
Modül No. 1302/1374/2701

(Ses ayarı) (A)ya basıp (A)yı basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

(A)ya bas. (A)ya bas.

Saat sinyali-ON-işareti

Dakika
Saat Alarm-ON-

işareti
Saat Saniye

Dakika
Mod göstergesi

1/100 saniye
Dakika Saniye

Mod göstergesi

(A)ya bas.

[Günlük Alarm Modu] [İkili Zaman Modu] [Kronometre Modu]

Mod göstergesi
(A)ya bas.

EKRANIN OKUNUŞU
Normal Zaman İşleyişi Modu

[Takvim]

GünAy          Tarih

(A)ya bas.

Saat

YelkovanSaniye ibresi
   Akrep

Saniye
Dakika

Tepe

[Saat]

A

B

SU: Pazar MO: Pazartesi TU: Salı WE: Çarşamba TH: Perşembe FR: Cuma
SA: Cumartesi

PM (kararmış) 
veya AM (kararmamış)

DİJİTAL SAATİN AYARLANMASI

1)Saat ekranında zaman ayarı için (B)ye basıp onu basılı tutunuz.
2)Saniyeleri düzenlemek için zaman sinyalinde (A)ya basınız.
3) (B)ye basarak yanıp sönen hanelere geçiniz.

Değişecek olan haneler yanıp söner.
4) (A)ya her basışınızda ekrandaki rakam 1 artar. (A)yı basılı tutarak işlemi hızlandırabilirsiniz.
* 12/24-saat seçiminde ise (A)ya her basışınızda saat sırasıyla 12 saat ve 24 saat formatını

seçer.
(Otomatik geri dönüş özelliği)
Bir kaç dakika içinde hiçbir tuş kullanımı yapılmazsa ekran otomatik olarak normal zaman işleyişi
ekranına döner.
5) (B)ye basarak işlemi tamamlayınız.

(B)ye bas.                 (B)ye bas.

Saniye DakikaSaat

(B)ye bas.

(B)ye bas ve
basılı tut.

12 / 24-saat formatı
Tamamlamak için (B)ye bas.

A

B

[Saat Ekranı]

ANALOG SAATİN AYARLANMASI
1)Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi dışarı çekerek saniye

işleyişini durdurunuz.
2)Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız.
3)Zaman sinyalini duyduğunuzda tepeyi yerine itiniz.

Mekanik bölümlerin işleyişiyle bir saniye kazanımı ya da bir saniye kaybı ortaya çıkabilir.

TAKVİMİN AYARLANMASI

1)Takvim ekranında takvimi ayarlamak için (B)ye basıp (B)yi basılı tutunuz.
2) (A)ya her basışınızda ekrandaki rakam 1 artar. (A)yı basılı tutarak işlemi hızlandırabilirsiniz.
3) (B)ye basarak yanıp sönen hanelere geçiniz. Değişecek olan haneler yanıp söner.
4) (B)ye basarak işlemi tamamlayınız.

   Ay GünTarih

(B)ye bas.                 (B)ye bas.(B)ye bas ve
basılı tut.

A

B Tamamlamak için (B)ye bas.

[Takvim Ekranı]

GÜNLÜK ALARMIN AYARLANMASI
Günlük alarm ayarlandığında her gün aynı saatte siz alarmı iptal edene dek 20 saniyelik
alarm çalar. Çalan bip sesini (B)ye basarak susturabilirsiniz. Zaman sinyali ayarlandıysa
her saat başında saatiniz sinyal verir.

1)Günlük alarm modunda zaman ayarı yapmak için (B)ye basıp onu basılı tutunuz.
2) (A)ya her basışınızda ekrandaki rakam 1 artar. (A)yı basılı tutarak işlemi hızlandırabilirsiniz. 
3) (B)ye basarak yanıp sönen hanelere geçiniz.Değişecek olan haneler yanıp söner.
* Günlük alarm ve-sinyalin açık ya da kapalı ayarları için, her (A)ya basışınızda

ekran aşağıdaki sırada ayar değişikliğini görüntüler.
[Günlük alarmın ve Zaman sinyalinin ON ya da OFF ayarları]

(Otomatik geri dönüş özelliği)
Günlük alarm ayarları modunda 2-3 dakika hiçbir tuşa basılmazsa ekran otomatik olarak
normal günlük alarm modu ekranına geçer.
4) (B)ye basarak işlemi tamamlayınız. 
* Saatiniz 24-saat sistemi ile çalışıyorsa alarm zamanı da 24-saat sisteminde

görünür.

[Günlük alarm modeli]

Dakika

(B)ye bas.

(B)ye bas ve
basılı tut.

B

A Saat

Tamamlamak için 
(B)ye bas.

(B)ye bas.

Alarmın On / off ayarı ve zaman sinyali

(A)ya bas.(A)ya bas.(A)ya bas.

Günlük alarm ve
zaman sinyali çalar.

Günlük alarm ve
zaman sinyali 
çalmaz.

Sadece Günlük 
alarm çalar.

Sadece Zaman
sinyali çalar.

(A)ya bas.

İKİLİ ZAMANIN AYARLANMASI

1) İkili zaman modu ekranında zaman ayarı yapmak için (B)ye basıp onu basılı tutunuz. 
2) (A)ya her basışınızda ekrandaki rakam 1 artar. (A)yı basılı tutarak işlemi hızlandırabilirsiniz.
3) (B)ye basarak yanıp sönen hanelere geçiniz.Değişecek olan haneler yanıp söner.
* 12/24-saat seçiminde ise (A)ya her basışınızda saat sırasıyla 12 saat ve 24 saat formatını

seçer.
(Otomatik geri dönüş özelliği)
2-3 dakika içinde hiçbir tuş kullanımı yapılmazsa saat normal zaman işleyişi modu ekranına
döner.
4) (B)ye basarak işlemi tamamlayınız.

Dakika

(B)ye bas.

Saat

Tamamlamak için 
(B)ye bas.

(B)ye bas.
A

B

(B)ye bas ve
basılı tut.

[İkili Zaman Ekranı]

12 / 24-saat formatı

Kronometrenin Kullanımı
Başlatmak ve durdurmak için (B)ye basınız.
Sıfırlamak için (B)ye basıp onu basılı tutunuz.
Başlat/durdur işlemlerinde sinyal sesi duyulur.
(Çalışma aralığı) kronometre ekranındaki sayım  59
dakika 59.99 saniyeye dek devam eder. Daha uzun
zamanlarda sıfırlama yapıp baştan başlayınız.

A

B

[Kronometre ekranı]
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