
 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SKMEI MODEL 1559 
 

A. Tính năng  

 Màn hình LCD hiển thị 12 thông số cho  

Giờ, Phút, Giây, Ngày, Tháng, Thứ,  

Báo thức và nhắc lại Ngày báo thức trong tuần 

 Tuỳ chọn chế độ hiển thị 12 / 24H và lịch năm 

 Đồng hồ Đếm giờ với bộ đếm 1/100 giây 

kèm tính năng Tách và Ghi nhớ 

 Chế độ sáng nền EL tiết kiệm năng lượng 

 

B. Hướng dẫn sử dụng  

Chuyển đổi Chế độ hiển thị 

 Khi đang ở bất kỳ chế độ nào, Bấm nút (A) thì đèn nền sẽ sáng trong vòng 3s 

 Bấm nút (B) để chuyển chế độ hiển thị: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chế độ Đếm giờ 

 Khi đang ở chế độ thường (hiển thị giờ), Bấm nút (B) để chuyển sang chế độ bấm giờ 

 Bấm nút (D) để Bắt đầu đếm giờ, Bấm nút (D) lần nữa để Tạm ngưng. Tiếp tục Bấm nút (D) để Đếm tiếp hoặc tạm ngưng. 

Khi đang ở chế độ Tạm ngưng, Bấm nút (C) để quay về 0:00:00 

 Khi đang ở chế độ Đếm giờ, Bấm nút (D) để Bắt đầu, Bấm nút (C) để sử dụng chức năng Tách giờ đã đếm và Ghi nhớ vào 

Nhóm 1. Tại thời điểm này, Bộ đếm vẫn đang tiếp tục chạy và sẽ được Ghi nhớ vào Nhóm 2. Quy trình này được áp dụng tiếp 

cho đến Nhóm cuối cùng khi Bấm nút (D) để dừng chế độ Tách nhóm của Bộ đếm. Bấm nút (C) để đọc kết quả cuối cùng. 

Tiếp tục Bấm nút (C) lần nữa để xoá các Kết quả đã ghi và trở về lại 0:00:00. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bật/ Tắt chế độ Báo thức và Nhắc lại theo Ngày trong tuần 

 

 Khi đang ở chế độ hiển thị giờ, Bấm nút (B) hai (2) lần để chuyển sang chế độ Báo thức. Sau đó Bấm nút (D) để Bật/ tắt chế 

độ Hẹn giờ và Báo thức (“ALM”/”SIG”/”CH”) 

 Khi đèn hiệu “ALM”/”SIG”/”CH” hiển thị, Chế độ Báo thức và Nhắc lại đang Bật (ON). Ngược lại thì chế độ Báo thức đang 

Tắt (OFF). 

 Khi đèn hiệu “ALM/   ” hiển thị thì chế độ Báo thức đang Bật (ON). Nếu đèn hiệu “SIG/CH/    ”  hiển thị thì chế độ Nhắc 

lại theo giờ đang Bật (ON). 

（D）Bắt đầu/ Dừng (A) Đèn 

(B) Tính năng

（B） 

（C）Cài Đặt 

 

   

 Hiển thị thời gian    Báo thức  Tính năng bấm giờ Cài đặt thời gian 

    

     

Hiển thị Thời gian  Tính năng Đếm giờ Bấm phím D 

để Bắt đầu 

Bấm phím D để 

Tạm ngưng 

Bấm phím C để 

quay về 0 

Bấm phím C để 

Tách giờ 

Bấm phím C để 

Tiếp tục đếm 

Bấm phím D 

để Ngừng 

Bấm phím 

B để Thoát 



 

 

 

Cài đặt Báo thức  

 

 Khi đang ở chế độ hiển thị giờ, Bấm nút (B) hai (2) lần để chuyển sang Chế độ Báo thức. Sau đó Bấm nút (C) thì đèn báo Giờ 

Báo thức sẽ nhấp nháy. 

 Bấm nút (D) để điều chỉnh Giờ báo thức phù hợp. Chú ý Giờ buổi Sáng/ Chiều (AM/PM) 

 Bấm nút (C) và Phút báo thức sẽ nhấp nháy. Bấm nút (D) để điều chỉnh Phút. 

 Bấm nút (B) để thoát khỏi chế độ Báo thức. 

 

Cài đặt Thời Gian (Ngày – Giờ) hiển thị 

 

Ở chế độ thường, Bấm nút B (3) lần để vào chế độ cài đặt và phần giây sẽ chớp tắt. Bấm nút D để thiết lập phần giây về 0. 

 Bấm nút C phần giờ sẽ nhấp nháy, Bấm nút D để chỉnh giờ. 

(Chỉnh giờ theo vòng, "H" hiện lên tức là đang ở chế độ hiển thị 24H, "A/P" hoặc "AM/PM" xuất hiện túc là đang ở chế độ 

hiển thị 12H)   

 Bấm nút C phần phút sẽ chớp, Bấm nút D để chỉnh phút. 

 Bấm nút C phần tháng sẽ chớp, Bấm nút D để chỉnh tháng. 

 Bấm nút C phần ngày sẽ chớp, Bấm nút D để chỉnh ngày. 

 Bấm nút C phần tuần sẽ chớp, Bấm nút D để chỉnh tuần. 

 Bấm nút B để thoát 

 


