
Часовник 3638L 

Режим час:  
В режим на показание на времето, поставете превключвателя на TIME SET, за да влезете в 

12/24 часова система. Натиснете бутона +/- за да изберете 12/24 часово показание. 12 

часовото показание има маркировка PM. Натиснете клавиша Mode, за да зададете час, а с 

натискане на +/- променяте часа и минутите. След настройка на времето, натиснете Mode, за 

да настроите годината с бутони +/- . След това натиснете клавиш Mode, за да зададете месец 

и ден, като променяте показанията с +/- . С дълго натискане на бутона става бързо 

увеличаване или намаляване. В режим на настройка, цифрите ще мигат. Когато поставите 

превключвателя в заключване LOCK , той ще излезе от режима на настройка и ще запази 

времето, което сте задали преди.  

 

Режим на аларма:  
В режим на показание на времето, поставете превключвателя в положение ALARM SET, за 

да влезете в режим на настойка на времето за аларма. Натиснете +/-, за да зададете час и 

минута, а с дълго натискане правите бързо увеличаване или намаляване. Чрез поставяне на 

превключвателя за включване / изключване на алармата AL.OFF/AL.ON спирате или пускате 

алармата. Когато поставите превключвателя в положение LOCK ще излезете от режима на 

настройка и ще запазите времето, което сте задали преди. Когато алармата звъни, 

маркировката ще започне да мига, а след 1 минута ще спре автоматично или ако натиснете 

произволен клавиш. Когато поставите превключвателя в положение ALARM OFF, 

маркировката ще изчезне и алармата няма да звъни. 

 

Температурен режим:  
След включване на захранването, часовникът автоматично ще покаже температурата, като 

нормалният диапазон на измерване е 0°C~50°C. Часовникът опреснява температурата на 

всеки 10 секунди. В температурния режим натиснете клавиша +/-, за да изберете показание в 

°C/°F, а по подразбиране е в °C. В режим на нормално време, натиснете бутона  "+" за избора 

на ражими  dp-1   dp-2  dp-3: 

-В режим dp-1 часовникът автоматично ще превключи и ще покаже температурата за 2 

секунди; 

-В режим dp-2 натиснете клавиша Mode за превключване и показване на температурата; 

-В режим dP-3 ще се върне в режим на време без натискане на клавиш за 15 секунди; 

 

Функция за яркост на екрана:  
В режим на нормално време, натиснете бутона  "-", за да настроите яркостта. 

Режими: L-SL автоматично е слаба светлина; L-01 -силна; L-02 -слаба; L-03 -по слаба и 

изключен дисплей. 

 

Ако часовникът внезапно загуби външно захранване, екранът ще се изключи, но ще запази 

часа и датата.  Часовника ще заработи нормално при възстановяване на захранването. 
 


