
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. 

Dersom 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 eller korrektion vælges program 21, og ved gentagne tryk på knap 4 bevæger du displayets 

cursor ned, men før hvert tryk skal du linje for linje kontrollere, at begge displays viser som i nedenstående skema. 

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 
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. 

 1:30 1:30   2. 

 1:30 1:30   3. 

 1:30 1:30   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. 


