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[Modüller:   1362, 1398, 1770, 2799, 3378, 4370 ]

Saati Ayarlamak İçin
Tepeyi dışarı çekiniz. Tepeyi çevirerek
ibreyi ayarlayınız. Bir zaman sinyalinde
tepeyi yerine iterek zaman işleyişini
başlatınız.

Gün ve tarih ayarını 8:00 p.m. ve 2:00 a.m arasında yapmayınız.
(Aksi halde bir sonraki gün, gün-tarih ayarları değişmez).

Geçen Zaman halkası olan saatler için:
Geçen zaman halkasındaki işaretini
yelkovanı gösterecek şekilde ayarlayınız.
Belirli bir süre geçtikten sonra yelkovanın işaret
ettiği geçen zaman halkasındaki noktayı
okuyunuz.
Bu, geçen zamanı gösterir.

• Bazı su rezistanslı modellerde tepe vidalıdır.
Bu modellerde tepeyi dışarı çekmeden önce
resimde gösterilen yöne çevirerek tepenin
vidasını gevşetmek gerekir. Vidayı
gevşetmeden tepeyi dışarı çekmeye çalışmayınız.
Bu modellerin, tepe vidalı değilken su rezistansı
olmadığını da unutmayınız. Bu yüzden herhangi
bir ayar yaptıktan sonra tepeyi hemen yerine itip
vidasını sıkıştırınız.
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[Modüller:1782,
4328, 4747]
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• Saatinizin görüntüsü resimdeki saatten farklı olabilir.

[Modüller: 705, 706, 1300, 1311, 1330,
1344, 1360, 1399, 1747, 1771, 4394]

Saati Ayarlamak İçin
1. Saniye ibresi saatin 12
    pozisyonunu gösterdiğinde
    tepeyi dışarı çekiniz.
2) Tepeyi çevirerek ibreleri
    ayarlayınız. Dakika ayarınızı önce
    ayarlamak istediğiniz zamanın 4-5 
    dakika ilerisine getirip sonra geri 
    alınız.
3) Zaman sinyaline göre
    tepeyi geri itiniz.

[Modüller: 707, 708, 1331, 1332, 1342, 1345,
1346, 1787, 2717, 2718, 2719, 2725, 2731,
2748, 2749, 2783, 2784, 3363, 3711, 3712,
4393]

Saati Ayarlamak İçin
1) Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu 
    gösterdiğinde tepeyi dışarı çekiniz.
2) Tepeyi çevirerek ibreleri
    ayarlayınız. Dakika ayarınızı önce
    ayarlamak istediğiniz zamanın 4-5 
    dakika ilerisine getirip sonra geri 
    alınız.
3) Zaman sinyaline göre
    tepeyi geri itiniz.

Gün Ayarı Yapmak İçin
1) Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
2) Tepeyi çevirerek günü ayarlayınız.
3) Tepeyi normal pozisyonuna geri
     itiniz.

[Modüller: 709, 1333, 1347, 3716]

Saati Ayarlamak İçin
1) Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu 
    gösterdiğinde tepeyi dışarı çekiniz.
2) Tepeyi çevirerek ibreleri
    ayarlayınız. Dakika ayarınızı önce
    ayarlamak istediğiniz zamanın 4-5 
    dakika ilerisine getirip sonra geri 
    alınız.
3) Zaman sinyaline göre
    tepeyi geri itiniz.

Günü ve Haftanın Gününü Ayarlamak
İçin
1) Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
2) Tepeyi saatin işleyiş yönünün tersine
     çevirerek günü ayarlayınız.
3. Tepeyi saat yönüne çevirerek haftanın

gününü ayarlayınız. Doğru dilin
seçildiğinden (İngilizce,İspanyolca) 
emin olunuz.

4. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

[Modül: 4746]
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