
BRUGSANVISNING TIL DUN-47 
 

Funktioner. 

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

Ved tryk på knap A: Lys /  Indstilling af uret.                       

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner. 

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

Ved tryk på knap D: Nulstilling af stopur 

 

 

Indstilling af ur og dato. 
Hold knap A inde i 2 sekunder, hvorefter sekunderne vil blinke på displayet, tryk knap C for at nulstille sekunderne. Tryk 

knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap C for 

justere timetallet. Tryk knap B og årstallet vil blinke, tryk knap C for at justere årstallet. Tryk knap B og måneden vil blinke, 

tryk knap C for at justere måneden. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap C for at justere datoen. Tryk knap B og 

tidszonen vil blinke, tryk knap C for at justere tidszonen. Tryk knap B og der kan nu vælges mellem 12-/24-timers urværk, 

tryk knap C for at skifte. Efter endt indstilling tryk knap A, og der vendes tilbage til normal tidsfunktion. 

 

Stopur (CHRONO). 
Tryk 1 gange på knap B og uret skifter til stopur. Start/stop af stopur ved tryk på knap C. Når stopuret er startet kan en 

mellemtid udtages ved tryk på knap D. Efter 3 sekunder kan den videre tælling ses nederst på displayet. Når stopuret er 

stoppet på knap C, nulstilles dette ved tryk på knap D(ved dette tryk gemmes mellemtiderne samtidig på urets hukommelse. 

(Der kan i alt udtages 15 mellemtider, som efterfølgende kan ses i stopurshukommelsen) 

Mens stopuret kører kan der vendes tilbage til normal tid ved tryk på knap B. 

 

Efter stopuret er stoppet tryk knap B og der skiftes til stopurshukommelse (REC ALL). Ved 1 tryk på knap D vises der nu 

på hvilket tidspunkt at stopuret blev startet  og hvilken dato. Tryk knap C og der vises den første mellemtid. Tryk endnu 

engang på knap C og den næste mellemtid vises. Samtidigt kan den samlede tid ses nederst på displayet. Således kan man se 

alle mellemtiderne, helt op til 15 stk. For at slette mellemtiderne på hukommelse, hold knap A inde i 2 sekunder til der står 

DELETE på displayet, herefter vendes der tilbage til stopursfunktionen. Hvis der startes på en ny tælling i 

stopursfunktionen uden at mellemtiderne er slettet, vil de automatisk blive slettet lige så snart den første mellemtid udtages. 

 

Nedtælling (TIMER). 

Tryk 3 gange på knap B og uret skifter til nedtællingsfunktionen. (Der kan indstilles op til 3 forskellige nedtællinger.) Hold 

knap A inde i 2 sekunder, hvorefter sekunderne vil blinke, tryk knap C for at justere sekunderne. Tryk knap B og minutterne 

vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. 

Tryk knap B og der kan nu vælges en ny nedtælling (TIMER 1/2/3). Disse indstilles på samme måde som den forrige 

nedtælling. Tryk knap A efter endt indstilling.  

For at starte/stoppe nedtællingen, tryk knap C. Når nedtællingen når de sidste 10 sekunder vil der lyde et bip ved hvert 

sekundskift. Når nedtællingen når 0, vil uret bippe til det trykkes på en hvilken som helst knap. 

 

Indstilling af daglig alarm (ALARM). 
Tryk 4 gange på knap B og uret skifter til daglig alarm funktion. (Der kan indstilles op til 3 daglige alarmer.) Hold knap A 

inde i 2 sekunder, og timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk 

knap C for at justere minuttallet. Tryk knap A efter endt indstilling. Tryk knap C for at slå alarmen fra/til. For at indstille 

alarm 2, tryk 1 gang på knap D. Der vil nu stå ALARM 2 øverst på displayet. Denne kan indstilles på samme måde som 

ALARM 1. Ligeledes kan der indstilles en 3. alarm. Hver enkelt alarm skal tilsluttes før uret bipper når den ønskede 

alarmtid nås. Den enkelte alarm bliver slået til ved at trykke på knap C, således at der står ON på displayet. 

 

Indstilling af enkelt alarm (SINGLE). 
Tryk 5 gange på knap B og uret skifter til enkelt alarm funktion. (Der kan indstilles op til 5 enkelte alarmer.) Hold knap A 

inde i 2 sekunder, og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk 

knap C for at justere timetallet. Tryk knap B og årstallet vil blinke, tryk knap C for at justere årstallet. Tryk knap B og 

måneden vil blinke, tryk knap C for at justere måneden. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap C for at justere datoen. 

Tryk knap A efter endt indstilling. Tryk knap C for at skifte mellem de 5 forskellige enkelt alarmer. Disse alarmer indstilles 

som enkelt alarm 1. 

 

Indstilling af verdensur. 
Tryk 6 gange på knap B og du kommer til verdensur funktionen. Den tidszone der er indstillet på det normale ur står forrest, 

øverst på displayet. Efterfølgende står den tidszone som verdensuret skal gå efter. Tryk knap D for at ændre tidszonen for 

verdensuret. Tryk knap C for +/- 1 time, alt efter sommer-/vintertid.  

 

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


