
Hướng dẫn sử dụng của SKMEI Model 1472

A . Tính năng
 Màn hình LCD 8 số, hiển thị giờ, phút, giây, tháng, ngày và tuần.
 Báo thức và thông báo âm mỗi giờ.
 Chế độ 2 múi giờ
 Đồng hồ đếm ngược
 Chọn giữa hiển thị 12h hoặc 24h
 Đồng hồ phụ 1/100 giây với chức năng bấm giờ
 Đèn nền

B . Hướng dẫn hoạt động

Ở bất kì chế độ nào, bấm nút A để sáng đèn nền trong 3 giây.
1. Thời gian thực
 Dùng chế độ thời gian thực để xem thời gian và ngày hiện tại.
 Ở chế độ thời gian thực. Bấm nút D để xem ngày hiện tại, thả ra để qua về chế độ thời gian thực
 Để thiết lập thời gian và ngày:

a). Ở chế độ thời gian thực. Bấm nút C cho đến khi phần "giây" bắt đầu chớp, báo hiệu đồng hồ đang ở chế
độ thiết lập.
b) Bấm nút B để di chuyển vị trí chớp tắt để cài đặt các thành phần khác như hình bên dưới.

c). Khi cài đặt bạn muốn thay đổi đang chớp, bấm nút D để điều chỉnh như mô tả bên dưới.

Cài đặt Thao tác

Seconds Bấm nút D để về 00
Minutes, Hour,Week, Month, Day Bấm nút D để tăng

12/24Hour Bấm D để thay đổi hiển thị 12h hay 24h

d). Thứ sẽ được hiển thị tự động dựa theo cài đặt ngày (năm, tháng và ngày)
2. Đồng hồ phụ
 Giới hạn hiển thị của đồng hồ phụ là 23 giờ, 59 phút, 59.99 giây.
 Đồng hồ bấm giờ sẽ được đếm cho tới giá trị tối đa và quay về 0 cho đến khi bạn tắt.
Để đo thời gian với đồng hồ bấm giờ

（Nút A）Đèn

( Nút D）Bắt đầuThiết lập lại (nút C)

LChế độ（nút B）

Nút B

Giây Giờ Phút

Tuần Ngày Tháng12h hoặc 24h

Báo thứcThời gian thực Đếm ngượcĐồng hồ phụ

Nút B Nút B Nút B

Hai múi giờ

Nút B



Hướng dẫn sử dụng của SKMEI Model 1472
Đếm thời gian
Nút D Nút D Nút D Nút D Nút C
Bắt đầu Kết thúc Bắt đầu lại Kết thúc Xoá

Chia thời gian
Nút D Nút C Nút C Nút D Nút C
Bắt đầu Chia Thoát chia Ngưng Xoá

Hiện 2 thời gian kết thúc
Nút D Nút C Nút D Nút C Nút C
Bắt đầu Chia Ngưng Thoát chia Xoá

Người chạy đầu Người chạy 2 Hiển thị thời
hoàn tất. hoàn tất gian của người chạy 2
Hiển thị thời
gian người chạy đầu

3. Báo thức hàng ngày
 Báo thức hoạt động: Âm báo thức reo lên khi đến thời gian cài đặt trong 15 giây. Bấm bất kì nút nào để

ngưng âm báo.
 Mở/tắt báo thức và âm báo

Bấm D để tắt mở báo thức( “ ” ) hoặc âm báo (“ ”).
 Cài đặt báo thức: Ở chế độ báo thức, bấm nút C cho đến khi phần giờ chớp tắt. Bấm B để chọn cài đặt

giờ, phút hoặc alarm1/alarm2. Bấm nút D để chỉnh số đang chớp tắt. Bấm C để xác nhận.
4. Countdown Timer Đồng hồ đếm ngược
 Giới hạn của đồng hồ đếm ngược là 23 giờ, 59 phút 59 giây.
 Thông báo đồng hồ đếm ngược reo lên khoảng 10 giây khi đếm ngược về 00:00:00.
 Cài đặt đồng hồ đếm ngược

Bấm và giữ nút C để cài đặt thời gian, phần giờ sẽ chớp tắt, bấm B để cài đặt giờ hoặc phút, Bấm D để
điều chỉnh phần đang chớp tắt. Bấm C để hoàn tất cài đặt.

 Kích hoạt chế độ đếm ngược
Bấm nút D để bắt đầu/kết thúc đếm.

5. Hai múi giờ
 Cài đặt hai múi giờ

Ở chế độ hai múi giờ, bấm và giữ phím C để chọn cài đặt giờ, bấm phím D để chỉnh phần đang chớp tắt,
bấm C lần nữa để kết thúc cài đặt và quay về chế độ hiển thị hai múi giờ.


