
  BRUGSANVISNING TIL DUN-25 

Funktioner. 

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

Ved tryk på knap A: Indstilling af uret og genstart af stopur                            A     D 

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner. 

Ved tryk på knap C: Lys.                    B                          C           

Ved tryk på knap D: Start/stop af stopur og datovisning 

 

Indstilling af ur og dato. 
Hold knap B inde og alarm tidspunktet vil blinke. Tryk en gang til på knap B og sekunderne vil 

blinke. Tryk knap A for nulstilling af disse. Tryk knap D og minutterne vil blinke, tryk knap A for 

rigtig minuttal. Tryk  knap D og timerne vil blinke, tryk knap A for rigtig timetal. Tryk knap D og 

måneden vil blinke, tryk knap A for rigtig måned. Tryk knap D og datoen vil blinke, tryk knap A 

for rigtig dato. Tryk knap D og ugedagen vil blinke. Tryk knap A for rigtig ugedag. Efter endt 

indstilling trykkes på knap B og uret stopper med at blinke. For ændring af datovisning holdes knap 

D inde og datoen vises, tryk knap A imens, og måned og dato vil bytte plads. For ændring fra 12 til 

24 timers urværk hold knap A inde og tryk på knap B. 

 

Stopur. 
Tryk en gang 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 A. Start igen for videre synlig 

tælling ved tryk på knap A. Når stopuret er stoppet på knap D, nulstilles dette ved tryk på knap A.  

 

Indstilling af alarm. 
Hold knap B inde og timerne vil blinke, tryk knap A for rigtig timetal. Tryk knap D og minutterne 

vil blinke, tryk knap A for rigtig minuttal. Efter endt indstilling trykkes på knap B og uret stopper 

med at blinke. For visning af alarmtidspunkt hold knap A inde. 

For til-/frakobling af alarm  og/eller timesignal (CHIME) hold knap A inde og tryk på knap D. 

 

Batteri. 
Uret bruger 1 stk. 3V lithium batteri nr. CR-2025. 


