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Knapper på uret 

 

Uret har følgende 5 knapper - de 4 kan du se ovenfor: 

1. Funktion  
a. Mindsk det blinkende ciffer 
b. Slå lyd til/fra - uret skal være stoppet (knap 3) før du kan slå lyd til/fra 

2. Funktion 
a. Forøg det blinkende ciffer 
b. Vis træk nummer 

3. Funktion 
a. Sæt uret i gang  
b. Sæt uret på pause 
c. Bruges til at korrigere tiden ved at trykke i 3 sekunder 

4. Funktion 
a. Aktivere det blinkende ciffer 

5. Tænd / sluk knappen, som sidder i bunden 

  

1 2 3 4 
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Korrigere tiden - give ekstra tid 
Du ønsker at give den ene spiller 2 minutter ekstra (højre side) og gør du følgende:  

1. Tryk på knap 3 for at sætte uret på pause 
2. Du trykker på knap 3 i 3 sekunder, hvorefter cifrene betyder at blinke 
3. Første ciffer, som blinker er antal timer til venstre   
4. Du trykker på knap 4, så begynder antal minutter (10'erne) at blinke 
5. Du trykker igen på knap 4, så begynder minutter (1'erne) at blinke 
6. Du trykker igen på knap 4, så begynder sekunderne (10'erne) at blinke 
7. Du trykker igen på knap 4, så begynder sekunderne (1'erne) at blinke 
8. Du trykker igen på knap 4, så starter vi på højre side, og ovenstående procedure gentages, til vi når 

til minutterne (1'erne). 
9. Så trykker du på knap 2 for at give 2 minutter mere og trykker på knap 4 
10. Du trykker 2 gange mere for sekunderne (10'erne og 1'erne) 
11. Du har mulighed for at ændre på antal træk, men trykker knap 4 igen 
12. Så har højre side fået 2 minutter mere og du trykker på knap 3 for at sætte partiet i gang igen. 

Standard indstilling 
I bunden af uret kan du se en stribe standard indstillinger, så hvis du ønsker at spille lyn med 5 minutter til 
hver gør du følgende: 

1. Tænd uret ved at trykke på knap 5 
2. Uret vil nu blinke på det sidst indstillede program - du trykker nu knap 1 eller 2 for at komme ned til 

program 1. 
3. Så trykker du på knap 4 
4. Uret er nu klart og du trykker på knap 3 for at sætte uret i gang. 

Start med at tjekke i bunden om din ønskede indstilling findes - så slipper du manuel opsætning. 

Eksempelvis 3 minutter med tillæg på 2 sekunder per træk er program 15. 

1 tids kontrol uden tillægs tid - program 3 
Du ønsker at spille 2 timer til hver eller eksempelvis 25 minutter til hver, men uden brug af tillægs tid:  

1. Tænd uret ved at trykke på knap 5 
2. Gå frem til program 3 
3. Nu blinker timer på venstre side 
4. Tryk på knap 1 & 2 for at sætte tiden til 2 
5. Tryk knap 4 og minutter (10'erne) vises - hvis cifferet er forskellig fra 0 - nulstil det med knap 1 & 2 
6. Tryk knap 4 igen og minutterne (1'erne) vises - nulstil det 
7. Tryk på knap 4 igen og sekunder (10'erne) vises - nulstil det 
8. Tryk på knap 4 igen og sekunder (1'erne) vises - nulstil det 
9. Samme procedure gentages med højre side 
10. Nu skulle der gerne stå 2:00 i begge sider 
11. Knap 3 kan trykkes og partiet kan starte 
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2 tids kontroller uden tillægs tid - program 5 
Du ønsker at spille med 1,3 time til de første 40 træk og så 30 minutter til resten uden brug af tillægs tid: 

1. Tænd uret ved at trykke på knap 5 
2. Gå frem til program 5 og tryk knap 4 
3. 1. tids kontrol 

Nu blinker timer og du bruger knap 1 og 2 til den viser 1 
4. Tryk knap 4, så minutter (10'erne) blinker - brug knap 1 & 2 til den viser 3 
5. Tryk knap 4, så minutter (1'erne) blinker - nulstil denne 
6. Tryk knap 4, så sekunder (10'erne) vises - nulstil denne 
7. Tryk knap 4, så sekunder (1'erne) vises - nulstil denne 
8. Tryk knap 4 og gen proceduren på højre side 
9. 2. tids kontrol 

På et tidspunkt står der 2 i venstre skærm og 0:00 i højre - det er 2. tidsangivelse 
10. Nulstil timerne 
11. Tryk knap 4 og minutterne (10'erne) blinker - brug knap 1 og 2 til den viser 3 
12. Tryk knap 4 og minutterne (1'erne) blinker - nulstil denne 
13. Tryk knap 4 og sekunderne (10'erne) blinker - nulstil denne 
14. Tryk knap 4 og sekunderne (1'erne) blinker - nulstil denne 
15. Tryk knap 4 og du er klar til at starte  

Bemærk, at man ikke sætter 32 træk nogle steder - det skal man selv holde øje med. Uret går automatisk i 
gang med 2. tids kontrol ved udløb af den første 1,3 time. 

3 tids kontroller uden tillægs tid - program 7 
Jeg har ikke prøvet det, men det er muligt at spille med 3 tids kontroller, så benyttes program 7. 

2 tids kontroller med tillægs tid i 2. tids kontrol - program 12 
Du ønsker at spille 1 time til hver, og så 10 minutter til hver med 30 sekunders tillæg i 2. tids kontrol: 

1. Tænd uret ved at trykke på knap 5 
2. Gå frem til program 12 
3. 1. tids kontrol 

Sæt timerne til 1, minutter & sekunder både 10'erne og 1'erne til 0 brug knapperne 1/2 og 4 
4. Dette gøres på både venstre og højre side 

2. tids kontrol 
5. Nu kommer du frem til, at der står følgende: 2 i venstre side og et tal i højre side (hrs/min) 
6. Så nulstiller du timerne, sætter minutterne (10'erne) til 1 og minutterne (1'erne) til 0 
7. Sekunderne sætter du også til 0, både 10'erne og 1'erne 
8. Tillæg 

Nu står der følgende: 2 i venstre skræm og et tal i højre side (min/sec) - det er tillægs tiden 
9. Så sætter du minutterne (10'erne) til 3 og nulstiller de 2 øvrige 
10. Så er du klar til at spille  

De 10 minutter bliver automatisk lagt til på begge sider, når første tid udløber, så begynder tillæg også 
automatisk. 
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3 tids kontroller med tillægs tid i 3. tids kontrol - program 14 
 Dette er ikke meget anderledes end ovenstående punkt (2 tids kontroller med tillægs tid i 2. tids kontrol), 
så du følger den vejledning + en gang ekstra. 

1 tids kontrol med tillægs tid - program 18 
Du ønsker at spille 1 minut med 10 sekunders tillægs tid. 

1. Vælg program 18 
2. 1. tids kontrol 

Du starter med at indtaste timer, minutter & sekunder i både højre og venstre side. Der står 
'hrs/min' øverst i hver side. Når du indtaster sekunderne står der 'sec'. 

3. Tillægs tid 
Når der står 'min/sec' øverst til højre i begge sider, så er det tillægs tiden, som du skal indtaste. 

2 - 4 tids kontroller med tillæg i hele partiet - program 21 
Du ønsker at spille: 

1. 1 time til de første 30 træk 
2. 30 min til de næste 20 træk 
3. 15 min til de næste 10 træk 
4. 10 minutter til resten af partiet 
5. Der er tillæg på 30 sekunder i hele partiet 

Du gør følgende: 

1. Gå frem til program 21 
2. 1. tids kontrol 

Først sætter du timer, minutter & sekunder på begge sider 
3. Tillægs tid i hele partiet 

Når der kun står noget i højre side, samt der står 'min/sec' øverst i højre side, så indtaster du tillæg 
4. 1. tids kontrol - antal træk 

Når der står 1 i venstre side og 2 cifre i højre side er det antal træk - der står ikke noget øverst til 
højre 

5. 2. tids kontrol 
Så står der 2 i venstre side og 0:00 i højre side, samt 'hrs/min' øverst til højre. Du indtaster 30 
minutter og sekunderne nulstiller du. 

6. 2. tids kontrol - antal træk 
Når der står 2 i venstre side og 2 cifre i højre, indtaster du 20 

7. 3. tids kontrol - samme som punkt 5 - blot indtaster du 15 
8. 3. tids kontrol - samme som punkt 6 - blot indtaster du 10 
9. 4. tids kontrol 

Her indtaster du 10 minutter og 0 sekunder - der er intet antal træk 

Hvis du kun ønsker 3 tids kontroller og den ikke skal hold styr på antal træk, så 0-stiller du bare disse 
indtasteringer. 
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Oversigt over funktioner 
Ønsket tid Standard tider Manuel 
1 tids kontrol uden tillægs tid Program 1 5 min Program 3 

Program 2 25 min 
2 tids kontroller uden tillægs tid Program 4 2 timer, 30 min Program 5 
3 tids kontroller uden tillægs tid Program 6 2 timer, 1 time, 30 min Program 7 
1 tids kontrol + gentaget tids kontrol Program 8 2 timer, 1 time(repeat) Program 9 
2 tids kontroller med tillægs tid i 2. tids 
kontrol 

Program 10 25 min, 5 min + 10 sek Program 12 
Program 11 2 timer, 15 min + 30 sek 

3 tids kontroller med tillægs tid i 3. tids 
kontrol 

Program 13 2 timer, 1 time, 15 min + 30 
sek  

Program 14 

1 tids kontrol med tillægs tid Program 15 3 min + 2 sek Program 18 
Program 16 25 min + 10 sek 
Program 17 1,30 time + 30 sek 

2 - 4 tids kontroller med tillægs tid i hele 
partiet 

Program 19 (1,3 time, 30 min) + 30 sek Program 21 
Program 20 (1,4 time, 50 min, 15 min) + 

30 sek  
Bronstein tid 
1 tids kontrol med tillægs tid dog max til den 
tid du havde - sidst du trykkede 

Program 22 5 min + 3 sek Program 25 
Program 23 25 min + 10 sek 
Program 24 1,55 time + 5 sek 

Professionel Byo-Yomi tid 
1 tids kontrol, hvorefter du så har op til eks. 
5 sek pr. træk 

Program 26 1 time, 1x20 sek Program 28 
Program 27 2 timer, 1x30 sek 

Canadisk Byo-Yomi tid 
En variant af professionel Byo-Yomi tid 

Program 29 1 time, 5 min Program 30 

Vinder den tid den anden bruger 
I program 31 er den totale tid altid 2 min 

Program 31 1 min Program 32 

Fast tid til hver træk Program 33 10 sek Program 34 
Scabble 
Tæller op igen fra 0 

Program 35 25 min Program 36 

Quick guide: De manuelle programmer 
Grundlæggende set indstiller du uret på følgende måde: 

1. Vælg program 
2. Sæt timer, minutter og sekunder i både venstre og højre side. 
3. Hvis tillægs tiden gælder for hele partiet indtaster du den nu 
4. Alternativt indtastes næste tids kontrol 
5. Hvis antal træk også er muligt indtastes  denne efter punkt 4 
6. Hvis tillægs tiden kun gælder efter sidste tids kontrol indtastes denne til sidst 

Quick guide: Korrigere tiden 
Du trykker på knap 3 i 3 sekunder, hvorefter du kan ændre tiden for henholdsvis venstre og højre side. Du 
kan afslutningsvis også ændre antal træk. 

 


