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A) HIỂN THỊ VÀ NÚT

B) CÀI ĐẶT THỜI GIAN
1. Kéo núm xoay ra nấc 2 để kim giây dừng ở vị trí số KHÔNG.
2. Vặn núm xoay để cài đặt kim giờ và kim phút.
3. Khi núm xoay được đẩy về vị trí bình thường của đồng hồ bấm giờ với một tín hiệu thời gian thì kim giây nhỏ sẽ bắt
đầu chạy.
C) CÀI ĐẶT NGÀY
1. Kéo núm xoay đến vị trí Nấc bấm 1
2. Vặn núm xoay ngược chiều kim đồng hồ để đặt ngày
3. * Nếu đặt ngày trong khoảng thời gian từ 9 giờ tối đến 1giờ sáng thì ngày được đặt có thể không thay đổi vào
ngày tiếp theo.
4. Sau khi đã đặt ngày, hãy nhấn núm xoay trở về vị trí bình thường.
D) SỬ DỤNG BỘ BẤM GIỜ
Bộ bấm giờ này có thể đo và hiển thị thời gian theo 1/20 (1/1) giây với tổng thời gian đo tối đa lên tới 59 phút 59 giây.
Kim đo thời gian đảo ngược 1/20 (1/1) giây duy trì liên tục trong 60 giây sau khi bắt đầu, rồi dừng ở vị trí số KHÔNG.
Đo thời gian với bộ bấm giờ
1. Nhấn nút "B" để chuyển đồng hồ sang chế độ bấm giờ.
Kim giây dừng ở vị trí giây số KHÔNG và chuyển sang kim đo thời gian 1/20 (1/1) giây.
2. Chế độ bấm giờ có thể bắt đầu hoặc dừng sau mỗi lần nhấn nút "A".
Kim đo thời gian 1/20 (1/1) giây dừng ở vị trí giây số KHÔNG sau 60 giây kể từ khi bắt đầu.
Khi nhấn nút "A" để dừng bấm giờ, kim đo thời gian 1/20 (1/1) giây sẽ nhanh chóng hiển thị thời gian đo được.
3. Nhấn nút "B" sẽ đặt lại chế độ bấm giờ và tất cả các kim sẽ trở về vị trí số KHÔNG.
* Chuyển chế độ bấm giờ đảo ngược chỉ là demo.
Thao tác đo thực tế sẽ được hiển thị khi phần demo đảo ngược dừng / nhấn nút DỪNG.

E) ĐẶT LẠI CHẾ ĐỘ BẤM GIỜ (BAO GỒM SAU KHI THAY PIN)
Nên thực hiện quy trình này khi kim giây bấm giờ và kim đo thời gian 1/20 (1/1) giây không quay về vị trí giây số
KHÔNG sau khi đặt lại chế độ bấm giờ và kể cả sau khi thay pin.
1. Kéo núm xoay đến vị trí Nấc bấm 2.
2. Nhấn nút "A" để đặt kim giây bấm giờ quay về vị trí số KHÔNG.
3. Nhấn nút "B" để đặt kim giây đo thời gian 1/20 giây trở về vị trí số KHÔNG.
Có thể tua nhanh các kim bấm giờ bằng cách nhấn liên tục nút "A" hoặc "B".
4. Sau khi các kim đã về vị trí số không, hãy đặt lại thời gian và vặn núm xoay về vị trí bình thường.
5. Nhấn nút "B" để kiểm tra kim bấm giờ đã được đặt lại về vị trí số KHÔNG hay chưa.
* Không vặn núm xoay về vị trí bình thường trong lúc kim giây bấm giờ và kim đo thời gian 1/20 giây trở về vị trí số
KHÔNG.
Các kim đều dừng chạy khi núm xoay được vặn về vị trí bình thường và các vị trí này được xem là vị trí số KHÔNG.

