
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІІ SKMEI CHAMPION 

 

ФУНКЦІЇ: 

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

Час та дата:  

В режимі основного часу натиснути ліву верхню 

кнопку A та за допомогою кнопки С  виставляємо 

секунди, далі натискаємо кнопку B виставляємо за 

допомогою кнопки С години , натискаємо кнопку B 

виставляємо за допомогою кнопки С . Аналогічним 

способом налаштовуємо дату, день тижня та обираємо 

12 чи 24 годинний формат часу . Щоб зафіксувати дані 

натисніть А.  

Секундомір:  

  В режимі секундоміра натисніть кнопку С для 

того, щоб почати відлік секундоміру. Для зупинення часу також натискаємо кнопку C  .Щоб 

обнулити час секундоміра натисніть кнопку A. 

Будильник:  

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

будильника натисніть кнопку A ,коли почали блимати індикатори годин за допомогою 

кнопки С виставіть години , далі натисніть B за допомогою кнопки С виставіть хвилини. Якщо 

Ви натиснете  B (Mode) після того, як виставили хвилини будильника – ви можете 

встановити час першого та другого будильника, якщо Вам  потрібно встановити будильник 

на різний час. Для фіксації будильника натисніть кнопку А. 

Щоб увімкнути або вимкнути будильник-натисніть в режимі будильника коротким 

натиском С. Якщо Ви натиснули і зявився напис ALM – будильник ввімкнено, якщо натиснете 

ще раз-зявляться літери CH- погодинний сигнал будильника. Для того аби відключити 

будильник Вам потрібно ще раз натиснути коротким натиском C та ще раздля відключення 

погодинного будильника. 

Час іншої країни:  

Налаштовується аналогічно до основного часу. 

Таймер:  

В режимі таймеру натиснути А для налаштування часу таймеру. Коли почали 

блимати індикатори годин за допомогою кнопки С   виставіть години , далі натисніть B за 

допомогою кнопки С виставіть хвилини. Для фіксації будильника натисніть кнопку А. 

Зупинення таймеру- кнопка С (ST). 

Підсвітка 

 Для ввімкнення підсвітки натисніть нижню праву кнопку (D). 

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. 

 


