
KABARTMA KONUŞAN SAAT KULLANIM KLAVUZU  

 

Düğmeler  ve kurma kolu için temel fonksiyonlar: 

Kurma kolu, saatin sağ tarafında ortadadır.  

S1, Saatin sağ üst tarafında kurma kolunun üstündeki tuş. Saatin kabartma fonksiyonunu 

ayarlamak için kullanılır. 

S2, Saatin sağ alt tarafında kurma kolunun altındaki tuş 

S3, Saatin sol üst tarafındaki tuş 

S4, Saatin sol alt tarafındaki tuş 

A) Kabartma fonksiyonundan zamanı öğrenme: Zamanı okumak  için lütfen saat kapağını 

saat 6 konumunda çevirerek açın. Parmağınızla üst taraftan akrep ve yelkovanı hissedecek 

şekilde hafifçe dokunun. Okuyamadıysanız parmağınızı kaldırın ve tekrar dokunun.  

Parmağınız akrep ve yelkovanın üstünde iken parmağınızı aşağı-yukarı oynatmayın. Bu 

saatinizin ayarını bozacaktır.  

Saati ve dakika ibrelerini ayarlamak için kurma kolunu çekin ve çevirin, lütfen ayar yaptıktan 

sonra kurma kolunu iterek orijinal konumuna geri getirin.  

S1 Düğmesi İşlevi: Zamanı sesli öğrenme düğmesi. Zamanı sesli öğrenmek için S1 

düğmesine basın. Size sesli olarak anlık zamanı söyleyecektir.  Ayarlandığında 24 saat 

boyunca saatbaşı veya sabah 7, akşam 9 arası her saat başı şeklinde otomatik olarak saati 

söyler. Yine ayarlandığında zamanı size 12 saat dilimi veya 24 saat dilimi şeklinde söyler. 

Örneğin 12 saat dilimine ayarlandığında sabah 9'da "nine am (nayn eyem)", akşam 9'da "nine 

pm (nayn piem) "  şeklinde, 24 saat dilimine ayarlandığında sabah 9'da "nine"(nayn) , akşam 

9'da "twenty one"(tüventi van) şeklinde söyler.  

B) 12 saatlik sistem ile 24 saatlik sistem arasında geçiş yapma:  24 Saatlik yayın moduna 

geçmek için lütfen önce S4 tuşuna basın (ses yok), sonra zamanı söylemesi için S1 tuşuna 

basın, 24 saatlik yayın moduna geçmiştir.   

12 Saatlik  yayın modunu etkinleştirmek için lütfen S4 tuşuna tekrar basın (bip sesi gelecek) 

ve zamanı söylemesi için S1 tuşuna basın.  12 Saatlik yayın moduna geçmiştir.   

12 saat ile 24 saat arasında geçiş yapmak için lütfen yukarıdaki prosedürü tekrarlayın. 

S2 düğmesi işlevi: Ayar düğmesi. S2 tuşuna basın zaman, alarm, saatlik yayın modunu 

ayarlayabilir ve alarm ve saatlik zaman yayınını açabilir / kapatabilirsiniz. 

S3 düğme işlevi:  Alarm müziğinden birini seçmek için kullanılır. Ayrıca (önce S2'ye 

basıldığında) zaman ayarı modu ve alarm ayarı modu altında dakikayı ayarlamak için 

kullanılır 

S4 düğme işlevi:  12-24 Saat Sistemleri arasında geçiş yapmak için kullanılır. Ayrıca (önce 

S2'ye basıldığında) Saati ve saat başı konuşmaları ayarlamak için kullanılır. 

 

ZAMAN AYAR MODU: 

1) Konuşma süresinin doğru olup olmadığını kontrol etmek için lütfen S1 tuşuna basın, doğru 

değilse lütfen doğru zamanı ayarlayın  

2) Önce S2 tuşuna basın (bip sesi gelecektir.) 

3) Saati ayarlamak için S4'e, dakikayı ayarlamak için S3'e basın.  

4) Ayarı kaydetmek için ya 5 sn bekleyin yada S2'ye arka arkaya 3 defa daha basın. Her 

basışta bip sesi gelecektir. 

Saati ve dakikayı ayarlarken zamanı doğrulamak için S1'e basıp sesli dinleyebilirsiniz. 



ALARM AYAR MODU: 

1) En sevdiğiniz Alarmı seçmek için S3 tuşuna basın,  

2) Alarm ayarı için S2 tuşuna iki kez basın (bip bip komut istemi), alarm saatini ayarlamak 

için S4 tuşuna basın ve alarm dakikasını ayarlamak için S3 tuşuna basın. 

3) Yukarıdaki ayar tamamlandıktan sonra, alarm çalma süresini kontrol etmek için lütfen S1 

tuşuna basın. Hatalıysa ayarlara devam etmek için S3 ve S4 tuşlarını kullanın. 

4) Ayarı kaydetmek için ya 5 sn bekleyin yada S2'ye iki kez basın. Her basışta bip sesi 

gelecektir. 

5) Alarmı etkinleştirmek için S2 tuşuna 3 kez ardı ardına basın sonra S3 tuşuna basın. Bir kez 

bip sesi gelmişse alarmınız açıktır. Alarmı iptal etmek için ise S3'e bir kez daha basın. 

Herhangi bir ses gelmediyse alarm iptal edilmiştir.  

6) Ayarı kaydetmek için ya 5 sn bekleyin yada S2'ye bir kez basın.  

 

SAATBAŞI KONUŞMA AYAR MODU: 

1) Lütfen S2'ye üç kez basın (3 Kez bip sesi gelecek) 

2) Ardından S4'e 1 kez basın (sesli 1 kez bip sesi gelecek) 24 saat boyunca saatbaşı 

otomatik zamanı söyleme etkinleştirilmiş oldu. 

3) S4'e tekrar basın (sesli 1 kez bip sesi gelecek) saat 7: 00-21: 00 arası saatbaşı otomatik 

zamanı söyleme etkinleştirilmiş oldu. Gece boyunca saat 21:00-07:00 arası saatbaşı 

zamanı otomatik söylemeyecektir. 

4) S4 tuşuna tekrar basın (daha yüksek ve kısa bip sesi), saat başı konuşmayı kapatmak 

anlamına gelir.  

Yukarıdaki ayardan sonra ayarı kaydetmek için ya 5 sn bekleyin yada S2'ye bir kez basın.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



TALKING TACTILE WATCH USER INSTRUCTIONS  

1. Hourly time broadcast  

2. Alarm function  

3. Tactile function  

Basic function for every push button and crown : 

S1, right up 

S2, right down 

S3, left up 

S4, left down 

A ) In order to touch and read time please flip open the watch lid at 6'clock position . Rotate crown clockwise 

to adjust hour and minute hands , please return the crown to its original position after time setting .  

S1 talking voice button , press down to activate volce chip to speak time , time broadcast mode include 

hourly time broadcast , 12 hour system broadcast , 24hour system broadcast , 7 am-9pm ( 7-21 ) hourly time 

broadcast .  

B ) Switch between 12 hour system and 24 hour system Setting : Please press S4 first ( voice mute or no voice ) 

then press S1 to speak time , it is 24 hour system broadcast , in order to switch to 12 hour system broadcast 

mode , please press S4 again ( voice " di " prompt out ) then press S1 to activate 12 hour system time 

broadcast mode : Please repeat above procedure to switch between 12 hour and 24 hour system .  

S2 button function : Setting button S2 : Press S2 can set time , alarm , hourly broadcast mode and switch on / 

off alarm and hourly time broadcast .  

S3 button function : S3 used to select one of Alarm music , it is used to adjust minute too under time setting 

mode and alarm setting mode  

S4 button function : S4 is used to adjust hour and under normal time speaking mode , works with Si to switch 

between 12 hours and 24 hours time broadcast .   

Time setting mode Time broadcast setting :  

1 ) Please press S1 to check if the speaking time is correct or not , if not please set the correct time  

2 ) Press S2 ( voice “ di ” prompt press S1 to check time speaking .  

3 ) After above setting , please wait for 5 secs when voice " di " prompt out , time setting is finished then out ) 

then press S4 to set hour and press S3 to set minute following below procedure .  

Alarm setting mode  

1 ) Press 53 again and again to select your favorite Alarm ,  

2 ) Press S2 twice ( voice “ di di " prompt out ) then Press S4 to adjust hour and press S3 to adjust minute  

3 ) After above setting finished , please press S1 to check alarm speaking time .  

4 ) When you finish all above procedures , please wait for 5secs without operation , when you hear voice " di " 

prompt out then alarm setting is finished .  

5 ) If you want to cancel or activate alarm time speaking , please press S2 three times ( voice “ di di di ” prompt 

out ) then press S3 ( voice " di " prompt out ) , it is to activate alarm function , press S3 again and no voice " di ” 

prompt out , it is to switch off alarm time speaking , please do not operate watch for 5 secc , when voice " di " 

prompt out , it means alarm setting is saved .  

Hourly time broadcast setting mode  

1 ) Please press S2 three times , ( voice " di di di " prompt out ) then press S4 ( voice " di " prompt out ) it 

means to activate hourly time broadcast all 24 hours , Press S4 again ( voice " di di " prompt out ) , it means to 

active time broadcast from 7am to 9pm ( 7-21 ) . Press S4 again ( louder and short voice " di " prompt out ) , it 

means to switch off hourly time speaking .  

2 ) After above setting , please do now operate watch for 5 sec and voice “ di " prompt out , means setting 

saved .   


