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A. Funktioner
- 6 siffror LCD-display, Display Timme, minut, sekund, månad, dag och vecka
- Dagligt alarm och Chime timme
- Snooze
- 12 / 24H format valbar, Automatisk kalender
- 1/100 sekund Chronograph med delade funktioner
- EL bakgrundsbelysning

B . Handbok

1. Vid varje stat, trycker på en knapp EL-bakgrundsljuset för 3s.
2. Real Time
- Tryck på C-knappen för att visa Alarm, Tryck på D-knappen för att visa datum.
- Slå på / av larm och Chime
a). Tryck C + D-knappen för att slå på / av alarm, indikator "ALM" visas för On.
b). Tryck C + B-knappen för att sätta på / stänga Chime, alla dagar i veckan visar för On.

3. Kronograf
- Displayen område Chronograph är 23 timmar, 59 minuter och 59.99 sekunder.
- Tryck på D-knappen för att starta / stoppa kör;
- När stopp, tryck på knappen C till noll.
- När du kör, trycker du på C-knappen för att dela räknas.
- Tryck sedan D för att avsluta dela räkningen, och sluta räkna;
- När exit split räkna trycker du på C-knappen för att visa alla punkter; och tryck på knappen C igen till noll;
- När du kör, trycker du på B för att återgå till realtid läge, och det kör på igen.

4. Dagligt alarm
. "Hour" blinkar en gång inträde Daily Alarm.
- Tryck på C-knappen för att välja "Hour" eller "Minute" -inställning
- Tryck på D för att justera den blinkande posten
- Tryck på knappen C för att bekräfta
- Tryck på B för att återgå till realtid läge
- Larm Snooze PÅ / AV
Vid larm klingande tillstånd, tryck på knappen C sluta ljuda, och tryck på D-knappen för att ON / OFF
snooze-funktion .När Snooze funktionen vara på, det kommer att låta fem minuter senare, och automatisk
stopp efter klingande en minut.

5. Tidsinställning
"Second" blinkar vid lastning, tryck på D-knappen för att noll; Tryck på C-knappen för att välja
objektet som följande sekvens:
Minut → timme → Dag → Månad → Vecka
- Tryck på D för att justera den blinkande posten.
- När du ställer in "Hour", "H" display för 24H format, "A" eller "P" för 12H format.
- Tryck D-tangenten medan sekunderna i intervallet 30 till 59 återställer dem till 00 och adderar 1 till
protokollet. Inom intervallet 00-29, protokollet är oförändrade.

