
Modül No. 2117/2265/2275

GENEL REHBER
• Bir moddan başka bir moda geçmek için (B)yi kullanınız.
• Herhangi bir modda bir işlem yaptıktan sonra (B)ye basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.
• (C)yi basılı tutarak istediğiniz zaman ekranı aydınlatabilirsiniz.
• Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.
• Alarm modunda ve Saat Ayarı modunda bir kaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız, saat normal zaman işleyişi ekranına döner.

Kronometre Modu                                     Saat Ayarları ModuZaman İşleyişi Modu                                     Alarm Modu

ZAMAN İŞLEYİŞİ MODU
• Zaman İşleyişi Modunda (A)ya basarak 12 saat/24 

saat formatları arasında seçim yapabilirsiniz.
• 12 saat formatında p.m zamanlarında (öğlen 12, 

gece 11.59) “P” göstergesi ekrandadır. a.m 
zamanlarında  ise gece yarısı 12.00- öğlen 11.59)
“P” göstergesi görünmez.  24 saat foröatı ekrandaki 
24 yazısı ile gösterilir.

 

• Haftanın günü aşağıdaki kısaltmalarla gösterilir:
SU: Pazar                MO: Pazartesi
TU: Salı                    WE: Çarşamba
TH: Perşembe          FR: Cuma
SA: Cumartesi

ALARM MODU
Günlük Alarm açıldığında saat her gün aynı saatte 20
saniye boyunca alarm çalar. Saat Başı Sinyali açıldığında
ise saat her saat başı sinyal verir.

Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin
1. Alarm Modunda (C)ye basınız. Saat haneleri yanıp

sönmeye başlayacaktır.
Böylece günlük alarm otomatik olarak açılmış olur.

2. Aşağıdaki sırada ilerlemek için (C)ye basınız.

DakikaSaat

Normal Alarm Modu
(yanıp sönen hane yok)

3. (A) (+) ile ayarlama yapınız. (A)yı basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.

• Alarm modunun 12/24 saat formatı, Zaman İşleyişi modunda ayarlamış olduğunuz
formattır.

• 12 saat formatı kullanırken zamanı p.m ya da a.m olarak ayarlarken dikkatli
olunuz.

4. Alarm zamanını ayarladıktan sonra (C)ye basarak Alarm Moduna dönünüz.

Alarmı Susturmak İçin
Çalan Alarmı (C)tuşuna basarak susturabilirsiniz.

Günlük Alarmın ve Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması
Alarm Modunda (A)ya basarak, günlük alarmın ve saat başı sinyalinin 
durumlarını aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz.

(Alarm Açık Göstergesi/Saat Başı Sinyali Açık Göstergesi)

İkisi de ON İkisi de OFF      Sadece Günlük
Alarm açık

Sadece Saat 
Başı Sinyali Açık

Alarmı Test Etmek İçin
Alarm Modunda (A)yı basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

Saat Saniye

 Gün
Haftanın günü

PM göstergesi

Dakika

Saat

Alarm açık göstergesi
Saat başı sinyali
açık göstergesi

 Mod göstergesi

Dakika

KRONOMETRE MODU
Kronometre Modu ile geçen zamanı, 2 ayrı zamanı ve 
2 yarışmacısı olan yarış zamanlarını ölçebilirsiniz.
Kronometrenin çalışma aralığı 59 dakika 59.99 
saniyedir.

Başlat Durdur                   Tekrar Başlat        Durdur                 Sil

Başlat Ayır                     Ayrımı Bırak Durdur                   Sil

Başlat Ayır                       Durdur                   Ayrımı Bırak        Sil
1. yarışmacı
bitirir.

2. yarışmacı 
bitirir.
1. yarışmacının
skoru ekrandadır.

2. yarışmacının
skoru ekrandadır.

(a) Geçen Zaman Ölçümü

(b) Ayrık Zaman Ölçümü

(c) Ayrık Zaman Ölçümü ve 2 Yarışanı Olan Yarışların Zamanı

SAAT AYARLARI MODU
Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin
1. (B)ye basarak Saat Ayarları Moduna giriniz.
• Saniye haneleri yanıp sönmeye başlayacaktır.
2. (C)ye basarak aşağıdaki sırada dizili diğer 

ayarlara geçiniz.

Dakika

   Ay

Saniye Saat

Haftanın günü Gün

3. Saniyeler yanıp sönerken (A)ya basarak saniyeleri sıfırlayabilirsiniz. (A)ya bastığınızda
saniye sayımı 30-59 arasındaysa, saniyeler sıfırlanırken dakika bölümüne 1 dakika eklenir.
Saniye sayımı 00-29 arasındayken sıfırlama yaparsanız, saniyeler sıfırlanır fakat dakika
kısmına ekleme olmaz.

4. Diğer ayarlar yanıp sönerken (saniye hariç) (A) (+) ile ayarlama yapınız. Haftanın günü 
ekrandayken (A)ya basarsanız bir sonraki güne geçersiniz. (A)yı basılı tutarsanız yapılan 
ayar çok hızlanır.

5. Saat ve tarih ayarlarını yaptıktan sonra (B)ye basarak Zaman İşleyişi Moduna geçini.
• Bir ayar bölümü yanıp sönerken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız, yanıp sönme

durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

Mod göstergesi

1/100 saniye

Dakika
Saniye

Ayırma zamanı göstergesi

Saat Saniye

 Gün
Haftanın günü

PM göstergesi

Dakika
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