User Manual of SKMEI Model 1476

A . Tính năng:









Màn hình LCD 13 số, hiển thị giờ, phút, Giây, tháng, ngày, năm và tuần.
Báo thức và thông báo âm mỗi giờ.
Chức năng lặp lại.
Định dạng 12/24H có thể lựa chọn, Lịch tự động
Đồng hồ phụ 1/100 giây với chức năng bấm giờ
Chế độ hẹn giờ
Chế độ 2 múi giờ
Đèn nền

B . Hướng dẫn hoạt động:

Thời gian thực

Báo thức

Đồng hồ phụ

Hai múi giờ

Hẹn giờ

Ở bất kì thời gian nào, nhấn nút A hoặc E để sáng đèn nền trong 2 giây

1. Thời gian thực:


Cài đặt thời gian:
a). Nhấn và giữ nút C trong 2 giây khi phần “giây” bắt đầu chớp báo hiệu trạng thái cài đặt được thiết
lập,Nhấn nút D để trở về 0; nhấn nút B để chọn các mục theo trình tự sau:
Giây
Giờ
Phút
Năm
Tháng
Ngày
b). Nhấn D để điều chỉnh vị trí nhấp nháy.
c). Nhấn C để trở về chế độ thời gian thực.
d). Nhấn phím D cho đến khi giây nằm trong phạm vi từ 30 đến 59 đặt lại chúng thành 00 và thêm 1 vào
phút. Trong phạm vi từ 00 đến 59 đặt lại chúng thành 00 và thêm vào phút. Trong phạm vi từ 00 đến
29, số phút không thay đổi
e) Định dạng 12/24 giờ: Trong Chế độ xem giờ, Sử dụng D để chuyển đổi giữa thời gian 12 giờ (12 giờ)
và 24 giờ (24 giờ).

2. Báo thức hàng ngày:
a) Bật/Tắt báo thức và chuông báo.
b) Nhấn nút C để bật/tắt báo thức ( ) hoặc lặp lại ( SNZ )
c) Ở chế độ báo thức, nhấn nút D, sau đó nhấn nút C để bật/tắt tiếng chuông hàng giờ ( ) .
 Cài đặt báo thức:
Nhấn và giữ nút Ｃ trong 2 giây để chọn cài đặt "Giờ"; Nhấn nút B để chọn cài đặt “Giây”; Nhấn nút D để
chỉnh số đang chớp tắt.
 Khi báo thức được Bật, biểu tượng báo động (
) sẽ nhấp nháy khi đến thời gian cài đặt. Sau 10 giây
nó sẽ tự động dừng lại.
 Chức năng lặp lại：Âm báo thức phát ra ở thời gian đặt trước trong 10 giây, bất kể chế độ đồng hồ đang
ở chế độ nào.
Trong trường hợp báo thức báo lại, thao tác báo thức được thực hiện tổng cộng
bảy lần, cứ sau năm phút, cho đến khi bạn tắt báo thức . Đèn báo báo lại báo ( SNZ ) nhấp nháy.
 Đồng hồ phụ:
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Nhấn nút D để bắt đầu/Dừng chạy.
Khi dừng lại, nhấn nút C để về 0.
Khi đang chạy, bấm C để chia thời gian đếm. Sau đó bấm D lần nữa để thoát khỏi chế độ đếm chia
nhiều vòng, và ngưng đếm. Khi thoát khỏi chế độ này, bấm C để về 0.
Khi đang chạy, bấm B để quay về chế độ xem giờ, chế độ đếm giờ vẫn chạy nền

3. Hai múi giờ
 Cài đặt 2 múi giờ

Ở chế độ xem giờ, bấm nút B 3 lần để vào chế độ 2 múi giờ, bấm và giữ nút C trong 2 giây để chọn cài
đặt "giờ", bấm B lần nữa để chọn cài đặt "phút", bấm D để điều chỉnh số đang chớp, bấm C để hoàn tất
cài đặt và quay lại chế độ 2 múi giờ.

4. Chế độ đếm ngược






Khoảng hiển thị của chế độ đếm ngược là 23 giờ 59 phút 59 giây.
Thông báo âm thanh sẽ reo lên trong 15 giây sau khi đếm ngược về 0:00:00. Đồng hồ đếm ngược sẽ tự
động quay về giá trị ban đầu sau khi chuông báo tắt.
Cài đặt thời gian đếm ngược
Bấm và giữ C trong 2 giây để vào cài đặt, và phần "giờ" sẽ chớp, bấm B để chọn cài đặt "giờ" hoặc
"phút". Bấm D để chỉnh giá trị của số đang được chọn.
Hoạt động của đồng hồ đếm ngược
Bấm D để bắt đầu/kết thúc đếm. Bấm C để tiếp tục đếm từ giá trị đang ngưng.
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