
BRUGSANVISNING TIL DUN-265 
 

Funktioner. 

Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag og dato.                

Ved tryk på knap A: Lys.                                        A     D 

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner. 

Ved tryk på knap C: Indstilling af uret.                   B                          C           

Ved tryk på knap D: Start/stop af stopur. Til/frakobling af timesignal. 

 

Indstilling af ur og dato. 
Hold knap C inde, hvorefter sekunderne vil blinke. Tryk knap D for 

nulstilling af disse. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk  

knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap B og årstallet vil blinke 

knap D for rigtig årstal. Tryk knap B og månederne vil blinke, tryk knap D for rigtig måned. Tryk 

knap B og dato vil blinke, tryk knap D for rigtig dato. Efter endt indstilling trykkes på knap C og 

uret stopper med at blinke. 

 

Indstilling af alarm (AL). 
Tryk en gang på knap B og uret viser alarmtid. Hold knap C inde og timerne vil blinke, tryk knap  

D for rigtigt timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk 

knap B og måned vil blinke, tryk knap D for rigtig måned. Tryk knap B og dato vil blinke, tryk 

knap D for rigtig dato. Efter endt indstilling trykkes på knap C og uret stopper med at blinke. For 

til-/frakobling af alarm og/eller timesignal(indikeres ved små motiver i displayet) trykkes på knap D 

i alarmtidsfunktionen. 

 

Stopur (ST). 
Tryk to gange på knap B og uret skifter til stopur. Start og stop af stopur ved tryk på knap D. 

Når stopuret er startet kan mellemtid udtages ved tryk på knap C. Starter selv igen efter få sekunder 

for videre tælling. Der kan foretaget flere mellemtider ved at trykke på C gentagende gange. Når 

stopuret er stoppet på knap D, nulstilles dette ved holde nede på knap C i 5 sek.. 

 

Indstilling af dualtid / verdensur (DT). 
Dette er et ekstra ur, som kan indstilles separat. Tryk tre gange på knap B og uret viser dual tid 

(DT). Hold knap C inde og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk B og minuttal 

blinker, tryk knap D for rigtig minuttal. Efter endt indstilling trykkes på knap C og uret stopper med 

at blinke. 

 

Nedtælling (TR). 
Tryk fire gange på knap B og uret viser nedtælling. Hold knap C inde og sekunder vil blinke, tryk D 

for rigtig sekundtal. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap B 

og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Efter endt indstilling trykkes på knap C og 

uret stopper med at blinke. Start/stop af nedtælling ved tryk på knap D. For at starte den ønskede 

nedtællingsværdi forfra, stop nedtællingen på knap D, og tryk knap C. 

 

Batteri. 
Uret bruger 1 stk. 3V lithium batteri. 

 

Vandtæt: 3 ATM 

 


