


Đèn nền ELĐồng hồ bấm giờ

Pin (CR2025)

Đồng hồ báo thức

Chuông báo

Kháng nước
100m

Hai múi giờ

Lịch

XEM GIỜ

BẤM GIỜ

CHỌN CHẾ ĐỘCÁC PHÍM BẤM

2 MÚI GIỜ

BÁO THỨC

HAI MÚI GIỜ

MÀN HÌNH ĐÈN NỀN

BÁO THỨC

BẤM GIỜXEM GIỜ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
LƯU Ý

Đèn nền sử dụng EL (phát sáng điện tử) giúp màn hình
sáng nhẹ để bạn dễ dàng xem được trong bóng tốiMàn hình được hiển thị giống hình bên dưới

Bấm “B để chuyển qua lại giữa các chế độ theo thứ tự sau:
Chế độ xem giờ -> Chế độ báo thức ->
Chế độ bấm giờ -> Chế độ hai múi giờ

Cách hoạt động của các phím được xác định
bằng các kí tự trong hình dưới đây.

Đèn nền EL
Bắt đầu / Kết thúc

Chế độ
Đặt lại

Thứ

Giây

Phút

Ngày

Text
Text

Giờ

5. Tránh tiếp xúc đồng hồ với nhiệt độ quá
cao hoặc quá thấp

6. Chỉ được lau chùi đồng hồ với vải mỏng, tránh
tất cả các tiếp xúc trực tiếp với hoá chất có thể làm
ảnh hưởng đến các bộ phận của đồng hồ

7. Tránh mang đồng hồ trong môi trường có
đện từ trường hay môi trường tích điện

4. Vì đồng hồ được thiết kế cho việc sử dụng
thông thường, bạn nên tránh sử dụng trong
điều kiện khắc nghiệt hay làm rơi đồng hồ.

3. Khi mặt đồng hồ bị ẩm, hãy mang đồng
hồ ra trung tâm bảo hành để kiểm tra ngay
lập tức. Nếu không các bộ phận bên trong
có thể bị rỉ sét.

2. Không bấm nút khi ở dưới nước.

1. Không thử mở đồng hồ hay tháo mặt lưng.

Giờ, phút, giây, thứ, ngày

Định dạng 12/24h

Báo mỗi giờ

Giới hạn đếm:
0’00”00 ~ 23:59’59”

Thời gian cho các múi giờ khác

Đơn vị 1/100

Chuông báo vào giờ
cài đặt mỗi ngày

Dùng đèn nền EL

Ở bất kì chế độ nào, bấm “C” để
thắp sáng màn hình trong 3 giây

Định dạng 12/24H

Lịch

Ở chế độ xem giờ, bấm và giữ “D”
để hiển thị: Năm, Tháng, Ngày

Cài đặt thời gian

1.Ở chế độ xem giờ, bấm và giữ “A” cho 
đến khi
đồng hồ giây chớp tắt (thể hiện chế độ cài 
đặt)

6. Bấm “A” để thoát, sau khi bạn cài đặt 
xong
( Thứ sẽ tự động được cài đặt dựa trên cài
đặt của năm, tháng và ngày)

2. Bấm “D” để cài đặt lại giây

3. Bấm “B” để chọn thành phần kế tiếp

5. Lặp lại bước 3 và 4, đồng hồ lần
lượt chọn theo thứ tự sau:
Giây -> Giờ -> Phút -> Năm -> Tháng -> Ngày

4. Bấm “D “ để tăng số, bấm và giữ để tăng
với tốc độ nhanh hơn

Báo thức và âm báo

3. Bấm “B” để chọn phút

Ở chế độ báo thức, bấm “D” để mở/tắt báo thức
và chuông báo theo thứ tự sau:
Báo thức và chuông báo cùng tắt ->
Báo thức bật -> Chuông báo bật ->
Báo thức và chuông báo cùng bật

Âm báo thức được cài đặt reo 60 giây mỗi lần
bấm bất kì nút nào để im lặng

2. Bấm “D” để tăng giờ, bấm và giữ
để tăng với tốc độ nhanh hơn

4. Bấm “D” để tăng phút, bấm và giữ
để tăng ở tốc độ nhanh hơn

Cài đặt báo thức

5. Bấm “A” để thoát, sau khi cài đặt xong

1. Ở chế độ báo thức, bấm “A” để phần 
giờ chớp,
Biểu tượng chuông báo xuất hiện
(thể hiện chế độ cài đặt)

Thời gian 1 vòng

4. Lặp lại bước 2 và 3, bạn có thể đếm
chia giờ nhiều lần

2. Bấm “D” để tăng giờ, bấm và
giữ để tăng ở tốc độ nhanh hơn

1. Ở chế độ hai múi giờ,
bấm “A” để phần giờ chớp tắt
(thể hiện chế độ cài đặt)

Cài đặt hai múi giờ

1. Ở chế độ bấm giờ, bấm “D”
để bắt đầu đồng hồ đếm giờ

2. Để ngưng đồng hồ bấm giờ
bấm “D” lần nữa

3. Bấm “A” để xoá chia giờ
và tiếp tục đếm thời gian

2. Bấm “A” để hiển thị chia giờ,
đồng hồ bấm giờ vẫn tiếp tục chạy ngầm

5. Bấm “D” để ngưng đồng hồ đếm giờ

3. Bấm “B” để chọn phút

3. Bấm “A” để cài đặt lại đồng hồ bấm giờ

1. Ở chế độ bấm giờ, bấm “D”
để bắt đầu đồng hồ đếm giờ

Chia thời gian

4. Bấm “D” để thay đổi phút
(bấm 1 lần thay đổi 30 phút)

5. Bấm “A” để thoát chế độ, sau khi cài đặt

Ở chế độ xem giờ, bấm “A”
để chuyển định dạng 12/24h

Lịch 100 năm (2000 ~ 2099)


