
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ AMST 

Функції: -секундомір, - будильник, -підсвітка. 

Час та дата: В режимі основного часу тричі натиснути ліву 

нижню кнопку (B) -почнуть блимати секунди. За допомогою кнопки 

С налаштовуємо секунди та натискаємо кнопку D, за допомогою 

верхньої правої кнопки (С) налаштовуємо хвилини. Натискаємо 

нижню праву кнопку (D) і переходимо до налаштування годин – 

налаштовуємо також за допомогою верхньої правої кнопки (С). 

Якщо біля годин з‘являється літера А- це означає що йде 

налаштування годин в 12-годинному форматі, для того щоб 

налаштувати час в 24-х годинному формат нажимайте верхню 

праву кнопку (C) коли блимають години до того часу, поки біля часу 

не з’явиться літера Н, за допомогою верхньої правої кнопки(C) 

встановлюємо час. Нажимаємо нижню праву кнопку (D) та за 

допомогою верхньої правої кнопки (C) встановлюємо  число місяця, 

натискаємо праву нижню (D) – встановлюємо верхньою правою (C) 

місяць року. Натискаємо нижню праву кнопку (D) і за допомогою 

верхньої правої (C) встановлюємо день тижня. Щоб зафіксувати 

встановлені дані- натисніть нижню ліву кнопку (B). 

Для того щоб переглянути дату – в режимі основного часу 

натисніть верхню праву кнопку (C). 

Щоб налаштувати стрілковий час – Вам необхідно відкрутити 

карабін, яким прикрита середній правий регулятор стрілкового часу. 

Потім потрібно потягнути на себе цей регулятор та встановити час. 

Секундомір: В режимі секундоміра (наступний режим після 

основного часу) для початку відліку та для зупинення натисніть 

верхню праву кнопку (С) .Обнулити покази секундоміра можна 

натиснувши нижню праву кнопку (D) 

Будильник:  Потрапити в меню будильника можна якщо в 

режимі основного часу двічі натиснути нижню ліву кнопку (B). Після 

цього у Вас почнуть блимати години -налаштовуємо їх за допомогою 

верхньої лівої кнопки (С).Натискаємо нижню праву (D) – і 

встановлюємо години за допомогою верхньої правої кнопки (C). Щоб зафіксувати час натисніть 

нижню ліву кнопку (B). Як тільки Ви налаштували час будильнику – він у Вас буде ввімкнений. Для 

того щоб його відключити , а згодом включити – натисніть одночасно верхню праву (C) і нижню 

праву (D) кнопки, якщо у вас стало темним поле ,де написано Alarm – будильник увімкнено. Щоб 

переглянути на котру годину встановлений будильник – достатньо в режимі основного часу 

натиснути нижню праву кнопку (D). 

Підсвітка: Вмикається верхньою лівою кнопкою (A). 

Водостійкість: Дана модель є водостійкою, можна плавати на поверхні, мити руки. Пірнати 

глибше 2-х метрів та натискати кнопки під водою  не можна. 

 


