
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ NORTH EDGE HORNET 

ФУНКЦІОНАЛ ГОДИННИКА: 

- Час,дата,день тижня, місяць 

- Формат часу 12\24                                                                    

- Секундомір  

- Підсвітка 

- Будильник 

- Таймер 

- Світовий час 

РОЗБІР ТА НАЛАШТУВАННЯ ФУНКЦІЙ ГОДИННИКА: 

1) Час та дата. 

 Для того, щоб налаштувати час та дату необхідно в режимі основного часу затиснути ліву 

верхню кнопку A (SET).Коли на верхньому цифровому полі почнуть мигати літери-потрібно за 

допомогою кнопок Light (B) та ADJ(D) оберіть код міста. Далі натискаємо С та за допомогою 

кнопок B і D встановлюємо спочатку літній час(DST)-якщо значення off-літній час вимкнено\on-

ввімкнено. Знову натискаєте С та аналогічним способом встановлюєте  12\24 годинний формат 

годинника, налаштовуєте секунди-хвилини-рік- місяць- день- тривалість освітлення. Після 

виставлення усіх параметрів затисніть кнопку А (SET) для фіксацї даних. День тижня буде 

виставлений автоматично відповідно до вказаних Вами дати та року. 

2) Підсвітка. 

Для ввімкнення підсвітки циферблату необхідно натиснути кнопку В, після чого на циферблаті 

зявиться підсвітка помаранчевого кольору. Ви можете змінити тривалість підсвітки обраввши 

підсвічування протягом 1,5 секунд або ж 3. Для того,щоб налаштувати Вам необхідно в режимі 

основного часу затиснути кнопку ліву верхню кнопку A (SET).Коли на верхньому цифровому полі 

почнуть миготіти літери натисніть 9 разів ,щоб потрапити у налаштування тривалості  та за 

допомогою кнопки D оберіть LT1(1,5 секунди) або ж LT3(3 секунди) 

3) Будильник 

Є пять екранів будильника, позначених як AL1,AL2,AL3,AL4 для щоденного будильника , а також 

екран будильника з відкладенням, позначений SNZ. Екран погодинного будильника 

позначається символом SIG. 

У режимі будильника використовуйте кнопку D для того, аби прокручувати екрани будильників, 

доки не відобразиться той, час якого ви бажаєте встановити. 

Для ввімкнення та вимкнення  щоденного будильника , Вам необхідно обрати будь-який з 

зазначених екранів будильника (AL1,AL2,AL3,AL4) , коротким натисканням кнопки А перевести 

будильник у форму ввімкненого (on) або вимкненого (off).Для коригування часу будильника 

потрібно  затиснути кнопку А для виставлення часу  будильника. За допомогою кнопок B та D 

спочатку встановлюємо час годинника , а потім натискаємо С та встановлюємо години.Щоб 

зафіксувати час будильника , натискаємо А. 



Для ввімкнення\вимкнення  погодинного будильника обираємо екран SIG та за допомогою 

короткого натиску кнопкою А вмикаємо\вимикаємо будильник. 

Всі будильники, що ввімкнені –відображаються на дисплеї. Щоб вимкнути сигнал будильника 

після того, як він почав звучати- натисніть будь-яку кнопку. 

4) Таймер зворотнього відліку. 

Ви можете встановити час початку зворотнього відліку в діапазоні від 1 хвилини до 24 годин. 

Коли зворотній відлік досягає нуля-лунає сигнал. Ви також можете вибрати автоматичне 

повторення, яке автоматично перезапускає зворотній відлік від вихідного значення ,яке ви 

встановили , коли зявляється нуль. 

Для встановлення таймеру Вам необхідно натискаючи кнопку С перейти до екрану,де будуть 

вказані літери TMR. Для того ,щоб всчтановити час таймеру, необхідно затиснути кнопку А 

протягом 3-х секунд, після чого за допомогою кнопок B та D виставляємо години, після того 

натискаємо кнопку С та переходимо до виставляння хвилин. Знову натискаємо С і переходимо 

в меню,де за допомогою кнопки D можна встановити або відключити автоповтор таймеру.Коли 

години та хвилини виставлені- фіксуємо це все натисканням кнопки А. 

5) Світовий час. 

Світовий час цифровим способом відображає поточний час в одному з 48 міст. Час, який 

зберігається в режимі світового часу синхронізується з часом , вказаним в режимі основного 

часу. 

Для перегляду часу в іншому місті-необхідно перейти кнопкою С до дисплею,де буде зазначено 

WT, після чого за допомогою кнопки D обрати місто,час якого Вас цікавить. Після того як ви 

обрали місто-Ви можете переглянути дату, яка є на данний момент в тому місті натиснувши 

кнопку А. Також Ви можете налаштувати літній час для даного міста,якщо такий є. Для цього 

натисніть протягом 3-хсекунд  кнопку А, якщо висвітилоося на дисплеї DST- літній час 

встановлено. 

6) Секундомір. 

Ви зможете використовувати  секундомір для вимірювання часу,що минув, часу кола та 

проміжків часу. Якщо Ви вкажете значення відстані, секундомір також обчислить і 

відобразить швидкість . 

 

Водонепроникність. Годинник має водостійкість 5 BAR, це означає, що така водонепроникність 

дозволяє працювати з водою в годиннику або плавати на поверхні . Не рекомендовано 

використовувати даний годинник для пірнання,стрибків у воду та дайвінгу. Також не можна 

натискати кнопки коли годинник знаходиться у воді. 

 Вкрай рідко виникають моменти, коли час стрілок не співпадає з електронним часом. Це не 

є дефектом! Це все можна виставити за допомогою калібрування. Детальне відео з калібруванням 

Ви можете знайти на нашому сайті після опису годинника. 

 

 

 

 


