ЧАСОВНИК С ТЕРМОМЕТЪР BTC565
Размер на PCB: 98 mm * 35 mm * 16 mm
Размер на корпуса: 105 mm * 29 mm * 46 mm
Размер на дисплея: 1.31 ”
Работно напрежение: 5 VDC (можете да използвате зарядното устройство за мобилен телефон), USB
захранвано от компютър
Работен ток: 40mA
Корпус: кристална обвивка
Функции: точно време, по време на показване на температурата, аларма, може да се определи цялото време
през деня, през нощта не се съобщава
SCM процес: Има готова програма, която може да се използва директно.
Оперативни инструкции
1. След инсталацията, върнете часовника към веригата, за да работи правилно. Методът е както следва:
(1) В случай на изключване на захранването: първо, едновременно натиснете бутона Фунцкия и клавиша PLUS,
след това включете захранването и след това освободете двата бутона – на дисплея трябва да изписва 7:59.
(2) След 5S, показва 8:00, което означава успешно нулиране. Звънецът звъни и зумерът може да спре с
натискане на клавиша PLUS (или да спре само бръмченето след 1 минута).
Настройка на будилника
Час: Натиснете отново бутона Функция (часът на дигиталния дисплей мига), натиснете бутона PLUS, за да
промените часа на будилника;
Температура на дисплея: Показване на температурата на всеки 30S. Тази температура е мигновена. Не го
сравнявайте с прогнозираната температура. Грешката ± 3 ℃
Настройване на час: натиснете бутона OK (Бутона Функция), (часа на дисплея ще започне да мига), натиснете
бутона PLUS, за да го промените
Настройка на минутите: натиснете отново бутона OK, (минутите на дисплея ще започнат да мигат), натиснете
клавиша PLUS, за да ги промените;

Вкл. Или Изкл на будилника .: натиснете бутона Функция натиснете бутона PLUS, индикаторът в долния десен
ъгъл светва ( аларменият часовник се включва) и когато индикаторът спира да свети (аларменият часовник се
изключва).
Настройте NowTime (Първите два бита представляват началното време на алармения часовник и последните
два бита представляват крайния час на алармения часовник): натиснете отново бутона OK (часът на цифровите
лампички мига). Натиснете бутона PLUS, за да промените началното време на NowTime (например, когато
достигне 7, ще има аларма за пълно време, започваща в 7:00 ч.); Натиснете бутона ОК отново (минутите на
дисплея ще започнат да мигат), натиснете бутона PLUS, за да промените крайното време на NowTime.
(Например, настройте на 23, алармата NowTime ще бъде от 8:00 до 22:00). Натиснете OK, за да излезете.
Настройката е завършена.

