
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ SKMEI NEON 

ФУНКЦІЇ: 

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

секундомір; -час іншої країни.  
Час:  

В режимі основного часу затиснути 

праву верхню кнопку та за допомогою лівої 

нижньої кнопки виставляємо секунди, далі 

натискаємо праву верхню кнопку 

виставляємо за допомогою лівої нижньої 

кнопки години , натискаємо праву верхню 

кнопку виставляємо за допомогою лівої 

нижньої кнопки хвилини. Далі натискаємо 

верхню праву кнопку і за допомогою лівої нижньої кнопки встановлюємо 

12\24-х годинний формат часу.  Щоб зафіксувати дані натисніть ще раз верхню 

праву кнопку. Час виставлено. 

Дата: 

 Коли Ви знаходитесь в режимі основного часу натисніть ліву нижню 

кнопку – Ви опинитесь в меню дати .  Для того ,щоб налаштувати дату – Вам 

необхідно затиснути праву верхню кнопку та за допомогою лівої нижньої 

кнопки виставити спочатку місяць року, далі натиснути праву верхню кнопку 

та за допомогою нижньої лівої виставити число місяця, натиснути праву 

верхню та за допомогою нижньої лівої встановити день тижня (MO-понеділок, 

TU - вівторок, WE - середа, TH - четвер, FR – п‘ятниця, SA - субота, SU - неділя). 

Щоб зафіксувати дані натисніть ще раз верхню праву кнопку. 

Будильник:  

Переходимо нижньою лівою кнопкою в режим Будильника (AL). Для 

налаштування часу будильника затисніть верхню праву кнопку,коли почали 

блимати індикатори годин за допомогою нижньої лівої кнопки виставіть 

години , далі натисніть верхню праву кнопку та за допомогою нижньої лівої 

кнопки виставіть десятки хвилин, далі натисніть верхню праву кнопку та за 

допомогою нижньої лівої кнопки виставіть одиниці хвилин.  Якщо Ви 

натиснете  верхню праву кнопку після того, як виставили хвилини будильника 

– ви можете ввімкнути будильник за допомогою нижньої лівої кнопки 

(з‘явиться позначка ALM , а також, погодинний сигнал будильника – натисніт 

ще раз ліву нижню кнопку - з‘явиться позначка SIG) .Якщо ж Ви хочете 

уввімкнути обидва будильника одночасно – натисніть ще раз ліву нижню 



кнопку і у Вас загоряться два індикатори – ALM I SIG. Для фіксації будильника 

натисніть верхню праву кнопку.  

Секундомір:  

  В режимі секундоміра (ST) натисніть верхню праву кнопку  для того, щоб 

почати відлік секундоміру. Для зупинення часу також натискаємо  верхню 

праву кнопку.Щоб обнулити час секундоміра верхню праву кнопку необхідно 

затиснути.  

Час іншої країни:  

Налаштовується аналогічно до основного часу. 

Підсвітка 

 Для ввімкнення підсвітки натисніть верхню ліву кнопку або нижню 

праву. 

Водонепроникність: 

Дана модель має водонепроникність 10 атм. Це означає, що в даній моделі 

можна плавати у воді, але пірнати і нажимати кнопки під водою не 

рекомендується. 

 

 


