
- 2 -

2. KULLANIM KILAVUZU : QW-1681
GENEL REHBER

Bir moddan diğer bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
Zaman İşleyişi, Isı Bilgilerini Geri Geri Çağırma ve Alarm Modunda (D)ye basarak ekranı 2 saniyeliğine aydınlatabilirsiniz. Alarmlı Geri Sayım ve Kronometre Modunda
ise (E)ye basarak ekranı 2 saniyeliğine aydınlatabilirsiniz.

Alarm ModuKronometre Modu

(B)ye bas
Bas:

Zaman İşleyişi Modu
Isı Bilgilerini Geri
Çağırma Modu

Alarmlı Geri
Sayım Modu

    Halihazırdaki Isı
Ekranı

   Ay - Gün Ekranı

     ZAMAN İŞLEYİŞİ MODU
Zaman İşleyişi Modunda halihazırdaki tarih (ay ve gün) 
ya da ısı ekranını seçebilirsiniz. Tarih ve ısı ekranları 
arasında geçiş yapmak için (B)yi kullanınız.

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin
1. Zaman İşleyişi modunda halihazırdaki tarih ekranı

2. Aşağıdaki sıralamada olan diğer ayarlara geçmek
    için (C)yi kullanınız.

(ısı değil) görüntüdeyken saniye haneleri yanıp
sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.

3. Saniye haneleri seçiliyken (yanıp sönerken) (E)ye basarak onları sıfrılayabilirsiniz.
   Halihazırda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında iken saniyelerin
   sıfırlanması, dakika bölümüne +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye
   bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucu
   dakika kısmına ekleme olmaz.
4. Saniye haricindeki diğer rakamlar seçiliyken (yanıp sönerken) (E) (+) ve (B) (-) ile
ayarlama yapınız. 12/24 Saat formatında (E) yi kullanarak iki formattan birini seçiniz.

Saniyeler ya da 12/24-saat ayarı haricindeki ayarlarda ayar tuşunu basılı tutmak
yapılan işlemi hızlandırır.

5. Saat ve tarihi ayarladıktan sonra (A)ya basarak Zaman İşleyişi Moduna dönünüz.
Haftanın günü yapılan tarih ayarına göre otomatik görüntülenir.
Tarih ayarını 1 Ocak 1995 ile 31 Aralık 2039 arasında yapabilirsiniz.
Bir ayar ekranı görüntüdeyken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönen
haneler söner ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Modunda döner.

Halihazırdaki Isı Ekranı
Saate yerleştirilmiş olan algılyaıcı ısıy ölçer ve ölçülen değeri ekranda gösterir.
Hata oluşursa termometre düzeltilip, ayarlanabilir.

Önemli
Isı ölçümleri vücut ısınızdan (saat kolunuzdaysa), direk güneş ışığından ve nemden 
etkilenir. Daha kesin ısı ölçümleri yapmak için saati kolunuzdan çıkartıp, iyi havalanan
ve direk güneş ışığından uzak bir yere koyup, varsa ekranındaki nemi siliniz. Yaklaşık
20-30 dakika sonra saat gerçek ısıyı gösterecektir.

Gün

DakikaPM
göstergesi

Haftanın
günü

Saat Saniye

     Ay

Saniye                     Saat                      Dakika 12/24-Saat
FormatıGün  Ay                         Yıl

Saat kolunuzdayken ısı ölçümleri doğru yapılamaz. Aşağıdaki grafikte saatin
kolunuzda olması durumunda gerçek ısı ölçümünün ne kadar kaydığı 
gösterilmektedir.

                      Isı

    Saat kolunuzdayken ölçülen ısı

40 C

30 C

20 C

10 C

0 C

10 C 20 C 30 C 40 C

Yaklaşık

Vücut ya da elbise 
ısınızdan kaynaklanan
ısı değişimi

About Temperature Measurement

Siz ay ve gün ekranından ısı ekranına geçtiğinizde
ısı ölçümü yapılmaya başlanır.
Isı ekranı görüntüdekne her 2 dakikada bir ısı 
ölçümü tekrarlanır ve ölçülen ısı değeri
güncellenir.
Halihazırdaki ısı görüntüdeyken (E)ye basarsanız
saat ısı ölçümünü yineler ve ölçüm zamanı ile
birlikte ölçüm bilgilerini hafızaya kaydeder.
Her saat başında halihazırdaki ısı ölçülür 
ve ölçüm zamanıyla birlikte hafızaya 
kaydedelir.

Ölçülen değer  -21°C ile 60°C aralığı dışındaysa   “– – . –       görüntüye gelir.
Isı uygun aralık içine girdiğinde normal ısı değeri tekrar görüntüye gelir. 

°C” 

Hafızada en fazla 100 ısı bilgisi bulunabilir. En eski data ilk silinen olur. Hafızadaki 
bilgilerin geri çağırılışı ile ilgili olarak bu kılavuzdaki  “Isı Bilgilerini Geri Çağırma Modu”na
bakınız.
Hafızaya kaydedilen ilk data 1. data maddesi, ikinci kaydedilen 2. data maddesi şeklinde
100. data maddesine kadar devam ettirilir.
Hafızada zaten100 data maddesi varken (1’den 100’e kadar) yeni bir data daha eklenirse 
bu yeni daha maddesi hafızaya en üst numaradan “sokulur”. Böylece başa doğru tüm
data numaraları 1 küçülür (100 numaralı data maddesi 99, 99 numaralı olan 98) ve  
1 numaralı data silinir.

Halihazırdaki
       IsıIsı Grafiği

Isı Ölçerinin Ayarlanması
Saatinizdeki ısı algılayıcısı fabrikada paketlenmeden önce ayarlanmıştır ve normal
şartlarda tekrar ayarlanması gerekmez. Yaptığınız ısı okumalarında ciddi bir hata
olduğunu düşünürseniz algılayıcıyı ayarlayabilirsiniz.
Önemli
Isı ölçeri yanlış ayarlanırsa, bu saatin yanlış okumalar yapmasına sebep olur.
Herhangi bir şey yapmadan önce aşağıdakileri okuyunuz. 

Saatinizin yaptığını ısı okumasını, başka bir gerçek termometrenin ölçümü ile
accurate karşılaştırınız.
Ayarlama yapmanız gerekiyorsa saatin ısısının sabitlenebilmesi için saati 
20-30 dakika bekletiniz.
Saatiniz vücut ısınızdan etkilenmeden ısı ayarlaması prosedürünü olabildiğince
hızlı yapınız.
Su ısısı sabitse ısı ayarını su altında da yapabilirsiniz.

Isıyı Ayarlamak İçin

1.Halihazırdaki Isı Ekranında  halihazırdaki ısı 
   haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
2.(E)ye her basışınızda ısı 0.1°C artar ve her (B)ye 

basışınızda  0.1°C azalır.
Isı ayarını   –9.9 °C ila +9.9°C arasında ayarlayabilirsiniz.
(E) ve (B)ye aynı anda basarak ısı ayarlarını
fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz.

3.Isıyı ayarladıktan sonra (A)ya basarak Haihazırdaki
Isı Ekranına dönebilirsiniz.

Seçtiğiniz bir bölüm yanıp sönerken birkaç dakika
hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak
Halihazırdaki Isı Ekranına döner.

Yanıp söner

ARKA IŞIK HAKKINDA
Otomatik Işık Anahtarı Hakkında
Otomatik ışık fonksiyonu açıldığında ve aşağıdaki şartlar yerine geldiğinde ekran
1-2 saniyeliğine aydınlatılır. Saatinizi giyisi kolunuzun içine takmayınız. Aksi halde
gerekli olmadığı halde arka ışık yanacak ve pil ömrünüz kısalacaktır.

Saati yere paralel tuttuktan sonra arka ışığın çalışması için 40 dereceden fazla
bir açıyla saati yüzünüze doğrultunuz.

Yere
paralel 40°

Saatinizin yere paralelliği 15 derece kadar sağa ya da sola kaymışsa ekran
aydınlanmayabilir. Kolunuzun yere paralel olduğundan emin olunuz.

Saatin otomatik ışık anahtarını kullanarak saat ekranını okurken güvenli bir yerde
olmaya dikkat ediniz. Özellikle koşu yada buna benzer bir aktivite ile meşgulken
arka ışığın çalışarak bir kazaya yada yaralanmanıza sebebiyet vermemesi için
dikkatli olunuz. Öte yandan etrafınızdaki insanlarında bu ani yanan ışıktan
etkilenmemelerini sağlayınız.
Saat kolunuzdayken bisiklet, motorsiklet yada diğer bir motorlu araç kullanacaksanız
otomatik ışığı kapatınız. Ani ve zamansız yanan bu ışık dikkatinizi dağıtarak bir trafik
kazasına yada kişisel yara almanıza sebebiyet verebilir.

     Yere paralel 15 dereceden fazla
olmamalı

15 dereceden fazla
olmamalı

C
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3. (E) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı 
    tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.

Geri sayım başlangıç zamanını 24 saat yapmak için 0:00' 00" ayarı yapınız.
4. Geri sayım başlangıç zamanını ayarladıktan sonra (A)ya basarak Alarmlı
    Geri Sayım Sayacı Moduna geri dönünüz.
Ekranda yanıp sönen bir hane varken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız
yanıp sönme durur ve saat otomatik olarak Alarmlı Geri Sayım Moduna döner.

Alarmlı Geri Sayımı Kullanmak İçin
1. Alarmlı Geri sayım Sayacı modunda (D)ye basarak geri sayımı başlatınız.
2. Geri Sayımı durdurmak için tekrar (D)ye basınız.
   (D)ye tekrar basarak geri sayımı kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz.
3. Geri sayımı durdurduktan sonra (B)ye basarak sayımı başlangıç zamanına
    döndürebilirsiniz.
   Geri sayımın sonuna ulaşıldığında otomatik tekrar fonksiyonu kapalıysa siz herhangi
   bir tuşa basıp susturmazsanız 10 saniye boyunca alarm çalar. Geri sayım sayacı
   durur ve alarm susunca otomatik olarak ekrana geri sayım başlangıç zamanı gelir.

Otomatik Tekrar Sayacını açıp Kapatmak İçin
1.Alarmı Geri Sayım Modunda saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya
    basınız.
2.(D)yi kullanarak oto-tekrarı açınız ya da kapatınız.

3. ( A)ya basarak Alarmlı Geri Sayım Moduna dönünüz.
Geri sayımın sonuna gelindiğinde otomatik tekrar açıksa alarm çalar, fakat geri
sayım durmaksızın başa dönerek sayımına tekrar başlar. (D)ye basarak geri sayımı
durdurabilir ya da (B) ye basarak başlangıç zamanına sıfırlayabilirsiniz.
Eğer başlangıç zamanını 10 saniye ya da daha az bir zamana ayarladıysanız ve
otomatik tekrarı açtıysanız , alarmlı geri sayımın alarmı (10 saniye çalan alarm)
sadece 1 saniye çalar.

ALARMLI GERİ SAYIM MODU
Geri sayım sayacının başlangıç zamanını 1 saniye
 ile 24 saat arası bir zamana ayarlayabilirsiniz. Geri 
sayım sıfıra ulaştığında siz herhangi bir tuşa basıp
alarmı susturmazsanız saat 10 saniyelik alarm verecektir.

Geri Sayım Başlangıç Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarmlı Geri Sayım Modunda saat haneleri yanıp
    sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
2. Aşağıdaki sırada dizili ayarlara geçmek için (C)yi
    kullanınız.

Mod
göstergesi

1/10
   saniye

Saat Saniye
Dakika

Saat Dakika                        Saniye

İlerleyiş Sinyalini Açıp Kapatmak İçin
Alarmı Geri Sayım Modunda (B)yi kullanarak ilerleyiş sinyalini açıp kapatabilirsiniz.

İlerleyiş sinyali açıldıysa, geri sayımın 10,5,4,3,2, ve 1. dakikalarında ve
50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, ve 1. saniyelerinde alarm çalar.

OFF ON

   Bas:

Yanıp söner
OFF ON

Bas:    

Yanıp söner

Otomatik tekrar göstergesi

Geçen zaman ölçümü

Başlat                              Durdur                         Tekrar Başlat                     Durdur                              Sil

Ayrık zaman ölçümü

Başlat                              Ayır                                Ayrımı bırak                     Durdur                              Sil

1 ve 2. nin Belirlendiği Yarış Ölçümleri

Başlat                              Ayır                                 Durdur                             Ayrımı bırak                     Sil
1. yarışmacı                    2. yarışmacı
bitirir.                              bitirir.
                                      1. yarışmacının
                                        süresi ekrandadır.

2. yarışmacının
 süresi ekrandadır.

KRONOMETRE MODU
Kronometre, geçen zaman, ayrık zaman ve iki bitişli 
zamanları ölçmenizi sağlar. Kronometrenin görüntü 
aralığı 23 saat, 59 dakika ve 59.99 saniyedir. 
Kronometre çalışırken istediğiniz an EL arka
ışığını çalıştırabilirsiniz.

Mod göstergesi 1/100 saniye

Saat Saniye
Dakika

ISI BİLGİLERİNİ GERİ ÇAĞIRMA MODU
Bu modu kullanarak hafızaya kaydedilmiş olan ısı 
bilgilerinizi görebilirsiniz. Hafızada en fazla 100 kayıt 
bulunabilir ve kayıtlar ilk giren ilk silinir kuralıyla silinir.

Hafıza tamamen dolduğunda bir sonraki ölçüm
bilgisinin kaydedilebilmesi için en eski kayıt
otomatik silinir.
Datalar arasında (E) ile ileriye (B) ile geriye doğru
hareket edebilirsiniz. Dataların geri çağırılması
100. data maddesinden başlar ve 99,98 olarak
devam eder.
Hafızadaki tüm dataları silmek için (A)yı basılı 
tutunuz. Kayıtlar tek tek silinemez.

Hafıza
numarası

DakikaSaat

           Isı

Mod
göstergesi

Otomatik Başlat Fonksiyonu Hakkında
Otomatik başlat fonksiyonu ile saat 5 saniyelik
bir geri sayım yapar. Geri sayım sıfıra ulaştığında, 
kronometre  otomatik olarak tekrar başlar.Geri 
sayımın son 3 saniyesinde, her saniyede bir alarm çalar.

Otomatik Başlat Fonksiyonunun Açılıp Kapatılması
Kronometre Modunda ekranda sadece sıfırlar varken (A)ya
basarak onu açabilir ya da kapatabilirsiniz.

5 göstergesi, Otomatik Başlat açıldığında ekrana gelir.
Bu     göstergesi Otomatik Başlat kapalıyken5
görünmez.

Otomatik Başlat geri sayımını durdurmak ve sıfırlanmış ekrana dönmek için  (B)ye basınız.
Otomatik Başlat geri sayımı çalışırken (D)ye basarsanız kronometre hemen çalışmaya
başlar.

Auto-Start Function
on indicator

ALARM MODU
Saat, Dakika, Ay ve gün bilgileriyle birbirinden bağımsız 
5 alarm ayarı yapabilirsiniz. Alarmları ve saat başı sinyalini 
açıp kapatmak için de Alarm Modunu kullanınız.

Bir alarm açıldığında alarm zamanına ulaşan saat
20 saniyelik bir sinyal çalar.
Saat başı sinyali açıldığında her saat başı 
saat sinyal verir.

Alarm çeşitleri
Alarmın çeşidi, yaptığınız alarm ayarıne göre
belirlenir.

Günlük Alarm Ayarı Yapmak İçin
Alarmın saat ve dakika ayarını yapınız. gün için  “   ”
ve ay için de “        ” ayarı yapınız. Bu tip alarmlar
her gün aynı saatte çalar.

Mod göstergesiAlarm açık
göstergesi

Saat Dakika
Saat başı sinyali
açık göstergesi

Otomatik Işık Anahtarının Açılıp Kapatılması
Zaman İşleyişi Modunda (E)yi 1-2 saniye basılı tutarak otomatik ışık anahtarını
açınız ya da kapatınız.

Oto. ışık anaharı açık göstergesi, bu işlev açıldığında saatin bütün modlarında
ekranda görünür.
Pilin zayıflamasını engellemek amacıyla otomatik ışık anahtarı açıldıktan 3 saat sonra
otomatik olarak kapanır. Tekrar açmak isterseniz yukarıdaki prosedürü uygulamanız
gerekir.
(D) ye (Zaman İşleyişi, Isı Bilgilerini Geri Çağırma ve Alarm Modunda) ya da (E)
(Alarmlı Geri Sayım ve Kronometre Modu) tuşu ile ekranı aydınlatmanız otomatk
ışık anahtarı on/off ayarlarından ayrı çalışır.

Uyarı
Çok uzun kullanımdan sonra elektrikle çalışan (EL) arka ışık aydınlatması eski gücünü
kaybedebilir.
Arka ışığın çok sık kullanımı pil ömrünü kısaltır.
Arka ışık kullanıldığında, saatten bir ses gelebilir, bu bir arızadan kaynaklanmayan,
sadece EL panelinin, aydınlatma için kullandığı titreşimden kaynaklanan bir sestir.

Uyarı!
Dağa tırmanız ve dağ yürüyüşü gibi karanlık ya da bastığnız yerin çok sağlam
olmadığı yerlerde saat ekranını asla okumaya çalışmayınız. Aksi halde ciddi
bir yaralanma meydana gelebilir.
Kaza riski olan yerlerde, özellikle de yaya ve araç trafiğinin olduğu yerlerde
koşarken asla saat ekranını okumaya çalışmayınız.Aksi halde ciddi
bir yaralanma meydana gelebilir.
Bisiklete binerken ya da motorsiklet ve benzeri bir araç kullanırken asla saat
ekranını okumaya çalışmayınız. Aksi halde bir trafik kazası ya da ciddi
bir yaralanma meydana gelebilir.
Bisiklete binerken ya da motorsiklet ve benzeri bir araç kullanırken saatiniz
kolunuzdaysa mutlaka otomatik ışık anahtarı fonksiyonunu kapatınız.
Arka ışığın ani ve zamansız yanışı dikkatinizi dağıtabilir ve bu da trafik kazasına
ya da yaralanmanıza sebep olabilir.

Tarih Alarmı Ayarı Yapmak İçin
Alarm zamanının ay, gün, saat ve dakika ayarını yapınız. Bu alarm belirlenen gün ve 
saatte çalar.

1-Aylık Alarm Ayarı Yapmak İçin
Alarmın, ay, saat ve dakika ayarını yapınız. Gün ayarı için “     ” ayarı yapınız. Bu tip alarm
ayarladığınız ay boyunca her gün aynı saatte çalar.

Aylık Alarm Ayarı Yapmak İçin
Alarmın, gün, saat ve dakika ayarını yapınız. Ay ayarı için   “   ” ayarı yapınız. Bu tip alarm
her ay, belirlediğiniz gün ve saatte çalar.

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin
1. Alarm Modunda (E)yi kullanarak Alarm 1 ile Alarm 5 arasından bir alarm seçiniz.

Alarm 1 Alarm 4

Alarm 5

Alarm 2 Alarm 3

Saat Başı Sinyali

2. Bir alarm seçtikten sonra alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayıncaya dek (A) 
   tuşuna basınız. Bu işlem otomatik olarak alarmı açar.
3. Aşağıdaki ayarlar arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.

Saat Dakika Ay                       Gün

Otomatik ışık
anahtarı göstergesi

  Basılı tut:

ON OFF

D D

D D

D D D D

D

E

B

BB B

BB B

B
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4. (E) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. But uşların basılı tutulması yapılan alarm işlemini 
      hızlandırır.

    * Alarm zamanının 12/24 saat formatı Zaman işleyişinde seçmiş olduğunuz formattır.
   * 12 saat formatı ile alarm zamanı ayarlarken am ve pm ayarına dikkat ediniz.
5. Alarm zamanını ayarladıktan sonra (A)ya basarak Alarm Moduna dönünüz.
* Yanıp sönen hane ekrandayken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp
   sönme durur ve saat otomatik olarak alarm moduna döner.

Alarmı Susturmak İçin
 Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.

Bir Alarmı ve Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatamak İçin
Alarm Modunda (E)yi kullanarak bir alarmı ya da saat başı sinyalini seçiniz.
İstediğiniz gibi alarmı ya da saat başı sinyalini seçtikten sonra (B) ile onu açıp kapatabilirsiniz.
Alarmlardan biri açıldığında başka bir moda geçzseniz de alarm açıl göstergesi görünür.

Alarm Sesini Test Etmek İçin
Alarm Modunda (E)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

Alarm açık göstergesi Saat başı sinyali açık göstergesi
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