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Ringing til spesielle anledninger 

med APOLLO II og TEMPORA II 
 

Dersom kirken har styringsur av type APOLLO II eller TEMPORA II er det 

litt begrenset hvilke muligheter som finnes for å programmere ringing til 

en gitt tid i et gitt antall minutter. Tredje generasjon av disse 

styringsurene (APOLLO III og TEMPORA III) er mye bedre egnet for dette, 

så kanskje er det på tide å oppgradere til nytt ur? 

 

 

Her er mulighetene som finnes for APOLLO II og TEMPORA II: 

 

Alternativ 1, forhåndsprogrammering: 

De fleste APOLLO II og TEMPORA II har en menylinje som heter "PROG Ring 5min". Dette 

programmet gir deg muligheten til å forhåndsprogrammere ringing med store klokke i 5 

minutter til ønsket klokkeslett på en gitt ukedag. Når du går inn i programmet kan du legge inn 

klokkeslett (for eksempel 13 00) og ukedag (for eksempel SUNDAY) for oppstart av ringing med 

store klokke. Ettersom programmet forholder seg til ukedag er det ikke mulig å programmere 

dette mer en en uke på forhånd. Merk også at denne programmeringen er en 

engangshendelse, og klokkeslett og ukedag nullstilles derfor til (00 00) og (NEVER) etter 

oppstart. Programmet er da klart til å bli programmert på nytt. Det er ikke mulig å 

programmere flere klokker eller lenger ringetid med dette programmet. 

MERK! Pass på å ikke forlate programmet med en aktiv ukedag, f.eks. (SATURDAY) hvis dere 

ikke er helt sikre på at tidspunktet er korrekt. Hvis dere f.eks. endrer fra NEVER til SATURDAY 

men lar tidspunktet stå til for eksempel (00 00) vil klokken starte å ringe midnatt til lørdag! 

 

Alternativ 2, direktestart: 

Hvis du har mulighet til å være i kirken når det skal ringes kan du benytte menylinjene som 

begynner med «Ring». Resten av menynavnet indikerer hvilke klokker som startes og hvor 

lenge de ringer. Dersom det er ønskelig å ringe lenger enn 5 minutter kan du benytte «Ring 

Store 60 min» og trykke på «STOP» når ønsket tid har gått. 

 

Alternativ 3, direktestart fra radiofjernstyring: 

Hvis du har en radiofjernstyring med funksjonen «RING» kan du starte ringing med denne. 

(Normalt kun store klokke). Klokken vil da ringe helt til du trykker STOP på radiosenderen. 

 

Hvis du ønsker hjelp, eller ønsker å oppgradere klokkestyringen dere har til en Apollo III er det 

bare å ta kontakt med oss. Send forespørsler og bestillinger til morten@klokkestoperi.no. 

  

Apollo II Tempora II 


