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A. Funktioner 

- 6 siffror LCD-display, Display Timme, minut, sekund, månad, dag och vecka 
- Dagligt alarm och Chime timme 
- 12 / 24H format valbar, Automatisk kalender 
- 1/100 sekund Chronograph 
- Dual tid. 
- Förflyttning av i-fas 
- EL bakgrundsbelysning 
 

B . Handbok 
 
 
 
 

1. Vid varje stat, trycker på en knapp EL-bakgrundsljuset för 3s. 
 
    2. Fingers inställning 
       - I någon stat, tryck på D-knappen för att "andra" finger noll; 
       - Tryck och håll D för att justera "Minute" finger, och "Hour" finger automatiskt justeras med det. 

 
3.Real Time 

 - Tryck på knappen C 2 sekunder för att gå in i tidsinställningsläge. "Second" blinkar vid lastning, 
   tryck på B för  att noll; Tryck på C-knappen för att välja den blinkande siffran enligt följande sekvens:  
Timme → Minut → 12H / 24H. Tryck på B för att justera den blinkande 
 - Tryck på B-knappen medan sekunderna i intervallet 30 till 59 återställer dem till 00 och adderar 1 till 
protokollet. Inom intervallet 00-29, protokollet är oförändrade. 
 - Om det inte finns någon nyckel drift under 60 sekunder, Inställningsläge kommer att vara utgång och 
återvände till Real Time visningsläge.   

   

4. Date Mode 

 - Tryck på knappen C 2 sekunder för att gå in i datum inställningsläget "Year" blinkar när du fyller på .Tryck 
C för att välja objektet som följande sekvens: "Month", "Dag", "Vecka". Tryck på B-knappen för att justera 
den blinkande. 
 - Om det inte finns någon nyckel drift under 60 sekunder, kommer Inställningsläge vara exit och återvände 
till Datum visningsläge. 
 

     5.Dagligt alarm 

      - Tangent Tryck C 2 sekunder för att gå in i datuminställning läget "Hour" blinkar .Tryck C för att välja     
objektet som följande sekvens: "Minute (timme siffra)", "Minute (minut siffra)", 
 "ALARM / KLOCKRINGNING "omkopplare. 
 
      - Tryck på B för att justera den blinkande. 
 
     - Interkalera "ALRM / KLOCKRINGNING" switch, gradering på följande sätt: 

 
 
 
 

     - Det kommer att finnas 20s alert när larmtiden är över. 
     - Om det inte finns någon nyckel drift under 60 sekunder, kommer Inställningsläge vara exit och 
        återvände till Alarmvisningsläge. 
 
 
 



 

 
 

6. Dubbel tid 

- Tangent Tryck C 2 sekunder för att komma in i Dual tid inställningsläge, "Tim" blinkar vid lastning, till Tryck på 
C-knappen för att välja objekt som följande sekvens: 
Minut → 12H / 24H 
- Tryck på B för att justera den blinkande. 
- Om det inte finns någon nyckel drift under 60 sekunder, kommer Inställningsläge vara exit och återvände till 
dubbel tidsvisningsläge. 

 

7. Kronograf 
- Tryck på C-knappen för att starta / stoppa kör; 
- När stopp, tryck på tangenten C under 2 sekunder noll. 


