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Penjelasan Opsi Pilihan AXM Garuda
Display & Home = Hanya untuk melihat keadaan batere, tanggal, waktu, dan timer yang ada.
Menu Clock = Untuk mengganti waktu AXM Garuda.

Menu Timer 1 - 10 = AXM Garuda selalu menyala di setiap saat. Fitur timer di AXM Garuda
disediakan untuk mematikan SP dan ST di waktu yang di inginkan. Waktu awal atau Start (S)
adalah waktu AXM Garuda akan berhenti berbunyi, dan waktu akhir atau End (E) adalah 
waktu AXM Garuda mulai berbunyi lagi.
Menu Reset = Menghilangkan semua setting timer yang telah disiapkan, atau dalam kata 
lain diulang menjadi 0 untuk semua timer. 
Menu Version = Untuk melihat versi software AXM Garuda yang sedang dipakai.

Penjelasan Tombol pilihan AXM Garuda

Tombol Balik atau Tombol :      Untuk mengembalikan halaman sebelumnya.
Tombol Atas/Bawah      atau Tombol      /      = Untuk melihat opsi” di display atau settings.
Juga untuk mengganti nomor tanggal atau timer di settings.
Tombol OK = Konfirmasi untuk masuk ke menu yang ada di gambar. Juga untuk 
mengkonfirmasi saat mengganti nomor tanggal atau timer di settings.

Pengaturan Clock = Date/Tanggal danTime/Jam
 » Pencet OK saat menu clock ada di gambar untuk masuk ke setting clock.
 » Untuk Date/Tanggal = Pencet tombol              untuk menambah atau mengurangkan  
  nomor tanggal yang anda mau. Dimulai dari tanggal hari. Pencet OK jika sudah untuk  
  pindah ke Bulan, lalu ganti Bulan semau anda dan OK lagi untuk keTahun.
 » Setelah anda selesai dengan tanggal, gambar akan dipindahkan ke Time/Jam.
 » Untuk Time/Jam = Pencet tombol               untuk menambah atau mengurangkan nomor
  waktu yang anda mau. Dimulai dari jam. Pencet OK untuk pindah kemenit, lalu detik.
 » Pencet OK lagi untuk mengkonfirmasi Date/Tanggal dan Time/Jam yang telah anda pilih.
 » Ulangi proses yang sama setiap kali mengganti waktu.



 » Pencet OK saat gambar di Menu Timer.
 » Pilih ST (Suara Tarik) dengan tombol             .
 » Pilihan “Off” akan mematikan Timer tersebut dan mengembalikan anda
  ke Menu Timer.
 

 » Setelah memilih, ganti nomor sesuai Jam yang anda mau AXM Garuda berhenti   
  berbunyi. Pencet OK untuk mengganti Menit sesuai dengan yang anda mau.
  Suara dari AXM Garuda akan berhenti dari waktu yang telah anda tetapkan. (Start)
 » Untuk contoh ini, S= 0:0 akan menjadi S= 18:00.

 » Anda akan dipindahkan ke setting End. (E)
 » Pilih waktu yang anda ingin ST (Suara Tarik) untuk mulai berbunyi lagi.
 » Untuk contoh ini, E= 0:0 akan menjadi E= 5:30.

 » Pencet OK. Anda akan kembali kehalaman Menu Timer.
 » Dengan ini, AXM Garuda hanya akan berhenti berbunyi di Timer yang anda telah   
  tetapkan, yaitu dari 18: 00 sore hingga 05:30 pagi.

Contoh Pengaturan Clock
Misalkan anda ingin menyiapkan tanggal 16 November 2019 dan waktu 05:00:00 Pagi.
 » Gambar dimulai dari HOME.
 

 » Pencet OK.

 » Pencet OK di menu clock.
 » Gambar anda seharusnya berada di Date/Tanggal.

 » Ganti nomor-nomor pertama ke 16 lalu pencet OK. (Hari) Dengan mengganti tanggal,
  hari yang di gambar juga akan terganti.

 » Ganti nomor-nomor ke dua ke 11 lalu pencet OK. (Bulan) Dengan mengganti bulan,   
  hari tersebut akan terganti juga.
 

 
 » Karena tahun sudah sesuai, pencet tombol OK. (Tahun)

 » Anda masuk ke menu Time/Jam.
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 » Ganti nomor-nomor pertama ke 05 lalu pencet OK . Dengan mengganti Jam, Jam yang  
  di gambar juga akan terganti. (Jam)
 

 » Ganti menit menjadi 00 lalu pencet OK. (Menit)

 » Karena detik sudah 0, pencet tombol OK. (Detik)
 » Anda akan dibalikkan kehalaman Menu Clock.

 » Pencet tombol balik      atau untuk melihat halaman display dan melihat tanggal   
  baru anda.

Pengaturan Timer SP (Suara Panggil)
untuk mati/off di 17:40 sampai 05:30 
 » Gambar dimulai dari HOME.

 » Pencet OK dan tombol       . Pilih Timer 1 untuk setting SP.

 » Pencet OK saat gambar di Menu Timer.
 » Pilih SP (Suara Panggil) dengan tombol             .
 » Pilihan “Off” akan mematikan Timer tersebut dan mengembalikan anda ke Menu Timer.
 

 » Setelah memilih, ganti nomor sesuai Jam yang anda mau AXM Garuda berhenti   
  berbunyi. Pencet OK untuk mengganti Menit sesuai dengan yang anda mau. Suara   
  dari AXM Garuda akan berhenti dari waktu yang telah anda tetapkan. (Start)
 » Untuk contoh ini, S= 0:0 akan menjadi S= 17:40.

 » Anda akan dipindahkan kesetting End. (E)
 » Pilih waktu yang anda ingin SP (Suara Panggil) untuk mulai berbunyi lagi.
 » Untuk contoh ini, E= 0:0 akan menjadi E= 5:30.

 » Pencet OK. Anda akan kembali ke halaman Menu Timer.
 » Dengan ini, AXM Garuda hanya akan berhenti berbunyi di Timer yang anda telah   
  tetapkan, yaitu dari 17:40 sore hingga 05:30 pagi.

 » Pencet tombol balik      atau untuk melihat halaman display.

Pengaturan Timer ST (Suara Tarik) untuk mati/off
di 18:00 sampai 05:30
 » Gambar dimulai dari HOME.

 » Pencet OK dan tombol       . Pilih Timer 2 untuk setting ST.
 » Pilih Timer 2 untuk setting ST.

Cara Reset Timer
 » Gambar dimulai dari HOME.

 » Pencet OK dan pencet tombol       atau     hingga Menu Reset terlihat.

 » Pencet OK, anda akan dibawa kehalaman konfirmasi untuk reset.

 » Pencet OK. Anda akan kembali ke menu Reset.

 » Semua timer yang telah anda siapkan akan dihilangkan.
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 » Pencet OK saat gambar di Menu Timer.
 » Pilih ST (Suara Tarik) dengan tombol             .
 » Pilihan “Off” akan mematikan Timer tersebut dan mengembalikan anda
  ke Menu Timer.
 

 » Setelah memilih, ganti nomor sesuai Jam yang anda mau AXM Garuda berhenti   
  berbunyi. Pencet OK untuk mengganti Menit sesuai dengan yang anda mau.
  Suara dari AXM Garuda akan berhenti dari waktu yang telah anda tetapkan. (Start)
 » Untuk contoh ini, S= 0:0 akan menjadi S= 18:00.

 » Anda akan dipindahkan ke setting End. (E)
 » Pilih waktu yang anda ingin ST (Suara Tarik) untuk mulai berbunyi lagi.
 » Untuk contoh ini, E= 0:0 akan menjadi E= 5:30.

 » Pencet OK. Anda akan kembali kehalaman Menu Timer.
 » Dengan ini, AXM Garuda hanya akan berhenti berbunyi di Timer yang anda telah   
  tetapkan, yaitu dari 18: 00 sore hingga 05:30 pagi.

Contoh Pengaturan Clock
Misalkan anda ingin menyiapkan tanggal 16 November 2019 dan waktu 05:00:00 Pagi.
 » Gambar dimulai dari HOME.
 

 » Pencet OK.

 » Pencet OK di menu clock.
 » Gambar anda seharusnya berada di Date/Tanggal.

 » Ganti nomor-nomor pertama ke 16 lalu pencet OK. (Hari) Dengan mengganti tanggal,
  hari yang di gambar juga akan terganti.

 » Ganti nomor-nomor ke dua ke 11 lalu pencet OK. (Bulan) Dengan mengganti bulan,   
  hari tersebut akan terganti juga.
 

 
 » Karena tahun sudah sesuai, pencet tombol OK. (Tahun)

 » Anda masuk ke menu Time/Jam.

 » Ganti nomor-nomor pertama ke 05 lalu pencet OK . Dengan mengganti Jam, Jam yang  
  di gambar juga akan terganti. (Jam)
 

 » Ganti menit menjadi 00 lalu pencet OK. (Menit)

 » Karena detik sudah 0, pencet tombol OK. (Detik)
 » Anda akan dibalikkan kehalaman Menu Clock.

 » Pencet tombol balik      atau untuk melihat halaman display dan melihat tanggal   
  baru anda.

Pengaturan Timer SP (Suara Panggil)
untuk mati/off di 17:40 sampai 05:30 
 » Gambar dimulai dari HOME.

 » Pencet OK dan tombol       . Pilih Timer 1 untuk setting SP.

 » Pencet OK saat gambar di Menu Timer.
 » Pilih SP (Suara Panggil) dengan tombol             .
 » Pilihan “Off” akan mematikan Timer tersebut dan mengembalikan anda ke Menu Timer.
 

 » Setelah memilih, ganti nomor sesuai Jam yang anda mau AXM Garuda berhenti   
  berbunyi. Pencet OK untuk mengganti Menit sesuai dengan yang anda mau. Suara   
  dari AXM Garuda akan berhenti dari waktu yang telah anda tetapkan. (Start)
 » Untuk contoh ini, S= 0:0 akan menjadi S= 17:40.

 » Anda akan dipindahkan kesetting End. (E)
 » Pilih waktu yang anda ingin SP (Suara Panggil) untuk mulai berbunyi lagi.
 » Untuk contoh ini, E= 0:0 akan menjadi E= 5:30.

 » Pencet OK. Anda akan kembali ke halaman Menu Timer.
 » Dengan ini, AXM Garuda hanya akan berhenti berbunyi di Timer yang anda telah   
  tetapkan, yaitu dari 17:40 sore hingga 05:30 pagi.

 » Pencet tombol balik      atau untuk melihat halaman display.

Pengaturan Timer ST (Suara Tarik) untuk mati/off
di 18:00 sampai 05:30
 » Gambar dimulai dari HOME.

 » Pencet OK dan tombol       . Pilih Timer 2 untuk setting ST.
 » Pilih Timer 2 untuk setting ST.

Cara Reset Timer
 » Gambar dimulai dari HOME.

 » Pencet OK dan pencet tombol       atau     hingga Menu Reset terlihat.

 » Pencet OK, anda akan dibawa kehalaman konfirmasi untuk reset.

 » Pencet OK. Anda akan kembali ke menu Reset.

 » Semua timer yang telah anda siapkan akan dihilangkan.



 » Pencet OK saat gambar di Menu Timer.
 » Pilih ST (Suara Tarik) dengan tombol             .
 » Pilihan “Off” akan mematikan Timer tersebut dan mengembalikan anda
  ke Menu Timer.
 

 » Setelah memilih, ganti nomor sesuai Jam yang anda mau AXM Garuda berhenti   
  berbunyi. Pencet OK untuk mengganti Menit sesuai dengan yang anda mau.
  Suara dari AXM Garuda akan berhenti dari waktu yang telah anda tetapkan. (Start)
 » Untuk contoh ini, S= 0:0 akan menjadi S= 18:00.

 » Anda akan dipindahkan ke setting End. (E)
 » Pilih waktu yang anda ingin ST (Suara Tarik) untuk mulai berbunyi lagi.
 » Untuk contoh ini, E= 0:0 akan menjadi E= 5:30.

 » Pencet OK. Anda akan kembali kehalaman Menu Timer.
 » Dengan ini, AXM Garuda hanya akan berhenti berbunyi di Timer yang anda telah   
  tetapkan, yaitu dari 18: 00 sore hingga 05:30 pagi.
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Contoh Pengaturan Clock
Misalkan anda ingin menyiapkan tanggal 16 November 2019 dan waktu 05:00:00 Pagi.
 » Gambar dimulai dari HOME.
 

 » Pencet OK.

 » Pencet OK di menu clock.
 » Gambar anda seharusnya berada di Date/Tanggal.

 » Ganti nomor-nomor pertama ke 16 lalu pencet OK. (Hari) Dengan mengganti tanggal,
  hari yang di gambar juga akan terganti.

 » Ganti nomor-nomor ke dua ke 11 lalu pencet OK. (Bulan) Dengan mengganti bulan,   
  hari tersebut akan terganti juga.
 

 
 » Karena tahun sudah sesuai, pencet tombol OK. (Tahun)

 » Anda masuk ke menu Time/Jam.

 » Ganti nomor-nomor pertama ke 05 lalu pencet OK . Dengan mengganti Jam, Jam yang  
  di gambar juga akan terganti. (Jam)
 

 » Ganti menit menjadi 00 lalu pencet OK. (Menit)

 » Karena detik sudah 0, pencet tombol OK. (Detik)
 » Anda akan dibalikkan kehalaman Menu Clock.

 » Pencet tombol balik      atau untuk melihat halaman display dan melihat tanggal   
  baru anda.

Pengaturan Timer SP (Suara Panggil)
untuk mati/off di 17:40 sampai 05:30 
 » Gambar dimulai dari HOME.

 » Pencet OK dan tombol       . Pilih Timer 1 untuk setting SP.

 » Pencet OK saat gambar di Menu Timer.
 » Pilih SP (Suara Panggil) dengan tombol             .
 » Pilihan “Off” akan mematikan Timer tersebut dan mengembalikan anda ke Menu Timer.
 

 » Setelah memilih, ganti nomor sesuai Jam yang anda mau AXM Garuda berhenti   
  berbunyi. Pencet OK untuk mengganti Menit sesuai dengan yang anda mau. Suara   
  dari AXM Garuda akan berhenti dari waktu yang telah anda tetapkan. (Start)
 » Untuk contoh ini, S= 0:0 akan menjadi S= 17:40.

 » Anda akan dipindahkan kesetting End. (E)
 » Pilih waktu yang anda ingin SP (Suara Panggil) untuk mulai berbunyi lagi.
 » Untuk contoh ini, E= 0:0 akan menjadi E= 5:30.

 » Pencet OK. Anda akan kembali ke halaman Menu Timer.
 » Dengan ini, AXM Garuda hanya akan berhenti berbunyi di Timer yang anda telah   
  tetapkan, yaitu dari 17:40 sore hingga 05:30 pagi.

 » Pencet tombol balik      atau untuk melihat halaman display.

Pengaturan Timer ST (Suara Tarik) untuk mati/off
di 18:00 sampai 05:30
 » Gambar dimulai dari HOME.

 » Pencet OK dan tombol       . Pilih Timer 2 untuk setting ST.
 » Pilih Timer 2 untuk setting ST.

Cara Reset Timer
 » Gambar dimulai dari HOME.

 » Pencet OK dan pencet tombol       atau     hingga Menu Reset terlihat.

 » Pencet OK, anda akan dibawa kehalaman konfirmasi untuk reset.

 » Pencet OK. Anda akan kembali ke menu Reset.

 » Semua timer yang telah anda siapkan akan dihilangkan.



 » Pencet OK saat gambar di Menu Timer.
 » Pilih ST (Suara Tarik) dengan tombol             .
 » Pilihan “Off” akan mematikan Timer tersebut dan mengembalikan anda
  ke Menu Timer.
 

 » Setelah memilih, ganti nomor sesuai Jam yang anda mau AXM Garuda berhenti   
  berbunyi. Pencet OK untuk mengganti Menit sesuai dengan yang anda mau.
  Suara dari AXM Garuda akan berhenti dari waktu yang telah anda tetapkan. (Start)
 » Untuk contoh ini, S= 0:0 akan menjadi S= 18:00.

 » Anda akan dipindahkan ke setting End. (E)
 » Pilih waktu yang anda ingin ST (Suara Tarik) untuk mulai berbunyi lagi.
 » Untuk contoh ini, E= 0:0 akan menjadi E= 5:30.

 » Pencet OK. Anda akan kembali kehalaman Menu Timer.
 » Dengan ini, AXM Garuda hanya akan berhenti berbunyi di Timer yang anda telah   
  tetapkan, yaitu dari 18: 00 sore hingga 05:30 pagi.
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Contoh Pengaturan Clock
Misalkan anda ingin menyiapkan tanggal 16 November 2019 dan waktu 05:00:00 Pagi.
 » Gambar dimulai dari HOME.
 

 » Pencet OK.

 » Pencet OK di menu clock.
 » Gambar anda seharusnya berada di Date/Tanggal.

 » Ganti nomor-nomor pertama ke 16 lalu pencet OK. (Hari) Dengan mengganti tanggal,
  hari yang di gambar juga akan terganti.

 » Ganti nomor-nomor ke dua ke 11 lalu pencet OK. (Bulan) Dengan mengganti bulan,   
  hari tersebut akan terganti juga.
 

 
 » Karena tahun sudah sesuai, pencet tombol OK. (Tahun)

 » Anda masuk ke menu Time/Jam.

 » Ganti nomor-nomor pertama ke 05 lalu pencet OK . Dengan mengganti Jam, Jam yang  
  di gambar juga akan terganti. (Jam)
 

 » Ganti menit menjadi 00 lalu pencet OK. (Menit)

 » Karena detik sudah 0, pencet tombol OK. (Detik)
 » Anda akan dibalikkan kehalaman Menu Clock.

 » Pencet tombol balik      atau untuk melihat halaman display dan melihat tanggal   
  baru anda.

Pengaturan Timer SP (Suara Panggil)
untuk mati/off di 17:40 sampai 05:30 
 » Gambar dimulai dari HOME.

 » Pencet OK dan tombol       . Pilih Timer 1 untuk setting SP.

 » Pencet OK saat gambar di Menu Timer.
 » Pilih SP (Suara Panggil) dengan tombol             .
 » Pilihan “Off” akan mematikan Timer tersebut dan mengembalikan anda ke Menu Timer.
 

 » Setelah memilih, ganti nomor sesuai Jam yang anda mau AXM Garuda berhenti   
  berbunyi. Pencet OK untuk mengganti Menit sesuai dengan yang anda mau. Suara   
  dari AXM Garuda akan berhenti dari waktu yang telah anda tetapkan. (Start)
 » Untuk contoh ini, S= 0:0 akan menjadi S= 17:40.

 » Anda akan dipindahkan kesetting End. (E)
 » Pilih waktu yang anda ingin SP (Suara Panggil) untuk mulai berbunyi lagi.
 » Untuk contoh ini, E= 0:0 akan menjadi E= 5:30.

 » Pencet OK. Anda akan kembali ke halaman Menu Timer.
 » Dengan ini, AXM Garuda hanya akan berhenti berbunyi di Timer yang anda telah   
  tetapkan, yaitu dari 17:40 sore hingga 05:30 pagi.

 » Pencet tombol balik      atau untuk melihat halaman display.

Pengaturan Timer ST (Suara Tarik) untuk mati/off
di 18:00 sampai 05:30
 » Gambar dimulai dari HOME.

 » Pencet OK dan tombol       . Pilih Timer 2 untuk setting ST.
 » Pilih Timer 2 untuk setting ST.

Cara Reset Timer
 » Gambar dimulai dari HOME.

 » Pencet OK dan pencet tombol       atau     hingga Menu Reset terlihat.

 » Pencet OK, anda akan dibawa kehalaman konfirmasi untuk reset.

 » Pencet OK. Anda akan kembali ke menu Reset.

 » Semua timer yang telah anda siapkan akan dihilangkan.



 » Pencet OK saat gambar di Menu Timer.
 » Pilih ST (Suara Tarik) dengan tombol             .
 » Pilihan “Off” akan mematikan Timer tersebut dan mengembalikan anda
  ke Menu Timer.
 

 » Setelah memilih, ganti nomor sesuai Jam yang anda mau AXM Garuda berhenti   
  berbunyi. Pencet OK untuk mengganti Menit sesuai dengan yang anda mau.
  Suara dari AXM Garuda akan berhenti dari waktu yang telah anda tetapkan. (Start)
 » Untuk contoh ini, S= 0:0 akan menjadi S= 18:00.

 » Anda akan dipindahkan ke setting End. (E)
 » Pilih waktu yang anda ingin ST (Suara Tarik) untuk mulai berbunyi lagi.
 » Untuk contoh ini, E= 0:0 akan menjadi E= 5:30.

 » Pencet OK. Anda akan kembali kehalaman Menu Timer.
 » Dengan ini, AXM Garuda hanya akan berhenti berbunyi di Timer yang anda telah   
  tetapkan, yaitu dari 18: 00 sore hingga 05:30 pagi.
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Contoh Pengaturan Clock
Misalkan anda ingin menyiapkan tanggal 16 November 2019 dan waktu 05:00:00 Pagi.
 » Gambar dimulai dari HOME.
 

 » Pencet OK.

 » Pencet OK di menu clock.
 » Gambar anda seharusnya berada di Date/Tanggal.

 » Ganti nomor-nomor pertama ke 16 lalu pencet OK. (Hari) Dengan mengganti tanggal,
  hari yang di gambar juga akan terganti.

 » Ganti nomor-nomor ke dua ke 11 lalu pencet OK. (Bulan) Dengan mengganti bulan,   
  hari tersebut akan terganti juga.
 

 
 » Karena tahun sudah sesuai, pencet tombol OK. (Tahun)

 » Anda masuk ke menu Time/Jam.

 » Ganti nomor-nomor pertama ke 05 lalu pencet OK . Dengan mengganti Jam, Jam yang  
  di gambar juga akan terganti. (Jam)
 

 » Ganti menit menjadi 00 lalu pencet OK. (Menit)

 » Karena detik sudah 0, pencet tombol OK. (Detik)
 » Anda akan dibalikkan kehalaman Menu Clock.

 » Pencet tombol balik      atau untuk melihat halaman display dan melihat tanggal   
  baru anda.

Pengaturan Timer SP (Suara Panggil)
untuk mati/off di 17:40 sampai 05:30 
 » Gambar dimulai dari HOME.

 » Pencet OK dan tombol       . Pilih Timer 1 untuk setting SP.

 » Pencet OK saat gambar di Menu Timer.
 » Pilih SP (Suara Panggil) dengan tombol             .
 » Pilihan “Off” akan mematikan Timer tersebut dan mengembalikan anda ke Menu Timer.
 

 » Setelah memilih, ganti nomor sesuai Jam yang anda mau AXM Garuda berhenti   
  berbunyi. Pencet OK untuk mengganti Menit sesuai dengan yang anda mau. Suara   
  dari AXM Garuda akan berhenti dari waktu yang telah anda tetapkan. (Start)
 » Untuk contoh ini, S= 0:0 akan menjadi S= 17:40.

 » Anda akan dipindahkan kesetting End. (E)
 » Pilih waktu yang anda ingin SP (Suara Panggil) untuk mulai berbunyi lagi.
 » Untuk contoh ini, E= 0:0 akan menjadi E= 5:30.

 » Pencet OK. Anda akan kembali ke halaman Menu Timer.
 » Dengan ini, AXM Garuda hanya akan berhenti berbunyi di Timer yang anda telah   
  tetapkan, yaitu dari 17:40 sore hingga 05:30 pagi.

 » Pencet tombol balik      atau untuk melihat halaman display.

Pengaturan Timer ST (Suara Tarik) untuk mati/off
di 18:00 sampai 05:30
 » Gambar dimulai dari HOME.

 » Pencet OK dan tombol       . Pilih Timer 2 untuk setting ST.
 » Pilih Timer 2 untuk setting ST.

Cara Reset Timer
 » Gambar dimulai dari HOME.

 » Pencet OK dan pencet tombol       atau     hingga Menu Reset terlihat.

 » Pencet OK, anda akan dibawa kehalaman konfirmasi untuk reset.

 » Pencet OK. Anda akan kembali ke menu Reset.

 » Semua timer yang telah anda siapkan akan dihilangkan.


