
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
KZ

RU

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

GM241 34 000-01 ИЭ 

ЧАСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ

ЭЛЕКТРОНДЫ САҒАТТАР



Инструкция по эксплуатации GM241 34 000-01 ИЭ 1

RU

■ Часы электронные применяются для отображения текущего времени.
■ Включение часов осуществляется при подключении плиты к электрической сети с 
номинальным напряжением 230 В.

ВНЕШНИЙ ВИД

■ Внешний вид электронных часов и расположение элементов приведено далее на 
рисунке:

1. Электронное табло.
2. Сенсорные кнопки управления.

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

■ Текущее время установить после подключения плиты к электросети.
■ После подключения плиты на табло электронных часов высвечиваются цифры 
«00:00».  
■ При нажатии на сенсорную кнопку «h» корректируются часы от 0 до 23, при 
нажатии на сенсорную кнопку «m» корректируются минуты от 0 до 59.
■ При длительном нажатии на соответствующую сенсорную кнопку, более 2 сек., про-
исходит ускоренная прокрутка единиц времени.

Примечание: Под термином «кнопка» следует понимать область, обозначенную буквой 
на рисунке часов в разделе «ВНЕШНИЙ ВИД». Под термином «нажать на кнопку» сле-
дует понимать следующее действие: к поверхности, обозначенной буквой приложить 
палец и некоторое время подержать его на рисунке.

БЛОКИРОВКА (ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ)

■ Для блокировки настройки часов нажать одновременно на кнопки «h» и «m» и удер-
живать в течение более 5 сек. Это не позволит детям изменить текущее время.
■ Для снятия блокировки нажать одновременно на кнопки «h» и «m» и удерживать в 
течении более 5 сек.

КОРРЕКТИРОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

■ Снять блокировку настройки часов и откорректировать текущее время нажимая кнопки 
«h» или «m». Подробное описание в разделе «Настройка часов».
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■ Электронды сағат ағымдағы уақытты көрсету үшін қолданылады.

■ Пеш номиналды кернеуі 230 В электр желісіне қосылған кезде сағат қосылады. 

СЫРТҚЫ ТҮРІ

■ Электрондық сағаттың пайда болуы жəне элементтердің орналасуы төменде суретте 

көрсетілген: 

1. Басқарудың сенсорлық батырмалары.

2. Электрондық табло.

АҒЫМДАҒЫ САҒАТТАР

■ Плитаны желіге қосқаннан кейін ағымдағы уақытты орнатыңыз.

■ Пешті қосқаннан кейін цифрлық сағат «00:00» сандарын көрсетеді.

■ «h» сенсорлық батырмасын басу сағат бірліктерін 0-ден 23-ке дейін, «m» сенсорлық 

батырмасын басу 0-ден 59-ға дейінгі минут бірліктерін түзетеді.

■ Егер сенсорлық түймені 2 секундтан артық бассаңыз, уақыт өлшем бірліктері жылдам 

айналдырылады.

Ескерту: «батырма» терминін пайда болу бөліміндегі сағат фигурасындағы əріппен 

көрсетілген аймақ деп түсіну керек. «Түймені басу» термині келесі əрекетті білдіреді: 

саусағыңызды əріппен көрсетілген бетке қойып, суретте оны біраз ұстаңыз.

ҚҰЛЫПТАУ (БАЛАЛАРДАН ҚОРҒАУ)

■ Сағат параметрін құлыптау үшін «h» жəне «m» батырмаларын бір уақытта басып, 5 

секундтан артық ұстап тұрыңыз. Бұл балалардың ағымдағы уақытты өзгертуіне жол 

бермейді.

■ Құлыпты босату үшін «h» жəне «m» батырмаларын бір уақытта басып, 5 секундтан 

артық ұстаңыз.

АҒЫМДАҒЫ УАҚЫТТЫ ТҮЗЕТУ

■ «h» немесе «m» батырмаларын басу арқылы сағат параметрінің құлпын ашып, 

ағымдағы уақытты түзетіңіз. «Сағатты орнату» бөліміндегі толық сипаттама.
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