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Otomatik Işık Anahtarının Açılıp Kapatılması
Zaman İşleyişi Modunda (B)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.

• Zaman İşleyişi Modunda (L)ye bastığınızda, ekran, otomatik ışık anahtarı ayarlarından
bağımsız olarak ekranı aydınlatır.

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.

Modül No. 1966

Zaman İşleyişi Modu Alarmlı Geri Sayım Modu

GENEL REHBER
• Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
• Her hangi bir modda herhangi bir işlem yaptıktan sonra (C)ye basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz. 
• Herhangi bir modda ayarlar ekranı görüntüdeyken (yanıp sönen haneler), 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız, saat ayarlar ekranını otomatik olarak siler (yanıp sönme durur) ve

içine bulunduğu modun normal ekranına döner.
• (C)yi birkaç saniye basılı tutarsanız saat Zaman İşleyişi Moduna döner. Hangi modda olduğunuzu ve bir sonraki işlemde ne yapmanız gerektiğini unutursanız (C)yi 1-2 saniye

basılı tutarak normal Zaman işleyişine dönünüz.
• Her türlü modda (L)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

Kronometre Modu                 Alarm Modu                      İkili Zaman Modu

ZAMAN İŞLEYİŞİ MODU
Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin
1.Zaman işleyişi modunda, saniyeler yanıp sönmeye
   başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına
   geçmiş olursunuz. .
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek 
    için (C)yi kullanınız.

Saniye

Gün

Dakika

12/24-Saat Formatı

Saat

Haftanın günü   Ay

Haftanın
günü

Ay

Gün

PM göstergesi

Saat
Dakika

Saniye

3. Saniye haneleri seçiliyken (yanıp sönerken) (D)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) (D) (+) ve (B) (-) ile

ayarlama yapınız. 12/24 Saat formatında (D) ya da (B) yi kullanarak iki formattan
birini seçiniz. Haftanın günü ayarında (D) ile bir sonraki güne, (B) ile bir önceki güne
geçebilirsiniz.

• Saniye ya da 12/24 saat formatı hariç kullanılan tuşun basılı tutulması yapılan işlemi
çok hızlandırır.

• 12 saat formatında “P:M” zamanlarını göstermek üzere P göstergesi ekranda görünür.
Fakat “A:M” zamanları için gösterge yoktur.

• 24 saat formatında 24 göstergesi ekranda görünür.
5. Saat ve tarihi ayarladıktan sonra (A)ya basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.

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

Otomatik ışık
göstergesi

(B)yi basılı tut

ON OFF

ALARMLI GERİ SAYIM SAYACI
Geri sayım sayacının başlangıç zamanını 1 saniye ile 24
saat arası bir zamana ayarlayabilirsiniz. Geri sayım sıfıra
ulaştığında 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.

Saat                    Dakika                   Saniye

Halihazırdaki saat

İlerleyiş 
sinyali açık
göstergesi

     Oto. tekrar
açık göstergesi

1/10
Saniye

Saniye

Dakika
Mod göstergesi

3. (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi 
    çok hızlandırır.
•  (D) ve (B)e aynı anda basarak başlangıç zamanını 0:00' 00" yapabilirsiniz.
• Geri sayım başlangıç zamanını 24 saat yapmak için 0:00' 00" ayarı yapınız.
4. Geri sayım başlangıç zamanını ayarladıktan sonra 2 kez (A)ya basarak Alarmlı
   Geri Sayım Sayacı Moduna geri dönünüz.

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 ulaşıldığın 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 geir.
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ALARM MODU
Günlük Alarm açıldığında saat her gün aynı saatte 20 
saniyelik bir alarm çalar. Çalan alarmı herhangi bir tuşa 
basarak susturabilirsiniz. Saat başı sinyalini açarak 
saatinizin her saat başı 2 sinyal sesi vermesini de 
sağlayabilirsiniz.

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin
1. Alarm Modunda, alarm zamanının saat haneleri yanıp
   sönmeye başlayıncaya dek (A) tuşuna basınız. 
• Bu işlem otomatik olarak alarmı açar.
2. Aşağıdaki ayarlar arasında geçiş yapmak için (C)yi
   kullanınız.

İKİLİ ZAMAN MODU
İkili Zaman Modu sayesinde başka bir zaman diliminin 
saatini de sürekli görebilirsiniz. Öte yandan bu saat için Zaman 
işleyişi modundan farklı bir saat formatı (12 saat/24 saat) da 
seçebilirsiniz. 

İkili Zaman Modunu Ayarlamak İçin
1. İkili Zaman Modunun saat haneleri yanıp sönmeye
    başlayana dek (A)ya basınız.
2. Aşağıdaki sırada dizili ayarlara geçmek için (C)yi
    kullanınız.

3. (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı 
    tutmanız yapılan işlemi hızlandıracaktır.

4. Zamanı ayarladıktan sonra (A)ya basarak İkili Zaman Modu ekranına dönünüz.
• İkili Zaman Modunun saniye sayımı, Zaman işleyişi Modunun saniye sayımı ile

eş zamanlı ilerler.
• İkili Zaman Modunda (B)ye basarak 12 saat/24 saat formatı arasında seçim 

yapabilirsiniz.
Hedef Zamanın Ayarlanması ve Açılıp Kapatılması

1. Kronometre Modunda ekranda sadece sıfırlar varken
hedef zamanın saat haneleri yanıp sönmeye başlayana 
dek (A)ya basınız.

2. Aşağıdaki sırada dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

3. (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı 
    tutmanız yapılan işlemi hızlandıracaktır.

• (B) ve (D)ye birlikte basarak halihazırdaki ayarı
0:00' 00"yapabilirsiniz.

4. Hedef zaman ON/OFF ayarlarını görüntülemek için (A)yı kullanınız.
5. (D) ya da (B) yi kulanarak hedef zamanı açınız ya da kapatınız.
6. (A)ya basarak Kronometre Moduna dönebilirsiniz.
Önemli!
Hedef zamanı açmazsanız alarm çalmaz.
• Çalan alarmı susturmak için (A) (C) ya da (L)yi kullanınız.

Otomatik Tekrar Sayacının ve İlerleyiş Sinyalinin Açılıp Kapatılması
1. Alarmı Geri Sayım Modunda saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya

basınız. (A)ya tekrar basarak otomatik tekrar ON/OFF ayarları ekranına geçiniz. 
2. (D) ya da (B)yi kullanarak oto-tekrarı açınız( ) ya da kapatınız.
3. (C)ye basarak İlerleyiş Sinyali ON/OFF ayarlarına geçiniz.
4. (D) ya da (B)yi kullanarak ilerleyiş sinyalini açınız ( ) ya da kapatınız.
5. (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.

• 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.

KRONOMETRE MODU
Kronometre, geçen zaman, ayrık zaman ve iki bitişli zamanları
ölçmenizi sağlar. Kronometrenin görüntü aralığı 23 saat, 59
dakika ve 59.99 saniyedir.Hedef zamana ulaşıldığında alarm
çalmasını da ayarlayabilirsiniz. Kronometre Modunda bir de
Otomatik Başlat fonksiyonu bulunmaktadır.

Halihazırdaki saat

Hedef zaman açık göstergesi

Mod göstergesi

Dakika
Saniye

1/100 Saniye

(a) Geçen Zaman

Başlat                    Durdur                  Tekrar Başlat        Durdur                   Sil

Başlat                    Ayır                        Ayrımı bırak          Durdur                   Sil

Başlat                    Ayır                        Durdur                  Ayrımı bırak           Sil

(b) Ayrık Zaman

(c) İki Ayrı Bitişli Yarış

1. yarışmacı
bitirir.

2. yarışmacı
bitirir.
1. yarışmacının
süresi ekrandadır.

2. yarışmacının
süresi ekrandadır.

Otomatik Başlat Fonksiyonu Hakkında
Otomatik başlat fonksiyonu ile saniye 5 saniyelik bir geri sayım yapar. Geri sayım 
sıfıra ulaştığında, geri sayım işlemi 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 (B)ye basarak onu açabilir 
ya da kapatabilirsiniz.
   Otomatik başlat açıldığında AUTO-ST göstergesi ve ekranın üst kısmında da 05 
   göstergesi görünür. Otomatik Başlat kapatıldığında ekranın üst kısmında 
   halihazırdaki saat görünür ve AUTO-ST göstergesi görünmez. 

•

Hedef Zaman Fonksiyon Hakkında
Hedef Zaman fonksiyonunda, kronometrenin ölçtüğü saat sizin daha önce ayarladığınız 
hedef zamanına ulaştığında alarm çalar. 

Saat                     Dakika                 Saniye

Saniye

Saat

Dakika
Mod göstergesi

Hedef zaman açık göstergesi

Saat                                  Dakika

Halihazırdaki saat

Saat

Dakika
Mod göstergesi

Alarm açık göstergesi

Saat başı sinyali
açık göstergesi

3. (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi 
    hızlandıracaktır.
• Alarm zamanının 12/24 saat formatı Zaman işleyişinde seçmiş olduğunuz 

formattır.
• 12 saat formati ile ayarlama yaparken zamanı am (gösterge yok) ve pm 

 (P göstergesi) olarak oğru ayarlamaya dikkat ediniz.
4. Alarm zamanını ayarladıktan sonra (A)ya basarak Alarm Moduna dönünüz.

Günlük Alarmı ve Saat Başı Sinyalini Aıp Kapatmak İçin
Alarm Modunda (B)ye basarak alarmın ve saat başı sinyalinin ayarlarını aşağıdaki 
gibi ayarlayınız.

İkisi de ONSadece Saat
Başı Sinyali

Sadece Günlük
Alarm açık

İkisi de OFF

• Alarm açık göstergesi (
fonksiyonlar açıldığında saatin bütün modlarında ekranda görünür.

) ve Saat başı sinyali açık göstergesi(     ) bu 

Alarm Sesini Kontrol Etmek İçin
Alarm modunda (B)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.
• (B)ye basamak aynı zamanda günlük alarmın ve saat başı sinyalinin ON/OFF 

ayarlarını yapmak için kullanılır.

Saat Dakika

Halihazırdaki saat

Saat

Dakika

Mod göstergesi
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