
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ SKMEI BRAVE 

ФУНКЦІЇ: 

-час; -дата; -будильник; -підсвічування; - таймер;-

секундомір. 

Час:  

В режимі основного часу затиснути праву 

верхню кнопку  та за допомогою правої нижньої кнопки  

виставляємо секунди, далі натискаємо ліву нижню 

кнопку  виставляємо за допомогою правої нижньої 

кнопки наявність або відсутність літнього часу, 

натискаємо ліву нижню кнопку  виставляємо за 

допомогою правої нижньої кнопки  обираємо місто( 

можна обрати будь-яке), натискаємо ліву нижню 

кнопку виставляємо за допомогою правої нижньої кнопки  години, натискаємо ліву нижню 

кнопку виставляємо за допомогою правої нижньої кнопки  хвилини . Натискаємо ліву 

нижню кнопку виставляємо за допомогою правої нижньої кнопки  12 або 24-х годинний 

формат часу. Таким самим чином далі виставляємо рік, місяць та день.  Натискаємо ліву 

нижню кнопку виставляємо за допомогою правої нижньої кнопки   рівень яскравості 

електронних показників. Для фіксації часу натискаємо верхню праву кнопку . 

 Стрілковий час автоматично налаштовується після виставлення стрілкового. 

Якщо ж час стрілок відрізняється від часу електронного,що ми виставили – переходимо 

лівою нижньою кнопкою у розділ меню, де в кружечку буде напис H-SET затискаємо верхню 

праву кнопку і починає блимати час. Як тіль час почав блимати – затискаємо нижню праву 

кнопку і тримаємо до тих пір, поки стрілковий час не буде відповідати електронному, як 

тільки стрілки стали на той час- відпустіть праву нижню кнопку. Якщо Вам потрібно 

підкорегувати декілька хвилин- це можна зробити коротким натиском правої нижньої 

кнопки в цьому ж режимі ,коли блимають цифри. Для фіксації натисніть верхню праву 

кнопку. 

 Щоб переглянути дату – в режимі основного часу натисніть праву нижню кнопку. 

Таймер:  

Переходимо нижньою лівою кнопкою в режим меню, де в кружечку будуть літери 

TMR. Автоматично встановлений час для таймера – 5 хвилин. Якщо це потрібний Вам час – 

натискаєте нижню праву кнопку і таймер запускається. Щоб зупинити його натискаємо ту ж 

саму кнопку.Щоб обнулити час таймеру натискаємо верхню праву кнопку.  Якщо Ви хочете 

встановити інший час таймера – затисніть верхню праву кнопку в режимі таймеру, за 

допомогою нижньої правої кнопки встановіть хвилини для таймеру, потім натисніть ліву 

нижню кнопку та за допомогою правої нижньої кнопки оберіть чи цей час буде 

повторюваний чи ні. Далі знову натискаєте ліву нижню кнопку і обираєте за допомогою 

правої нижньої кнопки чи потрібен Вам сигнал по закінченню зворотнього відліку. Для 

фіксації часу натискаємо ще раз кнопку С. Натискаєте нижню праву кнопку і таймер 

запускається. Щоб зупинити його натискаємо ту ж саму кнопку.Щоб обнулити час таймеру 

натискаємо верхню праву кнопку.   

Секундомір:  



  В режимі секундоміра ( в кругу буде надпис STW) натисніть нижню праву кнопку 

кнопку для того, щоб почати відлік секундоміру. Для зупинення часу також натискаємо ту ж 

кнопку   .Щоб обнулити час секундоміра натисніть верхню праву кнопку  . 

Будильник:  

Переходимо кнопкою B в режим Будильника (AL). Будильників є 4 , Ви можете 

встановити їх на різний час. Для налаштування часу будильника затисніть праву верхню 

кнопку ,коли почали блимати індикатори годин за допомогою кнопки нижньої правої 

кнопки виставіть години , далі натисніть нижню ліву кнопку та  за допомогою правої 

нижньої кнопки  виставіть хвилини. Для фіксації часу натисніть праву верхню кнопку. Щоб 

увімкнути\вимкнути будильник у цьому ж режимі натисніть коротким натиском верхню 

праву кнопку. Перемикаємося між будильниками натиском правої нижньої кнопки.(всі  

будильники налаштовуються аналогічно). Після AL1,AL2,AL3,AL4, якщо перемикати правою 

нижньою кнопкою є два розділи SNZ та SIG. SNZ- це сигнал з повтором – налаштовується 

аналогічно до будильника. SIG- погодинний  сигнал про початок нової години (вмикається і 

вимикається натиском правої верхньої кнопки). 

Час іншої країни:  

  В режимі часу іншої країни (коли в кружечку будуть надписи різних часових поясів) 

використайте нижню праву кнопку ,щоб переглянути час в інших країнах.. 

Підсвітка: 

 Для ввімкнення підсвітки натисніть верхню ліву кнопку . 

Водонепроникність: 

Дана модель має водонепроникність 5 атм. Це означає, що в даній моделі можна плавати 

на поверхні води, але пірнати і нажимати кнопки під водою не рекомендується. 

 

 


