
  BRUGSANVISNING TIL DUN-39 
 

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. 

 

Indstilling af ur og dato. 
Hold knap A inde, hvorefter sekunderne vil blinke. Tryk knap D for nulstilling af disse. Tryk knap B og 

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

rigtig timetal. Tryk knap B og årstallet vil blinke, tryk knap C/D for rigtig årstal. 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 ”lokal tidszone”-funktion vil blinke, tryk knap C/D for at vælge den rigtige tidszone. Tryk 

knap B og der kan vælges mellem 12/24 timers urværk ved tryk på knap C/D. Efter endt indstilling trykkes 

på knap A og uret stopper med at blinke. Ved tryk på knap C til-/frakobles timesignalet . Ved tryk på 

knap D skifter tiden fra vintertid til sommertid og omvendt. 

 

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 flere mellemtider tages ved tryk på knap C. Efter 3 sekunder ses stopurets videre tælling igen 

nederst på displayet. Når stopuret er stoppet på knap D, nulstilles dette ved tryk på knap C (ved dette tryk på 

knap C gemmes mellemtiderne samtidig på uret). Ved et tryk på knap B og derefter knap C ses tidspunktet 

for den sidste stopurstælling. Ved et tryk på knap D ses de enkelte mellemtider samt den samlede tid. 

 

Nedtælling. 
Tryk tre gange på knap B og uret viser nedtælling. Hold knap A inde og sekunderne vil blinke, tryk knap 

C/D for rigtig sekundtal. Tryk knap B og minuterne vil blinke, tryk knap C/D for rigtig minuttal. Tryk knap 

B og timerne vil blinke, tryk knap C/D for rigtig timetal. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret 

stopper med at blinke. Start/stop af nedtælling ved tryk på knap D. Ved tryk på knap C kan den indstillede 

nedtællingstid fås frem igen. 

 

Indstilling af alarm. 
Tryk fire gange på knap B og uret viser alarmtid. Hold knap C inde og timerne vil blinke, tryk knap C/D for 

rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C/D for rigtig minuttal. Efter endt indstilling 

trykkes på knap A og uret stopper med at blinke. Ved tryk på knap C kan der laves en ny alarm tid. Denne 

alarm indstilles ligesom den første. Der kan i alt laves tre daglige alarmer. 

For til-/frakobling af hver enkelt alarm  ((( ))) trykkes på knap D. 

 

Indstilling af enkelt alarm/fødselsdagalarm. 

Tryk fem gange på knap B og uret viser enkelt alarmtid. Der kan i alt laves 5 enkelte alarmer. Der skiftes 

mellem de fem alarmer ved tryk på knap C/D. Hold knap A inde og minutterne vil blinke, tryk på knap C/D 

for rigtig minuttal. Tryk på knap B og timerne vil blinke, tryk knap C/D for rigtig timetal. Tryk knap B og 

årstallet vil blinke, tryk knap C/D for rigtigt årstal. 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 A når de ønskede 

indstillinger er lavet. 

 

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

ønskede anden tidszone kan indstilles på knap C. Ved tryk på knap D kan der justeres med en enkelt time alt 

efter sommer/vintertid i den valgte tidszone. 

  

Batteri. 
Uret bruger 1 stk. 3V lithium batteri nr. CR-2016. 


