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Knapper på uret 

 

Uret har følgende 4 knapper: 

1. Funktioner 

a. For at tænde uret, trykker du på denne knap. 

b. Når du tænder uret kan du holde knappen nede i minimum 2 sekunder for at slå lyden til 

eller fra 

c. For at slukke uret, holder du knappen nede i minimum 1 sekund. 

2. Funktion 

a. Før du sætter tiden i gang, kan du øge tiden 

3. Funktioner 

a. Sæt uret i gang - uret kan også sættes i gang ved at trykke på en af vingerne 

b. Stop tiden = sæt tiden på pause 

4. Funktion 

a. Før du sætter tiden i gang, kan du mindske tiden  
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Forøg eller mindsk tiden 
Det er muligt at forøge eller formindske tiden ved brug af knapperne 2 & 4. Det det er dog kun muligt i 

nogle intervaller: 

Tid til hver 
spiller 

Tid ved tryk på 
knap 2 & 4 

Forklaring 

< 1 minut 1 sekund Ved tider under 1 minut, bliver der lagt et sekund til hver gang du trykker 
på knap 2, tilsvarende fratrakkes 1 sekund ved tryk på knap 4. 

< 10 minutter 30 sekunder Mellem 1 minut & 10 minutter lægges der 30 sekunder til, når du trykker 
på knap 2, tilsvarende fratrakkes 30 sekunder ved tryk på knap 4 

< 2 timer 5 minutter Mellem 10 minut & 2 timer lægges der 5 minutter til, når du trykker på 
knap 2, tilsvarende fratrakkes 5 minutter ved tryk på knap 4 

< 9:30 timer 30 minutter Mellem 2 timer & 9:30 time lægges der 30 minutter til, når du trykker på 
knap 2, tilsvarende fratrakkes 30 minutter ved tryk på knap 4 

Lyd 
Hvis du har lyd på, så giver uret lyd fra sig på følgende tidspunkter: 

 10 sekunder tilbage 

 5 sekunder tilbage 

 4 sekunder tilbage 

 3 sekunder tilbage 

 2 sekunder tilbage 

 1 sekund tilbage - et længere bip 

Det er muligt at slå lyden fra og til: 

 Når du tænder uret, så fortsæt med at holde knap 1 nede indtil symbolet for lyd forsvinder eller 

vises midt på displayet. 

Udløb af tid 
Der bliver vist et flag i enten venstre eller højre side, alt efter hvilken tid der udløb først. Derefter tælles 

tiden op fra 0.  

Det vises i hver siden et lille +, som vises at tiden er gået. 

Konklusion 
Dette er et ur, som primært egner sig til skoleskak, eller til hjemmebrug, hvis man ikke har de helt store 

krav. Det skyldes, at det ikke er muligt at gøre følgende: 

1. Det er ikke muligt at korrigere tiden under et parti 

2. Det er ikke muligt at spille med tillægs sekunder 

3. Der er kun 1 tidskontrol 

 

 


