
 

 

SLIM COMBIVOX 

      
 

 

Slim Combivox är en talande klocka som anger tid och datum.  
Den har ett dagligt larm. Man kan välja en kvinnlig eller manlig röst. 

Klockan anger tid på två sätt : 
 

1) analogt: "9:50"  sägs som:  " tio minuter i tio på morgonen "  
2) digitalt : "9:50" sägs som:  "nio och femtio" 

 
Det finns 3 knappar för att använda klockan. 

 
Tidknappen (1) 

 
Tryck snabbt och släpp : Combivox talar om tiden. 

Tryck och håll inne : Combivox lägger till datum och larminställning. 

 
Plusknappen (2) 

 
Genom att aktivera denna knappen ökar man ljudnivån ett steg. Den valda 

volymnivån anges som en siffra mellan 1 och 8. 
 

Minusknappen (3) 
Genom att aktivera denna knappen minskar man ljudnivån med ett steg. 

 
För tidsinställning 

 
 Tryck in och släpp Tidknappen (1) 



 

 

 Tryck på Plusknappen (2) innan tidsangivelsen är klar och släpp den 

när några pip hörs. Klockans inställningsläge börjar nu med alarm 
timmar. Alla knappar har nu nya funktioner. 

 
o Knapp 1 blir lagringsknapp som man lagrar larm, tid eller 

datum med 
o Knapp 2 blir plusknapp, som man ökar dag, datum, timmar 

eller minuter med 
o Knapp 3 blir minusknapp, som man minskar dag, datum, 

timmar eller minuter med 
 

Plusknapp (2) - för aktivering av inställningar: 
 

 Genom att trycka på plusknappen (2) under inställningsfasen ökar 

larmtiden med en timme. Minuterna ändras inte. Man kan likna detta 
med att vrida den stora visaren på en väggklocka en timme framåt. 

 
Minusknappen (3) 

 Varje gång denna knapp aktiveras sänks larmtiden med en timme.  
 För att öka eller minska tiden snabbare, aktivera och håll in plus- eller 

minusknappen. Efter varje timma som ändras kommer ett kort pip. 
 Genom att släppa knappen läses den aktuella inställningen upp.  

 Detta minskar tiden att ställa in larmtid eller tidsinställning. 
 När man har nått önskad larmtid aktiveras tiden genom att trycka på 

Lagringsknappen (1), vilken nu fungerar som en valknapp och klockan 
säger : Inställning Larm minuter. Man kan nu ändra larmtiden i 

minuter med Plus- och Minusknapparna (1) och (2). Tiden lagras när 
man trycker på Lagringsknappen (1). 

 Därefter kan man välja larmljud genom att trycka på Plus- och 

Minusknapparna. Det finns 4 olika ljud. Tryck på Lagringsknappen (1) 
för att lagra valt ljud. 

 Nu kan man ställa in tiden : Först timmar, sedan minuter på samma 
sätt som vid inställning av larmet. Tiden sparas i samma ögonblick 

som man trycker på Lagringsknappen (1). Detta gör att man kan 
synkronisera med tidsangivelse på radio eller telefonen. 

 Efter detta kan man ställa in datum, veckodag, dag i månaden och 
månad. Året uttalas med 2 siffror, t.ex ett nio, som betyder 2019. 

 När man har lagrat året med Lagringsknappen (1) hör man 2 pip som 
makerar att inställningen är klar. 

 Om du glömmer att gå igenom hela tidsinställningsproceduren slår 
klockan av automatiskt efter en stund och markerar med ett pip. 

 
 

 



 

 

Larm av/på- knapp 3: 

 
 Tryck in och släpp Tidknappen (1)  

 Tryck in Minusknappen (3) innan tidsangivelsen är klar och håll den 
nedtryckt. 

 Släpp knappen när du hör önskad inställning (Larm på eller Larm av) 
 

Grundinställning ljudnivå: 
 

Med en liten skruvmejsel ändrar man ljudnivån i hålet (4). Nivån ändras 
mycket lätt. 

 
Batteribyte: 

 

  

          
 

            
Om klockan börja prata konstigt är det dags att byta ut batterierna. 

Lossa de 3 skruvarna som finns på baksidan av klockan och öppna kåpan 
som bilden visar. 2 AAA-batterier måste placeras med exakt polaritet enligt 

markeringarna i batterihållaren. Att placera batterierna med fel polaritet kan 

skada klockan. Fjädrarna i batterihållaren är till för den platta änden av 
batteriet.  Om man byter batterier inom en minut så behåller klockan sina 

inställningar. Om klockan skulle återställas, hörs 3 pip när du aktiverar 
tidsknappen och klockan börjar med följande inställningar: 

         
Tid:     12:00 på eftermiddagen 

Datum:    Måndag, 1 januari (20)18 
Larm:    Av 

 
 

Stänga av larmet:    
 

För att stänga av larmsignalen under larmets gång, tryck på tidsknappen 
(knapp 1). Klockan reagerar med “OK”, larmet tystnar.  

Om larmet inte stängs av manuellt så fortsätter larmsignalen och sedan 

tystnar den automatiskt efter en viss tid.  
 

Välj analogt eller digitalt läge: 



 

 

 

 

             
                                                 Bygel: Digital /Analog 

 
Inne i klockan finns två svarta byglar. Byglarnas läge avgör om klockan 

använder sig av analog eller digital drift. 

 
Bygel 1  Bygel 2 

Uttagen  Uttagen Kvinnlig röst - digital tid 
Isatt   Uttagen Manlig röst - digital tid 

Uttagen  Isatt  Kvinnlig röst - analog tid 
Isatt   Isatt  Manlig röst - analog tid (bilden ovan)  

 
Om klockan inte fungerar: 

 
Öppna klockan och ta bort batterierna. Tryck på den grå tidsknappen (1) i 

10 sekunder och släpp den. Sätt i batterierna igen och aktivera tidsknappen. 
Klockan ska nu återställa sig och fungera igen. Om den inte fungerar byt ut 

batterierna mot nya och försök igen. 
 

Om klockan fortfarande inte fungerar, ta ut batterierna och stäng klockan. 

Ta in den för reparation. Klockan repareras alltid gratis. Om någonting har 
hänt med klockan så berätta gärna det, det gör reparationen enklare.  

 


