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MCT-8017BL
Instruction Manual
1. FUNCTION INSTRUCTION
1）Calendar: 100 years (from A.D.2000-01-01 to 2099-12-31). Time display is at AM0:00”DO” on
1/1/2009 when you turn on the clock at the first time.
2）One Alarm sound “ BI-BI” and lasts for 2minutes.
3）Snooze function：1-20minutes. Default value is 5 minutes.
4）12/24 hours format transferable.
5）4 selectable languages for Day of the week display: German, English, French and Italian.
6）Thermometer: temperature is tested automatically for the scope from 0 to 50 degrees Celsius,
temperature display can shift between (OC/OF) mode.
7）Hygrometer: Hygrometer is tested automatically for the scope from 20% to 95%.
8）Backlight function.
2. KEY INSTRUCTION
1.【SET】: hold this key for a while to enter into normal time setting mode.
2.【ALARM】: hold this key for a while to enter into alarm time setting mode.
3.【12/24】：press this key to transfer 12/24 hours format display .
4.【UP】: in alarm time mode, press this key to turn on/off the alarm.
5.【DOWN】: press this key to shift between OC/OF modes.
6.【SNOOZE/LIGHT】: press this key to light up the back light and snooze function.
3. TIME SETTING INSTRUCTION
In normal display, hold “SET” key for a while to enter into time setting mode. Firstly ”HOUR” will flash,
press “UP” or “DOWN” key to choose the value, then press “SET” to shift setting to “MINUTE”, use
“UP”or “DOWN” key to complete the following setting sequence (hold ‘UP’ key or ‘DOWN’ key for quick
adjustment)
HOUR → MINUTE → YEAR → MONTH → DAY → LANGUAGE SELECTION FOR DAY DISPLAY
→ CONFIRM
Note :
1) The clock will automatically exit the setting mode with saved setting data if there is no any operation
in 30 seconds.
2) Day automatically changes as date goes by.
3) 4 selectable languages for Day display: German, English, French and Italian.
4. ALARM SETTING INSTRUCTION
1) Alarm ON/OFF
In alarm time mode, Press “UP” key to turn on / off alarm function.
is displayed means the alarm is turned on.
2) Alarm time setting
In normal display, hold ‘ALARM’ key for seconds to enter into alarm setting mode. Firstly the digits of
“HOUR” will flash, then press ‘ALARM’ key to shift setting to “MINUTE”. Use ‘UP’ or ‘Down’ key to complete the following setting sequence (hold ‘UP’ key or ‘DOWN’ key for quick adjustment) :
HOUR → MINUTES → SNOOZE TIME → EXIT
3) When alarm is ringing, press ‘SNOOZE/LIGHT’ key to enter into snooze mode. Press any other keys
to stop alarm sound.
5. BATTERY INSTRUCTION
This clock uses 2 x AA batteries (not included)
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MCT-8017BL
Kullanım Kitapçığı
Ürün Özellikleri:
1) Tam Otomatik Takvim
2) Ultra Parlak LCD ekran
3) Alarm ve alarm erteleme özelliği (“Crescendo” özelliği: Giderek artan alarm ritmi.)
4) Ekran Işığı
5) Termometre (C/F) (0 ve 50 Celsius dereceleri arasında ölçüm yapabilir.)
6) Dijital Nem Ölçer ( Nem, % 20 ila% 95 arasında otomatik olarak ölçülür. )
7) 12/24’lük Saat Gösterim Formatı
Düğmelerin kullanımı
【SET】: bir süre basılı tuttuğunuz zaman saat ayarlarına girmenizi sağlar
【ALARM】: bir süre basılı tuttuğunuz zaman alarm ayarlarına girmenizi sağlar
【12.24】: Ana ekranda saatin 12/24 şeklinde gösterimi sağlar.
【UP】: Alarm modunu açıp kapamanızı sağlar.
【DOWN】: Oda sıcaklığının C (Celsius) ve F (Fahrenheit) şeklinde gösterimini sağlar.
【SNOOZE/LIGHT】:Ekran ışığını yakabilir, alarmı erteleyebilirsiniz (snooze).
Saat ve Takvim Ayarı:
Ana ekranda iken “SET” tuşuna bir süre basınız. İlk olarak SAAT (HOUR) kısmı yanıp sönmeye başlayacaktır. Yukarı (UP) ve aşağı (DOWN) tuşları ile yılı ayarlayabilirsiniz.
Daha sonra tekrar “SET” tuşunu basarak sırası ile aşağıdaki ayarlamaları Yukarı (UP) ve aşağı (DOWN)
tuşlarını kullanarak yapabilirsiniz. (Yukarı ve aşağı tuşlarına basılı tutarak hızlı ayarlama yapabilirsiniz.)
HOUR (SAAT) →MINUTE (DAKİKA) → YEAR (YIL) → MONTH (AY) → DAY (GÜN) → LANGUAGE
(Ekrandaki gösterim lisanı) → CONFIRM (AYARI SONLANDIRMA)
Alarm ve Alarm Erteleme Ayarı:
1. Alarm ekranında iken, “UP” tuşuna basarak alarmı açabilir ya da kapayabilirsiniz. Ana ekrandaki
işareti, alarmın açık olduğunu ifade eder.
2. Ana ekranda iken “ALARM” (alarm ayar) tuşuna bir süre basınız. İlk önce “HOUR” (SAAT) kısmı
yanıp sönmeye başlayacaktır. Yukarı ve aşağı tuşlarını kullanarak alarmın saat kısmını ayarlayın.
Sonra tekrar “ALARM” tuşuna basarak “MINUTE” (DAKIKA) kısmının yanıp sönmesini sağlayın.
Yukarı, aşağı tuşları ile alarmın dakika kısmını ayarlayın. “ALARM” tuşuna tekrar basarak alarm ayarlarından çıkınız. (Yukarı ve aşağı tuşlarına basılı tutarak hızlı ayarlama yapabilirsiniz.)
3. Alarm çalarken ‘SNOOZE/LIGHT’ tuşuna basarak alarm erteleme (SNOOZE) aktif hale getirebilirsiniz. Alarm varsayılan olarak 5 dakika sonra tekrar çalacaktır. Bu süreyi 1-20 dakika arasında ayarlayabilirsiniz . Herhangi bir tuşa basarsınız alarm duracaktır.
Pil Kullanımı ve Uyarılar:
Saatiniz 2 adet 1,5V AA pil ile çalışmaktadır. ( piller paketten çıkmaz )
Pilleri doğru yerleştirdiğinizden emin olunuz.
Ekran ışığının ve alarmın kullanımı saatinizin güç tüketimini arttıracaktır.
Ekran görüntüsü silikleşmeye başladığında ya da alarm sesi zayıfladığında pilleri yenilemelisiniz.
Saatinizde alkalin pil kullanılması tavsiye edilir.
Lütfen kullandığınız pilleri çöpe değil geri dönüşüm kutularına atınız.
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