
 

 

 

Hướng dẫn sử dụng của SKMEI Model 1484  

 

 Tính năng  

 Hiển thị thời gian (chọn giữa 12/24h) 

 Tuần, ngày  

 Báo thức và báo giờ 

 Đồng hồ bấm giờ từ 00:00 đến 23:59 

 Chức năng múi giờ thứ 2 

 Đèn nền 

 Chuyển chế độ 

 Ở bất kì chế độ nào, bấm A để sáng đèn trong 3 giây 

 Bấm B để chuyển chế độ theo hình dưới 

 

Cài đặt thời gian 

 Ở chế độ thường, Bấm C/D trong 2 giây, cài đặt giờ sẽ chớp, Bấm C/D để chọn theo thứ tự sau: giờ, phút, hiển thị 12/24H. 

 Bấm B để chỉnh phần đang chớp. 

 Bấm C/D để thoát. 

 



 

 

 

Cài đặt ngày 

    Ở chế độ thường, bấm B 1 lần để vào chế độ chỉnh ngày 

 Bấm và giữ C/D trong 2 giây, phần tháng sẽ chớp, bấm C/D lần nữa phần ngày, tuần sẽ chớp 

 Sau khi chỉnh xong, bấm C/D để hoàn tất. 

 

 

 

 

Cài đặt báo thức 

 Ở chế độ hiển thị giờ, bấm B 2 lần để vào chế độ báo thức (biểu tượng AL sẽ xuất hiện). 

 Bấm và giữ C/D trong 2 giây, tuỳ chỉnh giờ sẽ chớp tắt. Bấm C/D 1 lần, 10 số sẽ chớp tắt, bấm 1 lần nữa, các biểu 

tượng sẽ chớp tắt, bấm B để chỉnh các số đang chớp tắt. 

 Bấm C/D phần báo thức và báo giờ sẽ chớp tắt, sau đó bấm B 1 lần, báo thức và báo giờ sẽ tắt 

 Bấm B 2 lần để bật báo thức, và 3 lần để bật báo giờ, bấm B 4 lần để bật cả 2. 

 Sau khi cài đặt báo thức bấm C/D 1 lần để hoàn tất cài đặt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cài đặt múi giờ thứ 2  

  Ở chế độ thường, bấm B 3 lần để vào chế độ múi giờ (biểu tượng DL sẽ xuất hiện) 

  Bấm và giữ C/D trong 2 giây và phần giờ sẽ nhấp nháy. 

  Bấm C/D để chọn theo thứ tự: phút, hiển thị 12/24H.  

  Bấm B để chỉnh thành phần đang chớp tắt. 

  Sau khi cài đặt thời gian xong, bấm C/D 1 lần để hoàn tất cài đặt. 



 

 

 

 

Chức năng đồng hồ bấm giờ 

 Ở chế độ thường, bấm B 4 lần để vào chế độ bấm giờ. (biểu tượng ST sẽ hiện lên) 

 Bấm C/D 1 lần để bắt đầu chạy, bấm C/D 2 lần để ngưng. 

 Khi ngưng, bấm và giữ C/D trong 2 giây để về 0. 

 

 

 


