
             Kjemhus Timer (målur og printer) 
 
 
 
Printeren  tændes (on-off knappen på on).  Hvis digitaluret skal synkroniseres med et andet 
ur tændes der i samme øjeblik sekundviseren på det ur, der skal synkroniseres med, passerer 
nul. Med de 3 røde knapper kan man nu stille minutterne i digitaluret, så de passer med det 
ur printeren skal synkroniseres med, hvis det benyttes. Da printeren kun kan tælle minutter, 
vises der ikke timer når uret passerer 60 minutter, men der tælles videre med 60- 61- 62- 63 
osv. indtil 999 minutter, hvorefter uret går på nul og starter forfra. Da 999 minutter svarer til 
mere end 16 timer vil det være meget sjældent, at printeren er i brug så længe i træk.  
Løbstiden findes så ved at trække starttiden fra sluttiden. Man må så omregne til timer og 
minutter, hvis dette anvendes. 
Når løberne passerer mål tages tiden ved at trykke på den sorte knap på printeren, eller 
bruge den håndholte trykknap.  Papiret køres frem for afrivning med vippeknappen (paper) 
på printeren.  
Hvis printeren skal lades er det lettest medens den er anbragt i kufferten, da laderen er fast 
monteret der. Laderen tilsluttes med ladestikket på enden af printeren (under papiret) og 
netlednigen i kufferten tilsluttes 220V. Der lades i 12 timer for fuld opladning. Hvis der er tid 
nok er det bedst at aflade batteriet fuldstændigt før opladning påbegyndes. Det gøres lettest 
ved at lade printeren stå tændt indtil tallene i digitaluret bliver svagere og delvis usynligt. 
Det kan godt tage flere dage og da printeren ikke må være tændt for længe med afladte 
batterier, er det måske bedst at slukke i de perioder, hvor man ikke kan holde øje med 
printeren i længere tid (om natten eller hvis man er på arbejde).  Når printeren er afladt på 
denne måde, skal der helst straks oplades i mindst 12 timer. 
Der er reservepapir i kufferten. Papiret skal monteres så der afrulles fra undersiden når 
rullen er monteret i holderen, ellers skrives der ikke på papiret.  Papiret monters lettest, hvis 
det afklippes skråt før det stikkes i papirindgangen.  Det køres så frem med paper knappen. 
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