
Hướng dẫn sử dụng của SKMEI Model 1471
A. Tính năng
 12 số, hiển thị giờ, phút, giây, tháng, ngày và tuần
 Báo thức hàng ngày và báo chuông mỗi giờ
 12 / 24H,Auto Calendar Hiển thị 12/24h, lịch tự động
 Đồng hồ phụ bấm giờ 1/100 giây với chế độ chia vòng
 Đèn nền

B. Hướng dẫn hoạt động
 Ở bất kì chế độ nào, bấm nút A để sáng đèn trong 3 giây
 Bấm nút B để chuyển chế độ theo hình dưới

Chức năng đồng hồ bấm giờ
Ở chế độ hiển thị thường, bấm nút B 1 lần để vào chế độ đồng hồ bấm giờ
 Bấm phím D để bắt đầu, bấm D lần nữa để tạm ngưng, tiếp tục bấm D để bắt đầu,... Khi tạm ngưng, bấm C để quay

về số 0:00.00.
 Ở chế độ mặt đồng hồ phụ, bấm D để bắt đầu chế độ đồng hồ bấm giờ, biểu tượng "SPL" sẽ xuất hiện,

Bấm C để lưu thông tin vòng thời gian thứ 1, song song đó vòng thời gian thứ 2 vẫn tiếp tục tính, bấm C
lần nữa để ngưng vòng thứ 2 và vòng thứ 3 vẫn tiếp tục tính, bấm D để thoát ra khỏi chế độ bấm giờ, bấm
C để đọc lại tất cả dữ liệu được lưu, bấm C lần nữa để xoá dữ liệu về 00:00.00.

Ở chế độ thường bấm B Bấm giờ Bấm D bắt đầu Bấm D tạm ngưng

Bấm B thoát Bấm D ngưng Bấm C ti ếp tục Bấm C tách giờ Bấm C về 0

Bật tắt báo giờ và báo thức
 Ở chế độ thường, bấm B 2 lần để vào chế độ báo thức, sau đó bấm D để tắt mở "ALM"/"SIG"
 Nếu "ALM"/"SIG" biểu tượng hiện ra, có nghĩa là chế độ này đang bật, ngược lại, chế độ đang tắt.
 “ALM/ ” xuất hiện có nghĩa là chế độ báo thức đang bật. ”SIG/CH/ ” xuất hiện có nghĩa chế

độ báo giờ đang bật
Cài đặt báo thức
 Ở chế độ thường, bấm B 2 lần để vào chế độ báo thức, và bấm C để cài đặt giờ nhấp nháy.
 Bấm D để chỉnh giờ báo thức, hãy chú ý phần AM/PM
 Bấm C để cài đặt phút, bấm D để chỉnh phút báo thức. Bấm phím (B) để thoát khỏi chế độ Báo thức.

Cài đặt ngày và giờ
Ở chế độ thường, bấm B 3 lần để vào chế độ cài đặt và cài đặt phút sẽ nhấp nháy, bấm D để về 0.
 Bấm C phần giờ sẽ nhấp nháy, bấm D để chỉnh giờ.

(Chỉnh giờ theo vòng, "H" hiện lên tức là đang ở chế độ hiển thị 24H, "A/P" hoặc "AM/PM" xuất hiện
túc là đang ở chế độ hiển thị 12H)
 Bấm C phần phút sẽ chớp, Bấm D để chỉnh phút.
 Bấm C phần tháng sẽ chớp, Bấm D để chỉnh tháng.
 Bấm C phần ngày sẽ chớp, Bấm D để chỉnh ngày.
 Bấm C phần tuần sẽ chớp, Bấm D để chỉnh tuần.
 Bấm B để thoát
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