
  BRUGSANVISNING TIL DUN-2-G01 
 

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: Nulstilling af stopursfunktion.                  B                          C           

Ved tryk på knap D: Start/stop af stopursfunktion.. 

 

Indstilling af ur og dato. 
Tryk på knap A i 2 sekunder, hvorefter sekunder vil blinke. Tryk knap C for 

nulstilling. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C/D for rigtig minuttal. Tryk knap B og 

timetal vil blinke, tryk knap C/D for rigtigt timetal. Tryk knap B og måneden vil blinke, tryk knap 

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

og ugedag vil blinke, tryk knap C/D for rigtig ugedag. Efter endt indstilling trykkes på knap A og 

uret stopper med at blinke. Tryk knap C for ændring af 12/24 timers urværk. 

 

Stopur. 
Tryk en gange på knap B og uret skifter til stopur. Start og stopur ved tryk på knap D. Ved tryk på 

knap D, stoppes stopuret og kan derefter nulstilles ved tryk på knap C.  

I stopuret findes der to forskellige mellemtidsfunktioner: LAP og SPLIT. Der skiftes mellem disse 

to ved af holde knap A inde i 2 sekunder i stopursfunktionen. Et lille skilt i toppen af displayet 

indikere hvilken en af de to der er gældende. 

LAP: Efter stopuret er startet tages der en omgangstid ved tryk på knap C. Denne kan ses i det 

midterste lille felt af displayet. Stopuret starter herefter automatisk forfra og der kan tages en ny 

omgangstid. Alle disse tider gemmes automatisk på urets hukommelse. Efter stopuret er stoppet, 

tryk knap B og man kommer til urets hukommelse. Ved tryk på knap C/D kan omgangstiderne nu 

ses enkeltvis, samt sammenlagt. Ved at holde knap A inde ses nu den bedste omgangstid. 

SPLIT: Efter stopuret er startet tages der en mellemtid ved tryk på knap C. Mellemtiderne kan ses i 

det midterste felt, mens stopuret tæller videre. Mellemtiden lagres i hukommelsen, mens stopuret 

fortsætter tællingen. Efter endt brug af stopuret kan mellemtiderne ses ved et tryk på knap B. 

Derved skifter man fra stopur til urets hukommelse. Ved tryk på knap C/D skiftes der mellem 

mellemtiderne. Ved denne funktion ses mellemtiderne lagt sammen(den viste lagt sammen med alle 

de forrige), samt den samlede tid.   

Ved hver ny tælling slettes de forhenværende tællinger fra hukommelsen og de nye lagres på 

hukommelsen. 

  

Indstilling af alarm og timesignal. 
Tryk tre gange på knap B og uret skifter til alarmtid. Tryk på knap A og timerne vil blinke, tryk på 

knap C/D for rigtigt timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C/D for rigtigt 

minuttal og afslut med et tryk på knap A.  

Tryk knap C for at skifte mellem alarm (AL) og timesignalsfunktionen (CH). Tryk knap A og 

minutterne vil blinke. Tryk knap C/D for rigtigt minuttal. Tryk knap A for at afslutte denne 

funktion. Og knap C for at vende tilbage til alarmfunktionen. 

Tryk knap D for til-/frakobling af alarm (( )) og/eller timesignal .. 

Tryk knap B for at vende tilbage til normal tid. 

 

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


