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 Bir moddan diğer bir moda geçmek için B yi kullanınız. 

 Her türlü modda D tuşuna basarak saat ekranını aydınlatabilirsiniz. 

 

ZAMAN AYARLARI MODU 
Dijital Saati Ayarlamak İçin  

1. Zaman ayarları modunda saniye haneleri dijital ekranda yanıp 
sönmeye başlayana dek C ye basınız. 

Saniyeler seçilmiş olduğundan saniyeler yanıp sönmeye başlar. 
2. Aşağıdaki sırada ilerlemek için Cye basınız. 
 

 

 
 Zaman Ayarları ekranına ulaştığınızda tekrar yanıp sönen saniye 

ekranına geçmek için C ye basınız. 
3. Saniye hanesi seçiliyken (yanıp sönerken) B tuşuna basarak 
saniyeleri sıfırlayabilirsiniz. Saniye hanelerindeki rakam 30-59 
arasındayken B ye basarsanız,saniyeler sıfırnanırken, dakika 
hanesine de 1  dakika ekleme yapılır.Saniye  hanelerindeki rakam 00-
29 arasındayken B ye bastığınızda ise dakika bölümüne ekleme       
yapılmadan saniyeler sıfırlanır. 

4. Diğer haneler seçiliyken (saniye hariç) Bye basarsanız ekrandaki rakam artar. Byi basılı tutarsanız bu artış 
hızlı yapılır. 12/24 saat ayarları seçiliyken Bye basarak saat formatlarından birini seçebilirsiniz. 

5. Saat ve format ayarlarını yaptıktan sonra Cye  basarak Zaman Ayarları modunu seçiniz. 

 Eğer  hanelerden herhangi biri seçiliyken (yanıp sönerken) birkaç dakika boyunca hiçbir tuş kullanımı 
yapmazsanız, saat Zaman Ayarları moduna döner. 

Analog Saati Ayarlamak İçin 

Hangi modda olursanız olun A tuşuna basarak analog saat ayarına geçebilirsiniz. 
A tuşunu basılı tutarak analog saat ayarının daha hızlı yapılmasını sağlayabilirsiniz. Fakat analog ayarını sadece 
ileri doğru yapabilirsiniz, kollar geriye doğru hareket etmez. 

TARİH MODU 

Tarihi Ayarlamak İçin 

1. Tarih modunda, ay haneleri dijital ekranda yanıp sönmeye 
başlayana dek C tuşuna basınız.Önce ay haneleri yanıp sönmeye 
başlar, çünkü saat öyle ayarlanmıştır.  

2. C tuşu ile diğer ayar hanelerine geçiş yapabilirsiniz. 

 

 
 Tarih Modu ekranına geldiğinizde, yanıp sönen ay ayarları 

bölümüne geçmek için tekrar C ye basınız. 

3. Ay yada tarih bölümü yanıp sönerken B tuşuna basarak ekrandaki 
rakamı arttırabilirsiniz. Haftanın günü ayarları ekrandayken B tuşuna 
basarak bir sonraki güne geçebilirsiniz. Byi basılı tutarsanız seçili olan 
bölümün ayarı daha hızlı yapılır. 
4. Tarihi ayarladıktan sonra Cye basarak Tarih Modunu seçiniz.  

 Saatin eksik yılları hesaplama özelliği yoktur. 29 Şubat günü geldiğinde, uygun tarih ayarını manuel olarak 
yapmanız gerekir. 

 Seçmiş olduğunuz bölüm ekranda yanıp sönerken, birkaç dakika boyunca hiçbir tuş kullanımı 
yapmazsanız, saat otomatik olarak Zaman Ayarları Moduna döner. 

ALARM MODU 

Günlük alarm fonksiyonu açıldığında, hergün ayarlanan saatte, saatin alarmı 20 saniye boyunca 
çalar. Çalan alarmı, saatin herhangi bir tuşuna basarak susturabilirsiniz. Saat başı alarmı açıldığında 

saat, her saat başını hatırlar. Günlük Alarm ve Saat Başı Alarmı dijital 
saat ayarlarına  bağlı olarak çalışır. 
 Alarm modunda birkaç dakika boyunca hiçbir tuşa basmazsanız 

saat otomatik olarak Zaman Ayarları moduna döner. 
 
Alarm Zamanını ayarlamak İçin 
1. Alarm modunda, ekrandaki saat haneleri yanıp sönmeye 
başlayana dek Cye basınız. Saat haneleri seçilmiş olduğundan, 
öncelikle saat haneleri yanıp sönmeye başlar.                                    
2. Aşağıdaki sırada ilerlmek için Cyi kullanınız. 

4. Günlük alarm/Saat başı alarmı ayarları seçiliyken Bye basarak durumu aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz. 

[Alarm AÇIK göstergesi/Saat Başı alarmı AÇIK Göstergesi] 

 
 
 

 
 
5. Alarm ayarlarını yaptıktan sonra Cye basarak Alarm Moduna dönünüz. 
 Seçili bir hane yanıp sönmekteyken birkaç dakika hiçbir tuş kullanımı yapmazsanız saat otomatik olarak 

Zaman Ayarları moduna döner.  
Alarmı Test Etmek İçin 

Hangi modda olursanız olun Bye basarak alarmı duyabilirsiniz. Fakat B ile mod  da değişir, bunu 
unutmayınız. 

İKİLİ ZAMAN MODU 

İkili zaman modu halihazırdaki dijital ve analog saatlerinizden ayrı işleyen 
bir ikinci dijital saat ayarıdır. Yani başka bir zaman diliminin saatini, 
saatinizde görebilmenizi sağlar. 

İkili Zamanı Ayarlamak İçin 

1. İkili Zaman modunda saat haneleri ekranda yanıp sönmeye 
başlayana dek Cye basınız. Saat haneleri seçili olduğundan önce 

saat haneleri yanıp sönmeye başlar. 
2. Aşağıdaki sırada ilerlemek için Cye basınız. 

 
                                                                
İkili Zaman modu ekranından yanıp sönen saat hanelerine geçmek için Cye basınız. 
 
3. Seçili rakamı arttırmak için Bye basınız. Byi basılı tutarsanız yapılan işlem hızlanır. 12/24 saat ayarları 

seçiliyken Bye basarak bu iki formattan birini seçebilirsiniz. 
4. Zamanı ayarladıktan sonra Cye basarak İkili Zaman moduna dönünüz. 

 
 Seçili bir hane yanıp sönmekteyken birkaç dakika hiçbir tuş 

kullanımı yapmazsanız saat otomatik olarak Zaman Ayarları 
moduna döner. 

KRONOMETRE MODU 
Kronometre modu sayesinde geçen zamanı ve toplam geçen zamanı 
ölçebilirsiniz. Kronometre 59 dakika 59.99 saniyeye kadar çalışır. 

Geçen Zamanı Ölçmek İçin 
1. Cye basarak Kronometreyi başlatınız. 
2. Cye basarak Kronometreyi durdurunuz. 
3. Kronometre 

“
00:00 00

”  
olana dek Cyi basılı tutunuz. 

Toplam Geçen Zamanı Ölçmek İçin 

1. Cye basarak Kronometreyi başlatınız. 
2. Cye basarak Kronometreyi durdurunuz. 
3. Cye basarak ekranda gösterilen geçen zamandan itibaren zaman 

ölçümüne devam ediniz. 2 ve 3. basamakları istediğiniz kadar tekrar 
ettirinizi. 

4. Kronometre  
“
00:00 00

”  
 olana dek Cyi basılı tutunuz. 

 Alarm modu ekranına geldiğinizde, tekrar yanıp sönen saat hanelerine geçmek için Cye basınız. 

 
3. Seçili rakamı arttırmak için Byi kullanınız.Byi basılı tutarsanız işlem hızlanır. 

 Alarm zamanının formatı (12/24 saat) dijital saat ayarlarında seçmiş olduğunuz formata bağlıdır. 
 12 saat formatıyla alarm zamanını ayarlıyorsanız gece-gündüz  ayarını doğru yapmaya dikkat ediniz. 
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