
BRUGSANVISNING TIL DUN-258 

 
Funktioner. 

Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag, dato.            
Ved tryk på knap A: Indstilling af uret. 

Ved tryk på knap B : Skift mellem urets funktioner.  

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

 

 

De forskellige funktioner. 
Tryk knap B og der skiftes mellem urets funktioner i følgende rækkefølge: 

- CRONO (stopur) 
- TIMER (nedtælling) 

- WORLD TIME 

- ALARM 1 
- ALARM 2 

 

Indstilling af ur og dato (TIME). 
Hold knap A inde i 3 sekunder. Sekunderne vil herefter blinke, tryk knap C eller D for nulstilling af sekunderne. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk 

knap C (+1) eller D(-1) for at ændre minutterne. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap C(+1) eller D(-1) for at ændre timerne. Tryk knap B og 

årstallet vil blinke, tryk knap C(+1) eller D(-1) for at ændre årstallet. Tryk knap B og månederne vil blinke, tryk knap C(+1) eller D(-1) for at ændre 
månederne. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap C(+1) eller D(-1) for at ændre datoen. Tryk knap B og der kan nu indstilles tidszone. (Danmark 

ligger i tidszonen PAR). Tryk knap B og der kan vælges 12- eller 24-timers urværk. Tryk knap B og sekunderne blinker forfra. Tryk knap A for at afslutte 

indstillingen af uret.  
 

Stopur (CRONO). 
Tryk 1 gang på knap B og der vil stå CRONO på displayet, 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 A. Efter 3 sekunder ses tællingen fortsat 

i det nederste display, mens mellemtiden ses i det midterste display. Når tællingen er stoppet ved at trykke på knap C, nulstilles tælling.. 
 

 

Nedtælling (TIMER). 

 Tryk knap B og der står nu TIMER på displayet, hvilket betyder at uret nu er i nedtællingsfunktionen.  

 

Hold knap A inde i 3 sekunder og sekunderne vil blinke, tryk knap C(+1) eller D(-1) for at ændre sekunderne. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk 

knap C(+1) eller D(-1) for at ændre minutterne. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap C(+1) eller D(-1) for at ændre timerne. Tryk knap B og der kan 

nu vælge nedtælling. Dette indikeres ved at 1-tallet der står efter TIMER blinker, tryk knap C(+1) eller D(-1) for at lave en ny nedtælling. Når den ønskede 

nedtællingstid er indstillet trykkes på knap A. For at starte/stoppe nedtællingen, tryk knap C. Når nedtællingen er stoppet kan den genstartes ved tryk på knap 
D. Når nedtællingen når de sidste 10 sekunder vil der lyde at bip for hvert sekundskift. Når nedtællingen når 0 vil uret bippe, ved tryk på en vilkårlig tast vil 

uret stoppe med at bippe. 

 

Alarm 1 

Tryk på knap B 4 gange og der vil nu stå ALARM1 på displayet, hvilket betyder at uret nu er i alarmfunktionen. 

 
Hold knap A inde i 3 sekunder og timerne vil blinke, tryk knap C(+1) eller D(-1) for at ændre timerne. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap 

C(+1) eller D(-1) for at ændre minutterne. Tryk knap B og der kan nu indstilles en ny alarmtid. Tryk A for at afslutte 

 

Alarm 2 

Tryk på knap B 5 gange og der vil nu stå ALARM1 på displayet, hvilket betyder at uret nu er i alarmfunktionen. 
 

Hold knap A inde i 3 sekunder og timerne vil blinke, tryk knap C(+1) eller D(-1) for at ændre timerne. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap 

C(+1) eller D(-1) for at ændre minutterne. Tryk knap B og der kan nu indstilles en ny alarmtid. Tryk A for at afslutte. 
 

 

World time 

Tryk 3 gange på B.Tryk på C for at indstille by. Der er 22 byer at vælge imellem. PAR er den Danske tidszone. (Se venligst side 15 i den engelske 

brugsanvisning) 

 

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

 


