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MCT-9135
Instruction Manual

1.  FEATURE
 1）LCD clock with calendar.
 2）Dijital thermometer.
 3）Alarm and snooze.
 4）Backlight.
 5）Multi-languages available for display.
       (GE/EN/IT/FR/NL/ES/DA)
 

2.  TIME SETTING
1.  When the LCD display the TIME, hold ‘’SET’’ button for 2 seconds to enter clock/Calendar/
     Languages setting.
2.   Perss ‘’UP’’ or ‘’DOWN’’ buttons to adjust the setting and press ‘’SET’’ button to confirm
     each setting.
3.   The setting sequence is shown as follow: 12/24 H display, Hour, Minite, Year, Month,
     Date, Language.

3.  ADJUST THE DAILY ALARM
 1) Hold the ‘’ALARM’’ button for 2 seconds to enter ALARM time setting. Press ‘’UP’’ or ‘’ DOWN’’
     button to adjust the ALARM time.
 2) When the Alarm start, press ‘’SNOOZE/LIGHT’’ button to open snooze function, the alarm will
     repeat every 5 minutes, or press any other button to stop ringing.
 3) Press ‘’ALARM’’ button to switch ALARM on or off, If it is on,         shown on tje LDC.

Other Usage:
 1) Press ‘’DOWN’’ button to select temperature in Celsius mode or Fahrenheit mode.
 2) Press ‘’SNOOZE/LIGHT’’ button to open the backlight.
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MCT-9135
Kullanım Kitapçığı

1.  ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 1）12/24’ lük gösterim formatı.
 2）Tam otomatik takvim.
 3）Alarm ve alarm erteleme fonksiyonu
 4）Dijital termometre.
 5）Ekran ışığı
 6)   Ay ve gün gösterimi.
       

 2.  SAAT VE TAKVİM AYARI
Ana ekranda iken ‘’SET’’ tuşuna 2 saniye basılı tutunuz. Ekran yanıp sönmeye başlayacaktır.
‘’UP’’ (yukarı) ve ‘’DOWN’’ (aşağı) tuşlarını kullanarak sırası ile 12/24H saat gösterimi, Hour (saat),
Minute (dakika), Year (yıl), Month (ay), Date (gün), Language (gün gösterim dili). Her ayardan
sonra ‘’SET’’ tuşuyla bir sonraki ayarlama işlemine geçebilirsiniz.

 ALARM VE ALARM ERTELEME AYARI
 1) Ana ekranda iken ‘’ALARM’’ tuşuna 2 saniye basılı tutunuz. ‘’UP’’ (yukarı) ve ‘’DOWN’’ (aşağı)
     tuşlarını kullanarak alarmı ayarlayınız. (Yukarı ve aşağı tuşlarına basılı tutarak hızlı ayarlama
     yapabilirsiniz.)
 2) Alarm çalarken ‘’SNOOZE/LIGHT’’ tuşuna basarak alarm erteleme (SNOOZE) aktif hale
     getirebilirsiniz. Alarm 5 dakika sonra tekrar çalacaktır. Herhangi bir tuşa basarsanız alarm
     duracaktır.
 3) Ana ekranda iken, ‘’ALARM’’ tuşlarına basarak alarmı açabilir ya da kapatabilirsiniz.
     Ana ekrandaki        işareti, alarmın açık olduğunu ifade eder.

NOT:Alarm sesi BİB-BİB şeklindedir. Alarmın ‘’Crescendo’’ özelliği olup BİB-BİB ritmi giderek 
        artmaktadır. Alarm 2 dakika çaldıktan sonra duracaktır.
 

3.  TUŞLARIN DİĞER KULLANIMLARI
【DOWN】: Oda sıcaklığının C (Celsius) ve F (Fahrenheit) şeklinde gösterimini sağlar.
【SNOOZE/LIGHT】:Ekran ışığını yakabilir, alarmı erteleyebilirsiniz (snooze).


