
Часовник DT6507 
 

В режим на време натиснете бутон „MODE“, за да настройте времето - дата - температура - нощно време 

ВКЛ./ИЗКЛ. Натиснете бутон “UP”, за да регулирате яркостта на LED светлината на диспея (регулиране на 

2 нива). Натиснете бутон „ALARM“, показващ времето за аларма, за да включите / изключите алармата. В 

режим часовник, натиснете бутона “SNZ/LIGHT” за 3 секунди за изключване на дисплея и натиснете 

произволни клавиши, за включване на дисплея. 

 

-Задаване на час: В режим на време задръжте клавиша “MODE”, за да влезете в режим на настройка на 

часа. Последователно настройвате чрез натискане на „MODE“ -  12/24Hr часов режим чрез натискане на 

бутона „UP“ или „DOWN“.  За настройка на час натиснете отново бутона „MODE“,  и с бутоните „UP“ 

или „DOWN“ настройвате на часа. За настройка на минути натиснете още веднъж бутона „MODE“ и с 

бутоните „UP“ или „DOWN“ настройвате минутите. 

 

-Задаване на дата: В режим на време, натиснете веднъж бутона „MODE“, за да влезете в меню за дата. 

Натиснете отново бутона „MODE“ за 3 секунди и с бутони “UP” и “DOWN” настройвате годината. С 

натискане още веднъж на бутон „MODE“, с натиснкане на бутоните „UP“ / „DOWN“ настройвате месеца. 

Натиснете още веднъж клавиша “MODE” и с бутони “UP” / “DOWN” настройвате датата. 

 

-Задаване на аларма:  В режим време задръжте “ALARM” за 3 секунди, за да влезете в настройка на 

алармата. В режим на час иконата и часът „AL“ мига, натиснете бутона „UP“ или „DOWN“, за настройка 

часа на аларма. Натиснете веднъж клавиша „ALARM“, за да влезете в настройка на минути и с натискане 

на бутоните „UP“ или „DOWN“ настройте минутите. 

 

Настройка на режима на аларма: натиснете веднъж бутон „ALARM“ и с натискане на бутона „UP“ или 

„DOWN“ изберане режима на аларма: 

1-5: е двоен режим, алармиращ за Пн-Пт. 

1-6: е еднодневен режим, алармиращ за Пн-Съб. 

1-7: е ежедневен режим, алармиращ за Пн-Нд. 

Когато се активира алармата, натиснете “SNZ/LIGHT” или друг клавиш, за да я спрете. 

 

-Нощен режим: В режим часовник, натиснете бутона “MODE” 3 пъти, за да влезете в настройката за 

нощно време. Натиснете бутон „UP“ или „DOWN“, за да включите / изключите нощен режим. Когато 

функцията за нощен режим е включена, дисплеят се изсветлява, но яркостта на дисплея автоматично ще 

стане по-тъмна, през нощта (18:00-06:00). 

 

-Температура: В режим часовник, натиснете бутона “MODE” за 2 пъти, за да влезете в режим на 

показване на температурата. С натискане на  бутона „DOWN“, можете да промените показанията на 

температурата - °C/ °F. 


