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Funktioner. 

Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag  

Ved tryk på knap A: Lys. 

Ved tryk på knap B : Skift mellem urets funktioner.  

Ved tryk på knap C: Start / stop af stopur.                         

Ved tryk på knap D: LED lampe/Nulstil stopur. 

 

 

Indstilling af ur og dato  
Tryk på knap B og hold i 2 sekunder, alarmtid vises. Tryk igen og uret er i normaltids-indstilling. Når uret er 

i indstillinger af tid vil sekunderne blinke, tryk knap D for at nulstilles sekunderne. Tryk knap C og 

minutterne vil blinke, tryk knap C for at indstille minutterne. Tryk knap C og timerne vil blinke, tryk knap D 

for at indstille timerne. Tryk knap C og måneden vil blinke, tryk knap D for at indstille måneden. Tryk knap 

C og datoen vil blinke, tryk knap D for at indstille datoen. Tryk knap C og ugedagen vil blinke, tryk knap D 

for at ændre ugedagen. Tryk knap B efter endt indstilling. 

 

Hold knap C inde, og derefter tryk på knap B for at skifte mellem 12- og 24-timers urværk, ligeledes kan 

man holde knap C inde for at se datoen. 

 

Alarm (A) 

Tryk på knap B og hold den inde i 2 sekunder og der vil nu være skiftet til alarmdisplayet, hvilket betyder at 

uret nu er i alarmfunktionen. 

Hold knap B og timerne vil blinke, tryk knap D for at indstille timerne. Tryk knap C og minutterne vil blinke, 

tryk knap D for at indstille minutterne. Tryk knap B igen og alarmtidspunktet er nu indstillet. Når 

alarmtidspunktet nås vil uret bippe. Tryk på hvilken som helst knap for at afbryde alarmen. 

I normaltidsdisplay hold knap D nede og alarmtidspunktet kan ses. 

Hold knap D inde, mens du trykker på knap C for at tænde/slukke for alarmen (((  og/eller timesignalet . 

 

 

Stopur  
Tryk på knap B og der vil skiftet til stopurdisplayet, hvilket betyder at uret nu er i stopursfunktionen. 

 

Tryk knap C for at starte/stoppe stopuret. Når stopuret er i gang kan der udtages en mellemtid ved at trykke 

på knap D. Trykkes der igen på knap D kan den fortsatte tælling ses igen. Når tællingen er stoppet ved at 

trykke på knap C, nulstilles tælling ved at trykke på knap D. 
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