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Gefeliciteerd met de aankoop van uw MinnieTalks, een in 6 talen sprekend horloge van hoogwaardige
kwaliteit. MinnieTalks kan de dag en de tijd aankondigen op analoge en digitale wijze.
Talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans.
Begin met instellen:
Aan- en uitzetten van de spraakfunctie:
Druk op de spraakknop voor 3 seconden en houd deze ingedrukt tot 2 korte signalen aangeven dat de
MinnieTalks aan staat. Om de MinnieTalks weer in de slaapstand te zetten, drukt u de spraakknop voor 5
seconden in en houd deze ingedrukt tot een kort signaal bevestigt dat het apparaat in de slaapstand staat.
De slaapstand is bedoeld voor de tijd dat u de MinnieTalks niet actief gebruikt, om de batterij te sparen.
Hoe de taal en de dag van de week in te stellen: (Hiervoor is een scherp voorwerp zoals een pen nodig)
1. Taal: Druk op de knop 'Instellen van de dag' en houd deze 5 seconden vast. MinnieTalks zal dan
beginnen met praten in het Engels. Navigeer door de 6 beschikbare talen met de knop 'Instellen van de
dag'. Zet de door u gewenste taal vast met de spraakknop.
2. Dag van de week: Druk op de knop 'Instellen van de dag' en laat deze vervolgens weer los. Herhaal dit
proces totdat u de juiste dag van de week bereikt hebt. Zet de door u gewenste dag van de week vast met
de spraakknop.
Hoe de uren en minuten in te stellen:
1. Druk stap voor stap op de knop 'Uur instellen' om het juiste uur in te stellen.
2. Druk stap voor stap op de knop 'Minuut instellen' om de juiste minuten in te stellen.
Om de uren en minuten sneller in te stellen, houdt u de betreffende knoppen simpelweg ingedrukt.
De digitale tijd wordt als volgt uitgesproken: 'Donderdag, 14:10'.
De analoge tijd wordt als volgt uitgesproken: '10 minuten over 2, donderdagmiddag'.
Hoe te switchen tussen de digitale en de analoge tijdsweergave:
In alle talen, behalve Duits, kunt u kiezen of de MinnieTalks de tijd digitaal of analoog uitspreekt. Om te
switchen tussen beide versies drukt u 00:00 in bij het instellen van de tijd en MinnieTalks switcht
automatisch van een analoge naar een digitale tijdsweergave of andersom.
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