Đồng hồ bấm giờ

Báo thức

Thư mục điện thoại

Thời gian/Lịch

CHỌN CHẾ ĐỘ HIỂN THỊ

GHI NHỚ

Cài đặt vùng

Hẹn giờ

Lịch
Chức năng hiển thị Thời gian/Lịch được lưu trữ nếu không
có nút bấm nào được bấm trong vòng 3 phút ở chế độ thư
mục điện thoại.

GHI NHỚ
Thời gian/Lịch

Kết thúc

Vào tin nhắn

THƯ MỤC ĐIỆN THOẠI

Báo thức/Âm báo/Âm bíp mở và tắt

ĐÈN NỀN ĐIỆN TỬ

CÀI ĐẶT VÙNG

HẸN GIỜ

Ngày trong tuần

Cuộn tin nhắn

Nhập dữ liệu mới

Bộ nhớ chưa dùng

Báo thức 1 bật

Báo thức 1 tắt

Báo thức 2 tắt
Nhớ lại

Cài đặt hẹn giờ

Báo thức 2 bật

Hoàn tất nhập dữ liệu

Bấm nút L để đèn sáng

Giờ

CẤU HÌNH

Âm báo tắt

CÁCH CÀI ĐẶT THỜI GIAN VÀ LỊCH

THAY PIN

Âm báo bật

Cài đặt

Xem lại/Xoá

- CHỨC NĂNG

Phút
Biểu tượng pin

THỜI GIAN ………. Giờ/Phút/Giây, (AM/PM hoặc hiển thị 24h)
LỊCH…………………………………..…. Năm/Tháng/Ngày/Thứ
THƯ MỤC ĐIỆN THOẠI ……….…..….……Bộ nhớ 30 bản ghi
(Tên: 9 kí tự, Số: 14 kí tự)
BÁO THỨC ……………Giờ/Phút (AM/PM hoặc hiển thị 24h),
Âm báo mỗi giờ
ĐỒNG HỒ BẤM GIỜ……………..Giờ, Phút, Giây, 1/100 giây

Âm bíp tắt

Thời gian/Lịch

Âm bíp bật
Giây

Xoá

Thay đổi địa điểm

Hoàn tất xem lại

Giây

Khi màn hình tối và biểu tượng pin hiển thị, hãy thay pin ngay khi có thể.
Tất cả dữ liệu sẽ bị mất ngay khi bạn thay pin cũ.

HẸN GIỜ
…………………………………………..Giờ, Phút, Giây
CÀI ĐẶT VÙNG………………………….27 thành phố, Mùa hè
GHI NHỚ…………………………………………lên đến 16 kí tự
7 NGÔN NGỮ…………………………..hiển thị ngày trong tuần

ĐỒNG HỒ BẤM GIỜ

Phút

Thay đổi hoàn tất

ĐÈN NỀN ĐIỆN TỬ
- THỜI GIAN SỬ DỤNG PIN
…..Khoảng 2 năm (CR-2025) P541/P542/P543
Khoảng 10 năm (CR-2032) P812/P813/P880/P882
Pin đã được cài đặt khi sản xuất từ trước. Vì lý do này có thể
pin sẽ không đạt được thời gian sử dụng là 2 năm hoặc 10
năm tại thời điểm mua đồng hồ.

Cài đặt lại (tách thời gian)
Giờ

Cài đặt lại (vòng)

Lệch múi giờ giữa thời gian địa phương và GMT
Đếm ngược

CÀI ĐẶT BÁO THỨC

Mã Code

Cài đặt lại

Cài đặt báo thức
Thời gian

Năm

Ngưng

Ngưng

Thời gian địa phương không thể chuyển trực tiếp từ múi
giờ GMT.
Chế độ mùa hè không thể chuyển trực tiếp từ múi giờ GMT.
Tên của địa điểm cho mục “H11”, “H02”, và “H01” không thể
thay đổi.

Tháng

Giờ
Ngày
Tách thời gian

Đếm ngược

Ngưng tách

Đếm ngược lại

Phút

12/24 Giờ

LỊCH (chỉ P543, P882)
Ở chế độ tách/vòng thời gian, hệ thống có thể đếm tối đã 99 dữ liệu, và
lưu trữ tối đã 10 dữ liệu. Khi “SPL” hiển thị, bạn có thể lưu trữ dữ liệu tách
thời gian. Khi “LAP” hiển thị, bạn có thể lưu trữ dữ liệu vòng thời gian.

Nếu bạn bấm nút R khi đang đếm ngược,
đếm ngược sẽ bắt đầu lại từ đầu.
Lịch

Tên thành phố

Mùa hè

Ngôn ngữ

Mùa hè

Gọi dữ liệu đã lưu

Nếu bạn sử dụng đồng hồ ở thành phố được chọn trong mùa hè,
hãy cài đặt chế độ mùa hè về chế độ “bật”.
Nếu dữ liệu đã được lưu trữ, bạn có thể lưu trữ dữ liệu ở chế độ xem giờ hoặc bấm giờ.

Thời gian lệch

Thành phố

Thành phố khác cùng mùi giờ

