
Box Digital Clock 
BETJENINGSVEJLEDNING 

Produktprofil: 
e4" LED-ur med fantastisk lysstyrke og 6 cifre. 
eMat etui af aluminiumlegering og mat sort linse.  
e12 V DC I 2 A strømforsyning. Brug den originale adapter. 
elnfrarød fjernbetjening, anvender 2 stk. AAA-batterier. 

Funktionsoplysninger: 
Ur 

Tryk på tasten "CLOCK" (Ur) for at få vist klokkeslættet. 
Tryk på tasten "24Hcs"eller "12Hrs" for at få vist tiden i 24 timer eller 12 tin::er. 
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24-timers tid 12-timers tid
Tryk på tasten "EDIT' (Rediger) for at indstille tiden: Tryk på den venstre eller højre piletast 
for at flytte blinkende cifre og indtaste værdi med nummertaster 
Tryk endnu engang på "EDIT' (Rediger) for at gemme og afslutte, eller tryk på tasten "EXIT" 
for at afslutte uden at gemme. 

Intervaltimer 

Tryk på tasten "INT" for at slå intervaltimertilstanden til. 
Blå tal står for runder (højst 99 runder), og røde tal står for træningstid eller hviletid (højst 
99 minutter og 59 sekunder). Hvis 2 røde prikker blinker hurtigt, står det for træningstid, og 
ellers står det for hviletid. 
Tryk på tasten "EDIT" (Rediger) for at opsætte en ny brugertilpasset intervaltimer og 
indtaste rundeværdi (2 blå tal). 
Tryk endnu engang på "EDIT" (Rediger) for at opsætte træningslid. Tryk på den venstre 
eller højre piletast for at flytte blinkende ciffer og indtaste værdi med nummertaster (4 
røde tal) 
Tryk en tredje gang på "EDIT" (Rediger) for at opsætte hviletid. Tryk på den venstre eller 
højre piletast for at flytte blinkende ciffer og indtaste værdi med nummertaster (4 røde tal) 
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indstilling af træningslid indstilling af hviletid 

Tryk en fjerde gang på "EDIT" (Rediger) for at gemme og afslutte, eller tryk på tasten 
"EXIT" for at afslutte uden at gemme. Eller fortsæt ved at trykke på en nummertast for 
at gemme den aktuelle indstilling som genvej. Brugeren kan hente denne intervaltimer 
direkte med genvejstasten 

Tryk på tasten "Up/Dn" (Op/ned) for at afgøre, om tiden skal tælle op eller ned. 
Tryk på tasten "OK" for at starte/stoppe/genoptage intervaltimeren. 

Nedtællingstimer 

Tryk på nedpiletasten for at slå nedtællingstimertilstanden til. Der kommer et langt 
bip, når tiden er gået. 
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Tryk på tasten "OK" for at starte/stoppe/genoptage nedtællingstimeren. 
Tryk på tasten "EDIT"�(Rediger) for at opsætte en ny brugertilpasset nedtælfingstimer. Tryk 
på den venstre eller højre piletast for at flytte blinkende ciffer og indtaste værdi med 
nummertaster 
Tryk endnu en gang på "EDIT" (Rediger) for at gemme og afslutte, eller tryk på tasten "EXIT" 
for at afslutte uden at gemme. Eller fortsæt ved at trykke på en nummertast for at gemme 
den aktuelle indstilling som genvej. Brugeren kan hente denne nedtællingstimer direkte med 
genvejstasten 

Optællingstimer 

Tryk på oppiletåsten for at slå optællingstimertilstanden til. Der kommer et langt bip, når 
den fastsatte tid nås. 

Tryk på tasten "OK" for at starte/stoppe/genoptage optællingstimeren. 
Tryk på tasten "EDIT" (Rediger) for at opsætte en ny brugertilpasset nedtællingstimer. 
Tryk på den venstre eller højre piletast for at flytte blinkende ciffer og indtaste værdi med 
nummertaster 
Tryk endnu engang på "EDIT" (Rediger) for at gemme og afslutte, eller tryk på tasten 
"EXIT" for at afslutte uden at gemme. Eller fortsæt ved at trykke på en num_mertast for 
at gemme den aktuelle indstilling som genvej. Brugeren kan hente denne 
optællingstimer direkte med genvejstasten 

Standardoptællingstimer på 100 minutter 

Tryk på F1-tasten for at slå optællingstilstanden på 100 minutter til. 

.. �. ffl'&ll�nfflT@f�:�11�\;Jil:w,Æil,f ��
?iJi:lR�J,;'1�J::�'-' lim 

Tryk på tasten "OK" for at starte/stoppe/genoptage timeren. 
Tryk på tasten "Reset" (Nulstil) for at rydde til nul. 
Denne standardtimer kan ikke modificeres. Den tæller fra 00:00 til 99:59 ved 




	Timer manual del 2.pdf
	Timer manual del 1.pdf

