
THE CIRCUIT DIAGRAM

FEATURES:
- Power supply : 12 VDC/ max. 200 mA.
- In case at out of electric. Current consumption in the order

of 11 mA. from battery back-up.
- The operation mode is devided into two major modes; clock

mode and timer mode.
- In the clock mode, can indicate to be 1/100 second on the

display.
- In the timer mode, can setting to the timer maximum 99 hours.
- Memory back-up: 3x1.2V. 200-600 mA. rechargeable battery.
- Display dimensions : 26.2 x 6.0 cm. or 10.32 x 2.3 inchs.
- Display used : ultra-bright LEDs.
- Charger circuit built-in.
USING THE TERMINAL:
- JACK DC used for connected to the power supply 12 VDC.
- BAT point used for connected to the battery Ni-Cd 3.6 volts.

for protect data in memory to lose.
- J1 jumper used for setting to the stop-watch on the 99 hours.

- J2 jumper used for indicate the 1/100 second on the display.
- J3 jumper is unused.
FIRST SETTING THE CLOCK:
1. Press S3 switch for into the clock mode (see the display

will indicate “00:00:00”).
2. Press S2 switch for setting to the hour digit.
3. Press S1 switch for setting to the minute digit.
4. When the setting complete and automatic time running.
USING THE TIMER:
1. Press S3 switch for into the timer mode (see the display

will indicate “00:00:00”).
2. Press S2 switch, when you want to start timer. If you want

stop timer to press S2 switch again.
3. When you want to the reset timer to press S2 switch to

the stop timer. Press S3 switch for reset timer.
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คุณสมบัติ
- ใช้ไฟเล้ียงวงจร 12 โวลท์ดีซี ใช้กระแสสูงสุดประมาณ 200 มิลลิแอมป์
- ขณะไฟดับวงจรจะใช้กระแสจากแบตเตอร่ีแบคอัพประมาณ 11 มิลลิแอมป์
- มีโหมดการทำงาน 2 โหมด คือโหมดแสดงเวลาปัจจุบัน และโหมดจับเวลา
- โหมดแสดงเวลาปัจจุบันสามารถแสดงเป็น 1/100 วินาทีได้
- จบัเวลาได้สูงสุด 99 ช่ัวโมง
- มีแบตเตอร่ีแบ็คอัพเพ่ือป้องกันการรีเซ็ตตัวเองเม่ือไฟดับโดยใช้ถ่าน
ชาร์จขนาด 1.2 โวลท ์200-600 มลิลิแอมป ์จำนวน 3 กอ้น

- ตัวเลขท่ีอยู่ในชุดดิสเพลย์มีขนาด 26.3x6.0 เซนติเมตรหรือ10.35x2.3 น้ิว
- ชุดดิสเพลย์ใช้ LED แบบอุลตร้าไบรท์จึงทำให้สามารถมองเห็นได้ใน
ระยะไกล

- มีวงจรชาร์จแบตเตอรี่แบ็คอัพอยู่ในตัว
จุดต่อใช้งาน
- จดุ 12 VDC เป็นจดุรับแรงดนัขนาด 12 โวลทดี์ซี เพ่ือนำไปเลีย้งวงจร
- จุด BAT เป็นจุดต่อแบตเตอร่ีแบ็คอัพแบบ Ni-Cd ขนาด 3.6 โวลท์  เพ่ือ
ป้องกันการ รีเซ็ตตัวเองเมือ่ไฟดบั(แบตเตอรีแ่บค็อพัจะตอ้งใชแ้บบที่
สามารถชาร์จไฟใหม่ได้เท่านั้น)

- จดุจัม๊ J1 ใช้สำหรบัใหโ้หมดจบัเวลา ทำการจบัเวลาไดถ้งึ 99 ช่ัวโมง
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adaptor 12 Vdc. 500 mA.

battery back-up 3.6 V.

- จุดจ๊ัม J2 ใช้สำหรับให้โหมดแสดงเวลาปัจจุบัน แสดงเป็น 1/100 วินาที
- จดุจัม๊ J3 ไมใ่ช้งาน
การตั้งเวลาปัจจุบันในครั้งแรก
1. กดสวิตช์ S3 เพ่ือเข้าสู่โหมดแสดงเวลาปจัจุบัน(สังเกตจากชุด

ดิสเพลย ์จะแสดง 00:00:00)
2. กดสวิตช์ S2 เพื่อตั้งเวลาปัจจุบันในหลักชั่วโมง
3. กดสวิตช์ S1 เพื่อตั้งเวลาปัจจุบันในหลักนาที
4. เมื่อตั้งเวลาเสร็จเรียบร้อยเวลาจะเดินโดยอัตโนมัติ
การใช้งานในโหมดจับเวลา
1. กดสวิตช์ S3 เพื่อเข้าสู่โหมดจับเวลา(สังเกตจากชุดดิสเพลย์

จะแสดง 00:00:00)
2. กดสวิตช์ S2 เม่ือต้องการเร่ิมจับเวลาถ้ามีการกดสวิตช์ S2 อีก

ครัง้ จะเปน็การหยดุเวลา
3. เม่ือต้องการจะทำการรีเซ็ทการจับเวลาจะต้องทำการหยุดเวลาไว้

ก่อนโดยการกดสวิตช์ S2 แล้วจึงกดสวิตช์ S3 เวลาก็จะถูกรีเซ็ท

MX026 นาฬิกา/จับเวลา 6 หลัก 60 มม.
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