
venstre for lavere nivå. 
 
For innstilling av klokken og de andre funksjonene må vi bruke de to 
justeringshullene. Knapp 2 fungerer som en velger mellom minuttvarsling, 
timevarsling eller alarm/vekking av eller på.  
 
Knapp 1 er knappen for å aktivere innstillingene. For å gjøre innstillinger 
bruker du knapp 1 og knapp 2. Knapp 1 er fremover, mens knapp 2 er 
tilbake. Med den store gule knappen flytter du deg til neste 
innstillingsalternativ i menyen.  
 



Du har følgende ni valg i menyen: 
 
Alarm timer 
Alarm minutter 
Vekke signal 
Tidsinnstilling timer 
Tidsinnstilling minutter 
Innstilling ukedag 
Innstilling dato 
Innstilling måned 
Innstilling årstall 
 
Trykker du en gang på knapp 1, sier klokken f.eks ”Alarmen er satt til 
timer, tolv null ni” Dette er altså valget for justering av timene på 
vekkefunksjonen. Bruk nå knapp 1 og knapp 2 for å velge ønsket time. 
Trykker du nå en gang på den store gule knappen vil du komme til valget 
for justering av minuttene på vekkefunksjonen. Nå kan du stille inn 
minuttene på vekkefunksjonen. Gjenta samme prosedyre for å stille inn 
vekkesignal, tidsinnstilling timer, minutter, dag, dato, måned og år. 
  
 
Når du har gått gjennom hele menyen vil du høre to korte pip. Du har nå 
gått igjennom hele menyen, og innstillingene er lagret.  
 
Gir du taleknappen ett kort trykk, forteller den deg kun klokkeslett. Holder 
du taleknappen inne vil den etter klokkeslettet også fortelle deg dag, dato 
og måned. Står alarmen i på-posisjon vil du også få bekreftet tidspunkt for 
vekking. 
 
Klokken leveres med skinnetui som kan henges rundt halsen. Den drives 
av 2 stk. LR03 batterier som er inkludert i prisen. For å skifte disse må du 
løsne skruen på baksiden av klokken. Løft av toppen, men vær forsiktig 
med ledningen til høyttaleren som er plassert i topplokket. De to batteriene 
sitter plassert horisontalt i batteriboksen i klokkens underdel. Husk at den 
flate enden på batteriet skal plasseres mot fjæren i batterirommet. Det er 
meget viktig at disse ikke settes feil vei, da dette kan ødelegge 
elektronikken. Ønsker du ytterligere opplysninger om klokken kan du ta 
kontakt med hjelpemiddelsentralen der du bor, eller ringe oss i Adaptor AS 
(Tidl. Blindes Produkter) på telefon 23-21-55-55 
 
 
 


