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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. Ved manuel opsætning eks. program 21 kan du trykke på denne knap efter program valg, 

så slipper du for at skulle igennem, samtlige valg 

d. 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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Oversigt over programmer 
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 + 30 sek 

2 - 4 tids kontroller med tillægs tid i hele 
partiet 

Program 19 (1:30, 30 min) + 30 sek Program 21 

Program 20 (1:40, 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 + 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 

Scrabble 
Tæller op igen fra 0 

Program 35 25 min Program 36 

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, eller skemaet ovenfor, om din ønskede indstilling findes - så slipper du 

manuel opsætning. 
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Korrigere tiden - give ekstra/mindre tid 
Du ønsker at give den ene spiller 2 minutter ekstra og gør du følgende:  

Funktion / valg  Aktion 

Stop tiden  Tryk på knap 3 

Åben for tidsændring  Tryk på knap 3 i sekunder, hvorefter yderste venstre ciffer begynder at 
blinke 

Korrektion af tiden 1 Tryk på knap 4 indtil det ciffer, som du ønsker at ændre, betyder at blinke 

2 Tryk på knap 2 for at forøge tiden, eller knap 1 for at mindske tiden 

3 Tryk på knap 4 indtil ingen cifre blinker 

Sæt tiden i gang  Tryk på knap 3 

Manuel opsætning 
Der er forskellige muligheder for at indstille uret til manuel tid. Du kan se i oversigten på side 3, hvilke 

programmer, du skal vælge for at indstille tiden manuelt. Men lad os se på nogle eksempler i det følgende. 

Den manuelle opsætning bliver der, selv om du slukker uret.  

Generelt ved manuel opsætning: 
1. Programmet indeholder det du sidst indtastede, så hvis du bruger samme tid, behøver du ikke at 

starte fra bunden, så holder du bare knap 4 nede.  Efter program valg kan du trykke på knap 3 og gå 

direkte til start. 

2. D u bruger knapperne 1 & 2 til at formindske eller forøge det  blinkende ciffer. 

3. Du bekræfter et valg ved at trykke på knap 4, hvis du holder knap 4 nede, kommer du hurtigt 

gennem mulighederne. 

4. Det er desværre ikke muligt at sætte antal træk til en tidskontrol i alle programmerne, så det skal 

tjekkes manuelt. Alternativt kan du bruge program 21, hvor det er muligt at sætte antal træk, men 

det kræver så mere manuel opsætning. Det er dog kun, hvis du bruger tillægstid i hele partiet at du 

kan benytte program 21. 

5. Du kan desværre ikke gå tilbage til forrige valgte ciffer og ændre det, så skal du starte helt forfra 

6. Når en tidskontrol nås, lægges automatisk tid til i begge sider 

7. Eksemplerne på displayet er, når alt er 0-stillet og efter du har udført linjen. 

1: Armageddon tid: 6 min til hvid, 5 min til sort 
Du bruger knap 1 & 2 for at vælge tal, og knap 4 for at gå videre. 

Funktion / valg  Aktion  
Efter hver linje tryk knap 4, knap 1/2 for at bladre 

Display efter knap 4 

Venstre Højre 

Tænd uret  Tryk på knap 5 01 Blank 

Vælg program  Ved brug af knap 1 & 2 går du frem til program 3 0:00 0:00 

Sæt tid i venstre side  
- 6 minutter 

1 Nu blinker time tallet i venstre side, sæt det til 0 0:00 0:00 

2 Sæt 1. minut ciffer tal til 0 0:00 0:00 

3 Sæt 2. minut ciffer tal til 6 .00 0:00 

4 Sæt 1. sekund ciffer til 0 .00 0:00 

5 Sæt 2. sekund ciffer til 0 0:06 0:00 

Sæt tid i højre side  
- 5 minutter 

1 Nu blinker time tallet i højre side, sæt det til 0 0:06 0:00 

2 Sæt 1. minut ciffer tal til 0 0:06 0:00 

3 Sæt 2. minut ciffer tal til 5 0:06 .00 

4 Sæt 1. sekund ciffer til 0 0:06 .00 

5 Sæt 2. sekund ciffer til 0 0:06 0:05 

Start uret  Tryk på knap 3 og uret er i gang   
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2: 30 min uden tillægs tid 
Du bruger knap 1 & 2 for at vælge tal, og knap 4 for at gå videre. 

Funktion / valg  Aktion, efter hver linje tryk knap 4, knap 1/2 for at 
bladre 

Display efter knap 4 

Venstre Højre 

Tænd uret  Tryk på knap 5 01 Blank 

Vælg program  Ved brug af knap 1 & 2 går du frem til program 3 0:00 0:00 

Sæt tid i venstre side  
- 30 minutter 

1 Nu blinker time tallet i venstre side, sæt det til 0 0:00 0:00 

2 Sæt 1. minut ciffer tal til 3 0:30 0:00 

3 Sæt 2. minut ciffer tal til 0 .00 0:00 

4 Sæt 1. sekund ciffer til 0 .00 0:00 

5 Sæt 2. sekund ciffer til 0 0:30 0:00 

Sæt tid i højre side  
- 30 minutter 

1 Nu blinker time tallet i højre side, sæt det til 0 0:30 0:00 

2 Sæt 1. minut ciffer tal til 3 0:30 0:30 

3 Sæt 2. minut ciffer tal til 0 0:30 .00 

4 Sæt 1. sekund ciffer til 0 0:30 .00 

5 Sæt 2. sekund ciffer til 0 0:30 0:30 

Start uret  Tryk på knap 3 og uret er i gang   

 

 

3: 90 min (40 træk), 30 min uden tillæg 
Du ønsker at spille med 1:30 (90 min) til de første 40 træk og så 30 minutter til resten uden brug af tillægs 

tid. Det er desværre ikke muligt at sætte antal træk til 40, så det skal man selv holde øje med. Uret går 

automatisk i gang med 2. tidskontrol ved udløb af den første 1:30 = 90 minutter. 

Funktion / valg  Aktion, efter hver linje tryk knap 4, knap 1/2 for at 
bladre 

Display efter knap 4 

Venstre Højre 

Tænd uret  Tryk på knap 5 01 Blank 

Vælg program  Ved brug af knap 1 & 2 går du frem til program 5 0:00 0:00 

1. tidskontrol 
Sæt tid i venstre 
side  
- 1:30 = 90 min 

1 Nu blinker time tallet i venstre side, sæt det til 1 1:00 0:00 

2 Sæt 1. minut ciffer tal til 3 1:30 0:00 

3 Sæt 2. minut ciffer tal til 0 .00 0:00 

4 Sæt 1. sekund ciffer til 0 .00 0:00 

5 Sæt 2. sekund ciffer til 0 1:30 0:00 

1. tidskontrol 
Sæt tid i højre side  
- 1:30 = 90 min 

1 Nu blinker time tallet i højre side, sæt det til 1 1:30 1:00 

2 Sæt 1. minut ciffer tal til 3 1:30 1:30 

3 Sæt 2. minut ciffer tal til 0 1:30 .00 

4 Sæt 1. sekund ciffer til 0 1:30 .00 

5 Sæt 2. sekund ciffer til 0 2 0:00 

2. tidskontrol 
Sæt tid til resten af 
partiet  
- 30 minutter 

1 Der står nu 2 i venstre side, sæt time tallet til 0 2 0:00 

2 Sæt 1. minut ciffer tal til 3 2 0:30 

3 Sæt 2. minut ciffer tal til 0 2 .00 

4 Sæt 1. sekund ciffer til 0 2 .00 

5 Sæt 2. sekund ciffer til 0 1:30 1:30 

Start uret  Tryk på knap 3 og uret er i gang   
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4: 90 min (40 træk), 30 min (20 træk), 15 min uden tillægs tid 
Funktion / valg  Aktion, efter hver linje tryk knap 4, knap 1/2 for at 

bladre 
Display efter knap 4 

Venstre Højre 

Tænd uret  Tryk på knap 5 01 Blank 

Vælg program  Ved brug af knap 1 & 2 går du frem til program 7 0:00 0:00 

1. tidskontrol 
Sæt tid i venstre 
side  
- 1:30 = 90 min 

1 Nu blinker time tallet i venstre side, sæt det til 1 1:00 0:00 

2 Sæt 1. minut ciffer tal til 3 1:30 0:00 

3 Sæt 2. minut ciffer tal til 0 .00 0:00 

4 Sæt 1. sekund ciffer til 0 .00 0:00 

5 Sæt 2. sekund ciffer til 0 1:30 0:00 

1. tidskontrol 
Sæt tid i højre side  
- 1:30 = 90 min 

1 Nu blinker time tallet i højre side, sæt det til 1 1:30 1:00 

2 Sæt 1. minut ciffer tal til 3 1:30 1:30 

3 Sæt 2. minut ciffer tal til 0 1:30 .00 

4 Sæt 1. sekund ciffer til 0 1:30 .00 

5 Sæt 2. sekund ciffer til 0 2 0:00 

2. tidskontrol 
- 30 minutter 

1 Der står nu 2 i venstre side, sæt time tallet til 0 2 0:00 

2 Sæt 1. minut ciffer tal til 3 2 0:30 

3 Sæt 2. minut ciffer tal til 0 2 .00 

4 Sæt 1. sekund ciffer til 0 2 .00 

5 Sæt 2. sekund ciffer til 0 3 0:00 

3. tidskontrol 
Sæt tid i resten af 
partiet 
- 15 minutter 

1 Der står nu 3 i venstre side, sæt time tallet til 0 3 0:00 

2 Sæt 1. minut ciffer tal til 1 3 0:10 

3 Sæt 2. minut ciffer tal til 5 3 .00 

4 Sæt 1. sekund ciffer til 0 3 .00 

5 Sæt 2. sekund ciffer til 0 1:30 1:30 

Start uret  Tryk på knap 3 og uret er i gang   

  

5: 1 min med 10 sek tillægs tid 
Funktion / valg  Aktion, efter hver linje tryk knap 4, knap 1/2 for at 

bladre 
Display efter knap 4 

Venstre Højre 

Tænd uret  Tryk på knap 5 01 Blank 

Vælg program  Ved brug af knap 1 & 2 går du frem til program 18 0:00 0:00 

Sæt tid i venstre 
side  
- 1 minut 

1 Nu blinker time tallet i venstre side, sæt det til 0 0:00 0:00 

2 Sæt 1. minut ciffer tal til 0 0:00 0:00 

3 Sæt 2. minut ciffer tal til 1 .00 0:00 

4 Sæt 1. sekund ciffer til 0 .00 0:00 

5 Sæt 2. sekund ciffer til 0 0:01 0:00 

Sæt tid i højre side  
- 1 minut 

1 Nu blinker time tallet i højre side, sæt det til 0 0:01 0:01 

2 Sæt 1. minut ciffer tal til 0 0:01 0:00 

3 Sæt 2. minut ciffer tal til 1 0:01 .00 

4 Sæt 1. sekund ciffer til 0 0:01 .00 

5 Sæt 2. sekund ciffer til 0 0.00 0.00 

Tillægs tid 
Sæt tillægs tid i 
venstre side 
- 10 sekunder 

1 Sæt minut ciffer i venstre side til 0 0.00 0.00 

2 Sæt 1. sekund ciffer til 1 0.10 0.00 

3 Sæt 2. sekund ciffer til 0 0.10 0.00 

Tillægs tid 
Sæt tillægs tid i 
højre side 
- 10 sekunder 

1 Sæt Der står nu 3 i venstre side, sæt time tallet til 0 0.10 0.00 

2 Sæt 1. sekund ciffer til 1 0.10 0.10 

3 Sæt 2. sekund ciffer til 0 1.10 1.10 

Start uret  Tryk på knap 3 og uret er i gang  
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 6: 1 time (40 træk), 10 min med 30 sek i 2. tidskontrol 
Funktion / valg  Aktion, efter hver linje tryk knap 4, knap 1/2 for at bladre Display efter knap 4 

Venstre Højre 

Tænd uret  Tryk på knap 5 01 Blank 

Vælg program  Ved brug af knap 1 & 2 går du frem til program 12 0:00 0:00 

1. tidskontrol 
Sæt tid i venstre 
side  
- 1 time 

1 Nu blinker time tallet i venstre side, sæt det til 1 1:00 0:00 

2 Sæt 1. minut ciffer tal til 0 1:00 0:00 

3 Sæt 2. minut ciffer tal til 0 .00 0:00 

4 Sæt 1. sekund ciffer til 0 .00 0:00 

5 Sæt 2. sekund ciffer til 0 1:00 0:00 

1. tidskontrol 
Sæt tid i højre 
side  
- 1 time 

1 Nu blinker time tallet i højre side, sæt det til 1 1:00 1:00 

2 Sæt 1. minut ciffer tal til 0 1:00 1:00 

3 Sæt 2. minut ciffer tal til 0 1:00 .00 

4 Sæt 1. sekund ciffer til 0 1:00 .00 

5 Sæt 2. sekund ciffer til 0 2 0:00 

2. tidskontrol 
- 10 minutter 

1 Der står nu 2 i venstre side, sæt time tallet til 0 2 0:00 

2 Sæt 1. minut ciffer tal til 1 2 0:10 

3 Sæt 2. minut ciffer tal til 0 2 .00 

4 Sæt 1. sekund ciffer til 0 2 .00 

5 Sæt 2. sekund ciffer til 0 2 0.00 

Tillægstid i 2. 
tidskontrol 
- 30 sekunder 

1 Sæt det blinkende minut tal til 0 2 0.00 

2 Sæt 1. sekund ciffer til 3 2 0.10 

3 Sæt 2. sekund ciffer til 0 1:00 1:00 

Start uret  Tryk på knap 3 og uret er i gang   
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7: (90 min (40 træk), 30 min) + 30 sek 
Hvis du slukker for uret med ovenstående program og tænder igen, husker uret kun tallet 21 og skal have 

en reminder: 

Der står altså 21 i displayets venstre side, og du holder nu knap 4 nede, indtil der står 1:30 i begge displays. 

I stedet for at holde knap 4 nede, kan du også trykke på knappen 35 gange (så kan du holde øje med, hvad 

der sker). Når du har valgt program 21 kan du også trykke på knap 3 og gå direkte til start. 

Hvis du efter program 21 har anvendt fx program 17, vil tallet 17 stå i displayets venstre side, når du slukker 

og tænder uret igen, og hvis du så vil benytte program 21, ændrer du tallet 17 til 21 med knap 2, hvorefter 

du trykker på knap 4 som før. 

Funktion / valg  Aktion, efter hver linje tryk knap 4, knap 1/2 for at bladre Display efter knap 4 

Venstre Højre 

Tænd uret  Tryk på knap 5 01 Blank 

Vælg program  Ved brug af knap 1 & 2 går du frem til program 21 0:00 0:00 

1. tidskontrol 
Sæt tid i venstre 
side  
- 1:30 = 90 min 

1 Nu blinker time tallet i venstre side, sæt det til 1 1:00 0:00 

2 Sæt 1. minut ciffer tal til 3 1:30 0:00 

3 Sæt 2. minut ciffer tal til 0 .00 0:00 

4 Sæt 1. sekund ciffer til 0 .00 0:00 

5 Sæt 2. sekund ciffer til 0 1:30 0:00 

1. tidskontrol 
Sæt tid i højre side  
- 1:30 = 90 min 

1 Nu blinker time tallet i højre side, sæt det til 1 1:30 1:00 

2 Sæt 1. minut ciffer tal til 3 1:30 1:30 

3 Sæt 2. minut ciffer tal til 0 1:30 .00 

4 Sæt 1. sekund ciffer til 0 1:30 .00 

5 Sæt 2. sekund ciffer til 0 Blank 0.00 

Tillægstid i hele 
partiet 
- 30 sekunder 

1  minut cifferet blinker, sæt det til 0 Blank 0.00 

2 Sæt 1. sekund ciffer til 3 Blank 0.30 

3 Sæt 2. sekund ciffer til 0 1 00 

Antal træk i 1. 
tidskontrol 
- 40 træk 

1 Sæt 1. ciffer til 4 1 40 

2 Sæt 2. ciffer til 0 2 0:00 

2. tidskontrol 
- 30 minutter 

1 Sæt det blinkende time ciffer til 0 2 0:00 

2 Sæt 1. minut ciffer til 3 2 0:30 

3 Sæt 2. minut ciffer til 0 2 .00 

4 Sæt 1. sekund ciffer til 0 2 .00 

5 Sæt 2. sekund ciffer til 0 2 00 

Antal træk i 2. 
tidskontrol 
- 0 træk 

1 Sæt 1. ciffer til 0 2 00 

2 Sæt 2. ciffer til 0 3 0:00 

Du er færdig  Hvis resten af indstillinger er 0-stillet, kan du holde knap 
4 nede indtil ingen cifre blinker og der står 1:30 i begge 
sider.  
Alternativt skal du gå igennem alle indstillingerne og 0-
stille dem manuelt. 

1:30 1:30 

Start uret  Tryk på knap 3 og uret er i gang   
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8: (1 time (30 træk), 30 min (20 træk), 15 min (10 træk), 10 min) + 30 sek 
Funktion / valg  Aktion, efter hver linje tryk knap 4, knap 1/2 for at bladre Display efter knap 4 

Venstre Højre 

Tænd uret  Tryk på knap 5 01 Blank 

Vælg program  Ved brug af knap 1 & 2 går du frem til program 21 0:00 0:00 

1. tidskontrol 
Sæt tid i venstre 
side  
- 1 time 

1 Nu blinker time tallet i venstre side, sæt det til 1 1:00 0:00 

2 Sæt 1. minut ciffer tal til 0 1:00 0:00 

3 Sæt 2. minut ciffer tal til 0 .00 0:00 

4 Sæt 1. sekund ciffer til 0 .00 0:00 

5 Sæt 2. sekund ciffer til 0 1:00 0:00 

1. tidskontrol 
Sæt tid i højre side  
- 1 time 

1 Nu blinker time tallet i højre side, sæt det til 1 1:00 1:00 

2 Sæt 1. minut ciffer tal til 0 1:00 1:00 

3 Sæt 2. minut ciffer tal til 0 1:00 .00 

4 Sæt 1. sekund ciffer til 0 1:00 .00 

5 Sæt 2. sekund ciffer til 0 Blank 0.00 

Tillægstid i hele 
partiet 
- 30 sekunder 

1 Sæt minut ciffer 0 Blank 0.00 

2 Sæt 1. sekund ciffer til 3 Blank 0.30 

3 Sæt 2. sekund ciffer til 0 1 00 

Antal træk i 1. 
tidskontrol 
- 30 træk 

1 Sæt 1. ciffer til 3 1 30 

2 Sæt 2. ciffer til 0 2 0:00 

2. tidskontrol 
- 30 minutter 

1 Sæt det blinkende time ciffer til 0 2 0:00 

2 Sæt 1. minut ciffer til 3 2 0:30 

3 Sæt 2. minut ciffer til 0 2 .00 

4 Sæt 1. sekund ciffer til 0 2 .00 

5 Sæt 2. sekund ciffer til 0 2 00 

Antal træk i 2. 
tidskontrol 
- 20 træk 

1 Der står stadig 2 i venstre side, sæt 1. ciffer til 2 2 20 

2 Sæt 2. ciffer til 0 3 0:00 

3. tidskontrol 
- 15 minutter 

1 Sæt det blinkende time ciffer til 0 3 0:00 

2 Sæt 1. minut ciffer til 1 3 0:10 

3 Sæt 2. minut ciffer til 5 3 .00 

4 Sæt 1. sekund ciffer til 0 3 .00 

5 Sæt 2. sekund ciffer til 0 3 00 

Antal træk i 3. 
tidskontrol 
- 10 træk 

1 Der står stadig 3 i venstre side, sæt 1. ciffer til 1 3 10 

2 Sæt 2. ciffer til 0 4 0:00 

4. tidskontrol 
- 10 minutter 

1 Sæt det blinkende time ciffer til 0 4 0:00 

2 Sæt 1. minut ciffer til 1 4 0:10 

3 Sæt 2. minut ciffer til 0 4 .00 

4 Sæt 1. sekund ciffer til 0 4 .00 

5 Sæt 2. sekund ciffer til 0 1:00 1:00 

Start uret  Tryk på knap 3 og uret er i gang   
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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 

Fejl på nogle 2010 ure 
Der er en fejl i den tidlige udgave med røde "knapper". Ved program 19 lægger uret kun 15 minutter til, og 

ikke de 30 minutter der fremgår af vejledningen. Man skal således bruge en af de andre programmer, og 

indstille manuelt.  

Bl.a. blev der i 2011-12 advaret om denne fejl på divisionturneringens hjemmeside og en del hovedkredse 

har sikkert gjort det samme. 

 

Har man DGT uret med blå "knapper" er der ingen fejl. Men har i den tidlige udgave med røde "knapper" vil 

jeg da anbefale jer at få et godt tilbud hos Dansk Skaksalg. Det er salg, der er sket lang tid før min tid og 

reklamationsperioden er også udløbet. Men har i en portion af disse DGT 2010 ure med røde "knapper", og 

fortæller mig, at i gerne vil skrotte dem for at fjerne fejlmuligheder, så giver jeg gerne klubben et godt 

tilbud. 

Vejledning på en anden måde  
Nu er der jo mange måder at beskrive et skak ur på, som i forvejen ikke er simpelt at indstille. 

Thomas Alstrup har lavet nedenstående vejledning, som et alternativt forslag. Den står på næste 

side. 

Vejledning i at indstille DGT 2010 med 90 minutter til de første 40 træk og derefter 30 minutter 

til resten af partiet, samt 30 sekunders bonus pr. træk i hele partiet. 

Hvis ovennævnte var urets sidste indstilling, tænder du for uret, trykker én gang på knap 4 og derefter på 

knap 3. 

Har uret efter program 21 været indstillet til andre programmer, vælges program 21, og knap 4 holdes nede 

i ca. 7 sekunder, indtil displayet viser 1:30 i begge sider.  

Ved førstegangsindstilling vælges program 21, og ved gentagne tryk på knap 4 bevæger du displayets 

cursor ned, idet du linje for linje sørger for, at tallene i begge displays viser som i nedenstående skema, før 

du trykker videre. 

I det følgende vises blinkende ciffer med understregning. 

 
Bemærkninger. 

 Brug evt. knap 1 og 2 så 
displayet viser korrekt. 

 Når displayet viser korrekt, 
trykkes på knap 4. 

Kontrollér displays 
efter hvert tryk. 

Indstil første tidskontrol til 1:30 i begge sider af displayet. 

Tænd uret  01                          Blank           0. 

Program 21 vælges  21 Blank   1. 

 
 

Her og i det følgende 

 1:30 1:30   2. 

 1:30 1:30   3. 

 1:30 1:30   4. 
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Bemærkninger. 

 Brug evt. knap 1 og 2 så 
displayet viser korrekt. 

 Når displayet viser korrekt, 
trykkes på knap 4. 

Kontrollér displays 
efter hvert tryk. 

gælder, at hvis de rigtige 
tal straks vises i begge 

displays, skal du ikke rette 
noget, men blot fortsætte 
med at trykke på knap 4. 

 .00 1:30   5. 

 .00 1:30   6. 

 1:30 1:30   7. 

 1:30 1:30   8. 

 1:30 1:30   9. 

 1:30 .00   10. 

 1:30 .00   11. 

Nu indstilles bonustid, som jo er 30 sekunder. Du regulerer kun i højre display. 

 
Hele partiet. 

 Blank fordi 
bonus 
gælder i hele 
partiet 

0.00   12. 

 0.30   13. 

 0.30   14. 

Angiv så antal træk i første tidsperiode. 

Tallet 1 angiver 
1. periode 

 1 40   15. 

 1 40   16. 

Til sidst skal du angive en tillægstid på 30 minutter efter de 40 træk. 

 
 
 

Tallet 2 angiver 
2. periode 

 2 0:30   17. 

 2 0:30   18. 

 2 0:30   19. 

 2 .00   20. 

 2 .00   21. 

 2 00   22. 

 2 00   23. 

Nu er du færdig og holder knap 4 nede, indtil displayet viser 1:30 i begge sider. Uret kan dog indstilles til 4 
perioder, og hvis sådanne indstillinger har været benyttet, bliver du nødt til at nulstille 3. og 4. periode som vist 

herunder. 

 
 
 

Tallet 3 angiver 
3. periode 

 3 0.00   24. 

 3 0.00   25. 

 3 0.00   26. 

 3 .00   27. 

 3 .00   28. 

 3 00   29. 

 3 00   30. 

 
 

Tallet 4 angiver 
4. periode 

 4 0.00   31. 

 4 0.00   32. 

 4 0.00   33. 

 4 .00   34. 

 4 .00   35. 

  1:30 1:30   36. 

Kontrol: Start uret og aktiver hurtigt vippekontakten 40 gange t/r. Står der nu 2:20 i begge displays er 

indstillingen ok. 
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Konklusion & forbedringsforslag 
Den manuelle opsætning på 2010 er ikke det mest simple i denne verden, hvilket naturligvis er grunden til 

denne vejledning. Men omvendt må siges, at uret kan det, som en klubspiller vil forvente at et skakur. Der 

er dog ikke mulighed for tilslutning af computer.  

Hvis du står, og skal vælge mellem DGT 2010 og DGT 3000, vil jeg anbefale DGT 3000, da det er nemmere at 

indstille, samt der er mulighed for tilslutning af computer. Hvis du kun har behov for standard 

indstillingerne, er der ikke den store forskel, så kan du godt vælge DGT 2010. 

Hvis du synes der mangler noget, eller har forbedringsforslag til vejledningen, må du meget gerne kontakte 

Dansk Skak Salg, som har min mail adresse.  

Dennis L. Rose 

 


