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1 Kako pripravimo uro za uporabo 

Vzemite uro iz škatle in odprite odprtino za baterije. Vstavite 2 bateriji (AA, 

1,5V) v odprtiono za baterije. Priporačamo alkalne baterije. Zaprite odprtino za 

baterije. Ko baterije začenjajo pojenjati, se na ekranu pojavi simbol  

(glej sliko 1). 

 

2 Kako igramo z uro DGT Easy 

Prižgite uro s tipko On/Off . Ko boste prvič prižgali uro, se vam bo prikazala 

osnovna nastavitev ure: »Game timer«, kjer imata oba igralca 5 minut časa za 

celotno igro. Zvok je vključen. Nežno pritisnite na »Start/Stop tipko . Čas 

igralca, pri kateremu je vzvod vzdignjen začne teči oz. odštevati. Ko igralec 

odigra potezo, pritisne na vzvod in odštevanje se začne nasprotnemu igralcu.  

 

3 Kako začasno ustavimo uro 

Uro ustavimo s pritiskom na centralno Start/Stop tipko . Če želite ponovno 

pognati uro, pritisnite tipko še enkrat. Ko je ura ustavljena, lahko spreminjamo 

njene nastavitve. 

 

4 Kako začnemo novo igro 

Pritisnite na On/Off tipko  in ura je pripravljena za novo igro. Časovne 

nastavitve bodo enake prejšnji igri.  

 

5 Zvočni signal 

Zvočni signal lahko vklopite ali izklopite s pritiskom na tipko za zvok Ko je 

zvočni signal vklopljen, boste zadnjih pet sekund vašega časa slišali zvočen 

signal, ki vas opozarja na padec zastavice. 

 

6 Nastavljanje igralnih načinov in časa 

Ko aktivirate uro, boste našli nastavitve, kot prejšnjo igro. Čas je označen z 

utripajočim okvirjem. S pritiskom na start/stop tipko  lahko začnete novo 

igro, lahko pa seveda najprej spremenite nastavitve ure.  
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Imate naslednje možnosti: 

Spremenite čas obema igralcema istočasno 

Pritiskajte  ali  tipko, dokler se želeni čas ne pojavi na ekranu. Če tipko 

pritisnete večkrat, se hitrost spreminjanja časa poveča. Maksimalen možen čas je 

9 ur in 59 minut. 

Opozorilo: Ko imate nastavljeno več kot 20 minut, boste na ekranu videli ure in 

minute, ko je časa manj kot 20 minut, se na ekranu pokažejo tudi sekunde. 

 

Spremenite čas samo enemu igralcu 

S tipkama   in  se premikate do okenca, kjer utripa čas samo enemu igralcu. 

Pritiskaj  ali  tipko, dokler se želeni čas ne pojavi na ekranu.  

 

7 Igralni načini 

Ura vam ponuja merjenje časa na različne načine 

»Move timer« 

Vsak igralec ima določen čas na voljo za vsako potezo posebej. Ko igralec 

zaključi potezo, dobi zopet čas namenjen njegovi naslednji potezi. Ko igralec 

porabi ves čas za odigrano potezo, se na ekranu pojavi zastavica. 

 

»Game timer« 

Vsak igralecima določen čas za celotno igro. Igralec sam določi kako bo porabil 

svoj čas. Ko igralec porabi ves svoj čas, se na zaslonu pojavi zastavica. Ura bo 

nadaljevala v načinu »Count up« (seštevanje). Na ekranu se pojavi znak . 

 

Game timer count-up  
Če je pri obeh igralcih preostali čas 0:00, se bo pri obeh igralcih ura nastavila na 

način »count up« (seštevanje časa). Ko poženemo uro, bo le ta začela beležiti 

porebljen čas. Pojavil se bo znak . Zastavice ne bo na ekranu.  

 

8 Tehnične lastnosti.  

Baterije: Klasične AA, 1,5 V baterije – 2 kosa; priporočamo alkalne baterije 

Ob normalni rabi, zdržijo baterije 2 leti. 

Zaostajanje: manj kot 1 sekunda na uro 

Čiščenje: uporabite mehko, skoraj suho krpo. Ne uporabljajte močnih čistilnih 

sredstev 

Ohišje: Umetna masa ABS 

 

9 Garancija 

Garancija velja 12 mesecev od nakupa in se dokazuje z računom.  

Za fizične poškodbe ne odgovarjamo. Ravno tako ne odgovarjamo, v primeru da 

je kupec sam odpiral in popravljal uro.  


