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Casio baby g ms manual

Việc đặt số phút chậm hơn thời điểm hiện tại giúp số phút tự động đồng bộ khi đủ 60 giây. E-7Timekeeping . E-15Checking the Current Time in a Different Time Zone . Thao tác này sẽ đặt thời gian trên đồng hồ Baby G theo lựa chọn của bạn. Chuyên mục: Bảo trì và Sửa chữa Trang này đã được đọc 8.105 lần. Sau 3 giây, bạn sẽ thấy một trong các lựa
chọn trên mặt đồng hồ bắt đầu nhấp nháy. E-28Using the Alarm . Được dùng để tiến lên một giá trị (chẳng hạn như một múi giờ, một giờ, v.v.). Được dùng để lướt xem các lựa chọn trên đồng hồ. x Note that the product illustrations in this manual are intended for reference only, and so the actual product may appear somewhat different than depicted
by an illustration.Congratulations upon your selection of this CASIO watch.To ensure that this watch provides you with the years of service for which it is designed, carefully read and follow the instructions in this manual, especially the information under “Operating Precautions” and “User Maintenance”.E Tải về bản PDF Tải về bản PDF Đây là bài
viết hướng dẫn cách đặt giờ trên đồng hồ đeo tay Baby G. E-37Troubleshooting . E-41User Maintenance . E-11Configuring Home City Settings . Được dùng để chuyển đồng hồ sang chế độ hiệu chỉnh. . Mode (Chế độ) - Ở bên dưới góc trái. Thời gian trên đồng hồ Baby G điện tử và bán điện tử được điều chỉnh theo quy trình giống nhau, nhưng các tính
năng bổ sung của đồng hồ sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng mẫu. 4 Đặt giây theo thời gian hiện tại. 2 Ấn và giữ nút Adjust 3 giây. x Button operations are indicated using the letters shown in the illustration. Tùy thuộc vào mẫu đồng hồ của bạn mà Casio sẽ có thêm sách hướng dẫn trực tuyến. Bạn thường thấy 4 nút chính trên đồng hồ. Ấn nút Mode một
lần nữa để chọn số phút. E-19To view the time in another time zone . Tuy nhiên, múi giờ sẽ ảnh hưởng đến giờ hiện tại. Hãy sử dụng số có 4 chữ số ở mặt sau của đồng hồ hoặc số mẫu để tìm kiếm tài liệu trực tuyến. Ấn nút "Reverse" hoặc "Forward" để chọn giờ hiện tại (chẳng hạn như 6). E-19E-21. Kim trên một số đồng hồ Baby G bán tự động có thể
dừng chuyển động khi đồng bộ với thời gian điện tử. Được dùng để lùi về một giá trị (chẳng hạn như một múi giờ, một giờ, v.v.). E-36To turn on illumination . E-27To enter the Stopwatch Mode . Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách ấn nút Reverse hoặc Forward. E-30To set an alarm time . E-36To change the illumination duration . Check the Home
City and the daylight saving time (DST) setting.Use the procedure under “To configure Home City settings” (page E-12) to configure your Home City and daylight saving time settings.Important! x Proper World Time Mode data depend on correct Home City, time, and date settings in the Timekeeping Mode. Có thể cách gọi tên của các nút sẽ khác với
thông tin dưới đây, nhưng chúng đều có chức năng giống nhau sau khi bạn chuyển đồng hồ sang chế độ hiệu chỉnh: Adjust (Điều chỉnh) - Ở phía trên góc trái. E-12To configure Home City settings . E-34Illumination . Free Shipping on watch orders over $99! E-9 Hand Setting ModeC Stopwatch Mode Alarm ModeC CE-8Selecting a Mode x Press C to
cycle between the modes as shown below. E-2Mode Reference Guide . 6 Thay đổi giá trị Minutes sao cho chậm hơn thời điểm hiện tại một phút. 8 Thay đổi giá trị "Hour" thành giờ hiện tại. 7 Chọn giá trị "Hour" (Giờ). E-30To enter the Alarm Mode . 9 Điều chỉnh các lựa chọn đang nhấp nháy. E-38Specifications. E-24To perform a countdown timer
operation . All sample displays in this manual are shown using dark figures on a light background. Jack Lloyd là tác giả và biên tập viên làm việc cho wikiHow. E-28To pause at a split time . E-33Adjusting the Analog Hand Setting . E-21To enter the Countdown Timer Mode . Date (Ngày) - Bạn thường có thể điều chỉnh tháng và ngày trên đồng hồ có hỗ
trợ. E-32To turn an alarm and the Hourly Time Signal on and off . Reverse (Lùi) - Ở phía trên góc phải. Nút "Mode" ở bên dưới góc trái mặt đồng hồ. E-14Adjusting the Digital Time and Date Settings . E-26To stop the alarm . Anh là người đam mê công nghệ và là giáo viên tiếng Anh. E-32To stop the alarm . E-15To configure the digital time and date
settings . x See “Adjusting the Digital Time and Date Settings” (page E-15).The watch is now ready for use.E-1 x Depending on the model of your watch, display text appears either as dark figures on a light background, or light figures on a dark background. E-12To change the Daylight Saving Time (summer time) setting . E-19To enter the World Time
Mode. Bạn có thể ấn nút Mode để chuyển sang lựa chọn khác có trên đồng hồ, và sử dụng nút Reverse/Forward để điều chỉnh theo nhu cầu: Time zone (Múi giờ) - Lựa chọn này thường hiển thị ở phía trên mặt đồng hồ. 1 Làm quen với các nút trên đồng hồ. E-34To adjust the analog time . E-27To perform an elapsed time operation . Nếu không, bạn
phải lướt 12 lần để chọn thời gian chính xác. E-26Using the Stopwatch . E-21To configure the countdown timer . Forward (Tiến) - Ở bên dưới góc phải. E-1Things to check before using the watch . Trong trường hợp này, bạn nên đem đồng hồ đến dịch vụ hoặc bộ phận bảo hành. Sau khi số giây bắt đầu nhấp nháy, bạn có thể tiếp tục thao tác. Anh có
hơn hai năm kinh nghiệm viết và biên tập các bài viết về công nghệ. Kim đồng hồ trên mẫu bán điện tử sẽ tự động điều chỉnh sao cho phù hợp với thời gian điện tử. E-20Countdown Timer . x In any mode (except when a setting mode, with flashing digits is on the display), press B to illuminate the display.Timekeeping ModeC World Time Mode
Countdown Timer ModeC CE-7The mode you should select depends on what you want to do.To do this: Enter this mode: See: x View the current date in the Home City x Configure Home City and daylight saving time (DST) settings x Configure time and date settingsTimekeeping Mode E-11View the current time in one of 27 cities (29 time zones)
around the globeWorld Time Mode E-19Use the countdown timer Countdown Timer Mode E-21Use the stopwatch to measure elapsed time Stopwatch Mode E-27Set an alarm time Alarm Mode E-30Adjust the analog hands Hand Setting Mode E-34E-6E-5To test the alarm . Đây là nút ở phía trên góc trái mặt đồng hồ. Nếu bạn sử dụng thời gian quy ước
12 tiếng trên đồng hồ, hãy đảm bảo thời gian trong ngày đã có thiết lập đúng (được thể hiện bởi "AM" và "PM"). 3 Ấn nút Mode liên tục đến khi giá trị Seconds (Giây) bắt đầu nhấp nháy. Trên một số mẫu đồng hồ, đặc biệt là loại bán điện tử, bạn cần giữ nút Adjust khoảng hai giây trước khi thời gian được thiết lập. 5 Chọn giá trị Minutes (Phút). E39Operating Precautions . 12H hoặc 24H - Bạn có thể chọn giữa thời gian quy ước 12 tiếng (chẳng hạn như AM và PM) và thời gian quy ước 24 tiếng (chẳng hạn như 06:00 cho 6 giờ sáng, 18:00 cho 6 giờ tối). 10 Ấn nút Adjust. DST - Bạn có thể bật hoặc tắt lựa chọn này trên đồng hồ có hỗ trợ. Light (Ánh sáng) - Trên đồng hồ Baby G có tích hợp ánh
sáng, bạn có thể đặt số giây mà ánh sáng hiển thị. E-28To measure two finishes . Make sure you configure these settings correctly.2. Set the current time. Ấn nút Reverse hoặc Forward ở phía trên hoặc phía dưới góc phải đồng hồ đến khi có số giây của thời điểm hiện tại (chẳng hạn như 30 giây). E-52E-4To specify standard time or daylight saving time
(DST) for a city . JL Cùng viết bởi: Tác giả & Biên tập viên viết về công nghệ Bài viết này đã được cùng viết bởi Jack Lloyd. Quảng cáo Hầu hết đồng hồ Casio Baby G đều có thao tác điều chỉnh thời gian gần như giống nhau, nên các hướng dẫn này phù hợp với gần như mọi mẫu đồng hồ. Ấn nút "Mode" một lần nữa đến khi giờ hiện tại được chọn. E-31E3About This Manual . Đây là thao tác đặt lại thời gian của đồng hồ dựa trên quy ước mùa hè. Bài viết này đã được xem 8.105 lần.
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