
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ SKMEI BRAVE 

ФУНКЦІЇ: 

-час; -дата; -будильник; -підсвічування; -секундомір; час іншої країни. 

Час:  

В режимі основного часу затиснути праву нижню кнопку 

D та за допомогою кнопки B  виставляємо секунди, далі 

натискаємо кнопку D виставляємо за допомогою кнопки B 

години , натискаємо кнопку D виставляємо за допомогою 

кнопки B хвилини . Натискаємо кнопку D виставляємо за 

допомогою кнопки B 12 або 24-х годинний формат часу. Для 

фіксації часу натискаємо ще раз кнопку D. 

Щоб налаштувати стрілковий час- використовуємо 

кнопку С. Затискаємо її і бачимо, що стрілки починають 

рухатися .За допомогою цієї ж кнопки зупиняємо стрілки на 

часі, котрий потрібен. Якщо потрібно підкоригувати хвилинну 

стрілку- це можна зробити за допомогою коротких натисків кнопки С. 

Дата:  

 Після того як встановили час – за допомогою кнопки В переходимо до дати. 

Затискаємо кнопку D та за допомогою кнопки В встановлюємо спочатку місяць, натискаємо 

D та за допомогою кнопки В – встановлюємо число, далі натискаємо D та за допомогою 

кнопки В встановлюємо день тижня. Для фіксації часу натискаємо ще раз кнопку D. 

Секундомір:  

  В режимі секундоміра натисніть кнопку D для того, щоб почати відлік секундоміру. 

Для зупинення часу також натискаємо кнопку D  .Щоб обнулити час секундоміра затисніть 

кнопку D . 

Будильник:  

Переходимо кнопкою B в режим Будильника (AL). Для налаштування часу 

будильника затисніть кнопку D ,коли почали блимати індикатори годин за допомогою 

кнопки В виставіть години , далі натисніть D за допомогою кнопки B виставіть десятки 

хвилин, далі натисніть D за допомогою кнопки B виставіть одиниці хвилин. Якщо Ви 

натиснете  D після того, як виставили хвилини будильника – ви можете за допомогою 

кнопки В ввімкнути будильник- загориться напис ALM або ще раз натиснути В-ввімкнеться 

погодинний сигнал SIG. Для ввімкнення і того і того сигналу натисніть ще раз кнопку В. 

Повторне натиснення кнопки В відклюсить обидва сигнали. 

Час іншої країни:  

  В режимі часу іншої країни (DL) використайте інструкцію для налаштування 

основного часу. 

Підсвітка 

 Для ввімкнення підсвітки натисніть верхню ліву кнопку А. 

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. 

 


