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PRISMA 200 

Tekniske data 

-temperaturinterval 

 Ved brug  -10⁰ til +55⁰C 

 Opbevaring  -20⁰ til +60⁰C 

-batteri 

Type AA(R6) 

Brugstid ca. 1½ år 

Batteri tid Når spændingen kommer under minimum niveau, 

Indikator begynder funktionerne at blinke.  På dette tidspunkt  

 er der nok strøm til omkring 30 timer. 

 

-display 6 tal, størrelse af tallene 22/8 mm 

 

(sec)  

 

Or 

(min) 

 

Ur 

 

 

-huset ABS, diameter 115 mm 

-vægt 390 g 

-nøjagtighed +/- 7 sekunder/måned 

-tidsenhed 1/10 sekunder eller 1/100 minutter 

-funktioner - 2 timers begge kan bruges som UP eller DOWN counter, med separat START/STOP for hver 

 eller kombineret for begge. 

 -automatisk eller manual repeat 

 -selektiv tids interval 

 - ur timer. 

-knapper 1 kombineret START/STOP 

 2 START/STOP for hver timer 

 1 FLYBACK knap (på toppen af huset) 

 1 DISPLAY SELEKTION knap: valg af timer 1 eller 2, eller ur timer 

 1 SET knap (til at sætte timer eller ur) og MODE  

(til at skifte mellem NORMAL og AUTO-REPEAT) 

-alarm justerbar styrke 

 Max styrke: 100 dB 

 Piezo-alarm signal på 100 ms varighed ved intervaller på -3, -2, og 1 sekund 
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Indsætte eller skifte batteri: 

-frigør batteridæksel ved at glide det ud mod bagsiden. Indsæt batteriet (IEC R6-AA), vær 

opmærksom på polariteten. Glid dækslet tilbage på plads. 

-sæt skiven på nul og indstil tiden. (se ”Indstilling af tid” nedenunder) 

 

Index 

a) Reset 

b) Skifte mellem tidsenheder SEC og MIN 

c) Start/Stop funktion 

d) Stop-ur, count-down, og ur 

e) Repeat funktion 

f) Automatisk repeat function 

g) Forudstille count-down tid 

h) Indstille ur 

 

a) Reset (slette alle værdier) 

Ved gentagne gange at trykke på START/STOP og FLYBACK- 

RESET knapperne på toppen slettes alle tider og programmerede  

Hukommelser. Bagefter viser displayet Timer 1. 

b) Skifte mellem tidsenheder 

Tryk og hold  SET/DIGIT-knappen nede, mens Reset effektueres ved hjælp af START/STOP- og RESET-

knapper. 

Den valgte tidsenhed vises i displayet som: 

 Sec. For 9 timer 59 min, 59 sekunder, 9/10 sekunder eller min. 9999,99 min 

c) START/STOP funktion 

- Kombineret START eller STOP af begge timers ved hjælp af den store START/STOP knap. 

- Separat START/STOP funktion ved hjælp af TIMER 1 og TIMER 2 knap. En aktiv timer vises i 

displayet med symbolet  

d) Stop-ur, count-down, og ur 

- Ved gentagne tryk på DISPLAY/SELECT knappen kan der vælges uret (symbol: CLOCK), Timer 1 

(symbol: T 1), eller Timer 2 (symbol: T2). 

- Hvis der ikke indsættes nogen værdi når timer startes (Ved START/STOP; enten T 1 eller T 2), vil 

den valgte timer tælle fra o og op på den normale stopur metode. 

- Hvis en værdi er valgt når timer startes tælles der fra den valgte værdi: ved -3, -2, og -1 

tidsenheder, et kort signal lyder og ved 0 et langt stopsignal. 

- De 2 timere kan bruges simultant i begge funktioner f.eks. kan den ene bruges som stopur 

mens den anden tæller ned – count-down. 

e) FLYBACK funktion 

- Flyback funktionen forekommer når en timer i count-down funktion når nul; tælleprocessen 

starter så igen fra den før valgte værdi. 

- Timeren som er vist kan også resettes manuelt ved at trykke let på den øverste knap (”flying 

reste”). 
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f) Automatisk repeat 

- En timer som lige har givet stopsignal er deaktiveret og den anden timer aktiveres i dens sted. 

- Denne proces kan gentages uendeligt. Ved brug af SET/DIGIT-AUTOREP knappen kan den 

automatiske repeat funktion tændes/slukkes. 

- Når den er on, ses symbolet AUTO i display under funktionen window 

- AUTO funktionen kan kun bruges når der er sat værdier i begge timere. 

- Proceduren kan startes med enten Timer 1 eller Timer 2. Der er ingen mening i at starte med 

kombineret START/STOP knap. 

g) Indsætte værdi i timer 

- Vælg den ønskede timer ved at trykke DISPLAY/SELECT knappen. 

- Vælg værdien som skal indsættes ved at trykke SET/DIGIT knappen: det valgte tal vil blinke. 

- Brug START/STOP knappen til at øge blink (0-5 eller 0-9). 

- Tryk FLYBACK-SET knappen (på toppen) til ønsket værdi. Dette fuldender start processen. 

- Timer 1 er synlig i display. 

h) Indstilling af ur 

- Vælg ur ved at trykke DISPLAY/SELECT knappen. 

- Vælg den ønskede værdi ved at trykke SET/DIGIT knappen; det valgte tal vil blinke. 

- Brug START/STOP knappen til at øge blink (0-5 eller 0-9). 

- Tryk SET-FLYBACK knappen (på toppen) til ønsket værdi.  

 

 

 

 

 


