
 
   

 

Aktivite  Başla 
(pressing (g)  5'00  Sayaç 

(OO'OO-)  
Sesli bip  1 saniye  1 saniye  10 saniye  

EL 
ara ışık  

1 saniye  1 saniye  2 saniye  

 

KULLANIM KILAVUZU-MODÜL QW-

1517  Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin 
1. Alarmlı Geri sayım modunda (D)ye basarak geri 

sayımı başlatınız. 
2. (D)ye basarak geri sayımı durdurunuz. 
• (D)ye tekrar basarak sayımı kaldığı yerden devam 

ettirebilirsiniz. 
3. Geri sayımı durdurduktan sonra (A)ya basarak 

geri sayım başlangıç zamanına dönebilirsiniz. 
• Geri sayım sıfıra ulaştığında siz herhangi bir tuşa 

basıp susturmazsanız 10 saniyelik bir alarm  
ekrana geri sayımın başlangıç zamanı gelir. 

 
 
 

Geri Sayım Göstergeleri Hakk ında  

Bip sesi ve EL arka ışığı aşağıdaki tabloda da 

gösterildiği gibi geri sayımın ilerleyişi hakkında size 

bilgi verir. 

GENEL REHBER 
  
  
• Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız. 
• Herhangi bir modda 2-3 dakika hiçbir tuş kullanımı yapmazsanız saatiniz otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner. 
• Animasyon ekranında, içinde bulunduğunuz moda ya da yaptığınız işleme göre değişen animasyon karakterleri ve grafikler 
  görüntülenir. 
• Her türlü modda  (B)ye basarak ekranı 2 saniyeliğine aydınlatabilirsiniz. 
• Saatiniz arka ışık olarak electro-luminescent (EL) ışığını kullanır, bu ışık uzun süre kullanım sonucunda eski gücünü 

kaybedebilir. 
• Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır. 

Zaman İşleyişi Modu Alarm Modu Alarmlı Geri                    Kronometre Modu 
Sayım Modu Animasy

on ekranı 

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin 
1. Alarm Modunda (A)ya basınız. Böylece  

alarmın saat haneleri yanıp sönmeye başlar. 
Bu işlem Günlük Aları otomatik olarak açar. 
 

2. Aşağıdakiler arasında geçiş yapmak için (C)yi 
kullanınız. 

ZAMAN İŞLEYİŞİ  MODU 
 
 
   • Zaman İşleyişi Modunda (C)yi kullanarak 12/24 saat 

  formatları arasında seçim yapabilirsiniz. 12 saat  
  formatında animasyon ekranında haftanın gününü  
  yazan karakterler tekrar tekrar görüntülenir. 24 saat  
  formatında ise G işareti gösterilir. 

 

Animasyon ekranı 

KRONOMETRE MODU 

Kronometre sayesinde geçen zamanı, ayrı zamanları 
ve iki yarımacının sürelerini ölçebilirsiniz. Kronometre 23 
saat, 59 dakika, 59.99 saniye aralığında çalışır. 

Saat Dakika 

Saat 3. (D) (+) ile ayar yapınız. (D)yi basılı tutmanız yapılan 
işlemi hızlandırır. 

*  Alarm formatı (12-saat ve 24-saat) zaman işleyişi 
modunda seçtiğiniz saat formatının aynısıdır.  

* 12 saat formatını kullanarak alarm zamanıayarlarken 
a.m (A göstergesi) ve p.m (P göstergesi) ayarına 
dikkat ediniz. 

4. Alarm zamanını ayarladıktan sonra (A)ya basarak 
Alarm Moduna dönebilirsiniz. 

* Ekranda yanıp sönen bir hane varken 2-3 dakika 
hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönme durur ve 

saat otomatik olarak Alarm Moduna döner. 
 

Günlük Alarm ve Saat Başı Sinyalini Açıp 
Kapatmak İçin 

Alarm Modunda (D)yi kullanarak Günlük alarmın ve 
saat başı sinyalinin durumlarını aşağıdaki gibi 
değiştiriniz. 

Alarm açık göstergesi/ Saat     
Başı Sinyali açık göstergesi 

Tarih   Ay 

Saniye Saat Dakika 
PM göstergesi Dakika 

Saniye 
Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin 
1. Zaman İşleyişi Modunda (A)ya basınız. Böylece 

saniye hanleri ekranda yanıp sönmeye başlayacaktır. 
 

2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C) 
tuşuna basınız. 

                                                    1/100 saniye 
 

 
 Geçen Zamanı Ölçmek İçin 
1. (D)ye basarak kronometreyi başlatınız. 
2. (D)ye basarak kronometreyi durdurunuz. 
  * (D)ye tekrar basarak kronometreyi kaldığı yerden 
    devam ettiriniz. 
3. (A)ya basarak kronometreyi sıfırlayınız. 
 
Ayrı Zamanları Ölçmek İçin 
1. (D)ye basarak kronometreyi başlatınız. 
2. (A)ya basarak o ana kadar yapılan sayımı görüntüleyiniz. İç 
sayım devam eder. 
3. (A)ya basarak ayrılan zamanı ekrandan kaldırıp tekrar sayımı 
görüntüleyiniz. 
  *  2 ve 3. basamakları istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz. 
4. (D)ye basarak kronometreyi durdurunuz. 
5. (A)ya basarak kronometreyi sıfırlayınız. 

 
1. ve 2nin Sürelerini Belirlemek İçin 
1. (D)ye basarak kronometreyi başlatınız. 
2. İlk yarışmacı çizgiye vardığında (A)ya basarak onun zamanını 
kaydediniz. 
3. İkinci yarılmacı çizgiye vardığınzda (D)ye basarak onun zamanını 
kaydediniz. 
4. (A)ya basarak ikincinin zamanını görüntüleyiniz. 
5. (A)ya tekrar basarak kronometreyi sıfırlayınız. 
 

 

• Haftanın günü yapılan tarih ayarına göre otomatik  
görüntülenir. 

• Yıl ayarını 1 Ocak 1995 ile 31 Aralık 2039 arasında 
yapabilirsiniz. 

• Ekranda yanıp sönen haneler varken 2-3 dakika hiçbir 
işlem yapmazsanız yanıp sönme durur ve saat 
otomatik olarak Zaman İşleyişi moduna döner. 
 
          ALARM MODU 

Günlük Alarm açıldığında alarm zamanına ulaşan saat  
her gün aynı saatte 20 saniyelik bir alarm çalar. 
Çalmaya başlayan alarmı herhangi bir tuşa basarak 
susturabilirsiniz. Saat başı sinyalini açarsanız saatiniz 
her saat başında bip sesi verir. 

Halihazırdaki saat (10:56) 

Tarih 

Saniye 
  Ay Yıl 

Dakika 

3. Saniye haneleri yanıp sönerken (D)ye basarak onları  
00 sıfırlayabilirsiniz. Saniye hanesindeki rakamlar 
30 ila 59 arasındayken sıfırlama yaparsanız 
saniyeler  "00" olurken dakika bölümüne 1 dakika 
eklenir. Saniyeler 00 ila 29 arasındayken sıfırlama 
yaparsanız dak,ka bölümüne ekleme yapılmaz. 
 

4. Saniheler dışındaki ayarları yaparken (D) (+) ile 
ayarlama yapınız. (D) tuşunu basılı tutarsanız 
daha hızlı ayar yapılır. 
 

5. Tarih ve saati ayarladıktan sonra (A)ya basarak Zaman 
İşleyişi Moduna dönünüz. 

Saat 

AM göst. 

Saat başı sinyali 
açık göstergesi 

Saat Dakika 
Alarm Of göst. 

Sadece saat                  Sadece Günlük alarm 
başı sinyali 

İkisi de ON İkisi de OFF 

Alarmı Test Etmek İçin 
Alarm Modunda (D)yi basılı tutarak alarmın sesini 
duyabilirsiniz. 

ALARMLI GERİ SAYIM MODU 
Geri sayım sayacını 1 dakika ile 60 dakika arasına 
ayarlayabilirsiniz. Geri sayım sıfıra ulaştığında siz  
herhangi bir tuşa basıp susturmazsanız 10 saniyeli 
bir alarm çalar. 
 

Halihazırdaki saat (10:58) 

Dakika 
Saniye 

Geri Sayım Sayacını Ayarlamak İçin  
1. Alarmlı Geri sayım modunda (A)ya basınız. 

Ekrandaki dakika haneleri yanıp sönmeye başlar. 
 

2. (D) (+) ile ayarlama yapınız. (D)yi basılı tutarsanız 
daha hızlı ayar yapılır. 

3. Geri sayım sayacını ayarladıktan sonra (A)ya basarak 
Alarmlı Geri sayım moduna dönünüz. 

Ekranda yanıp sönen bir hane varken 2-3 dakika    
hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönme durur ve 
saat otomatik olarak Alarmlı Geri Sayım Moduna  
döner.  


