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3. (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi
    hızlandırır.
• Doğum tarihinizi 1 Ocak 1940 ile 31 Aralık 2039 arasında ayarlayabilirsiniz.
• (C)yi basılı tutarsanız doğum tarihi olarak halihazırdaki günün tarihi ayarlanır.

 İsterseniz bu tarih üzerinden ayarlama yapabilirsiniz.
4. Doğum tarihinizi ayarladıktan sonra (A)ya basarak Fal Moduna dönebilirsiniz.
• Ekranda yanıp sönen haneler varken 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız

yanıp sönme durur ve saat Fal Moduna geri döner.
Bugünün Aşk ve Sağlıktaki Falını Görmek İçin
Bu fal biyoritminize bağlıdır.
1. Zaman İşleyişi Modunda 1 kez (C)ye basarak Fal
   Moduna giriniz.
2. Ekranda mutlaka “-1P-” olmalıdır.
• Bu noktada Fal modundan çıkmak isterseniz (C)ye 

basarak Gün Sayımı Moduna geçebilirsiniz.

3. (B)ye basınız. Böylece ekrana “PUSH” yazısı gelir.
• “PUSH” yazısı ekrana geldikten sonra birkaç dakika

hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak 2. 
basamağa geri döner.

4. Bugünün LOVE (AŞK) falını görmek için (D)ye, bugünün
HEALTH (SAĞLIK) falını görmek için (C)ye basınız.

•  LOVE  ve HEALTH fallarını ardarda göremezsiniz. Birini
gördükten sonra diğerini görüntülemek için önce 5. 
basamağı sonra da 2. basamağı yerine getirmeniz 
gerekir.

• Fallardaki şans oranı 0% ila 99% arasında gösterilir.
Daha yüksek oran, çok yüksek şansı gösterir.

5. (L) dışındaki bir tuşa basarak 2. basamağa dönebilirsiniz.
• Bir kaç dakika hiçbir işle yapmazsanız saat 2. basamağa

geri döner.

Şu Anki Şansınızı Görmek İçin
Bu bölümde tek bir tuşla halihazırdaki şansınızı nasıl
görebileceğiniz anlatılmaktadır.
• NOW (ŞİMDİ) yüzdelik oranla gösterilir. Yüksek oranlar

daha yüksek şansı gösterir.
• HORARY (BİR SAAT) ekranında               cevabınıYES/NO

vereceğiniz bir olayın cevabı yer alır.
1. Zaman İşleyişi Modunda 1 kez (C)ye basarak Fal
   Moduna giriniz.
2. Ekranda mutlaka “-1P-” olmalıdır.
   Bu noktada Fal modundan çıkmak isterseniz (C)ye 
   basarak Gün Sayımı Moduna geçebilirsiniz.
•

3. (B)ye basınız. Böylece ekrana “PUSH” yazısı gelir.
  “PUSH” yazısı ekrana geldikten sonra birkaç dakika
   hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak 2. 
   basamağa geri döner.

•

4.
   SAATLİK) görmek için (B)ye basınız.

  Birini gördükten sonra diğerini görüntülemek için önce 5. 
  basamağı sonra da 2. basamağı yerine getirmeniz 
  gerekir. 

NOW  (ŞİMDİ)yi görmek için (A) ya HORARY (BİR 

• NOW  ve HORARY  fallarını ardarda göremezsiniz. 

5. (L) dışındaki bir tuşa basarak 2. basamağa dönebilirsiniz.
   Bir kaç dakika hiçbir işle yapmazsanız saat 2. basamağa
   geri döner.
•

Grup Falı
Grup Falını kullanarak 2 ila 4 kişi arasındaki arkadaşlık
ve uyumluluk seviyesini görebilirsiniz.
Kişi Sayısını Belirlemek İçin
1. Zaman İşleyişi Modunda 1 kez (C)ye basarak Fal
   Moduna giriniz.
2. Ekranda mutlaka “-1P-” olmalıdır.
3. (D)ye basarak aşağıdaki sırada görüntülenecek
   olan kişi sayısını seçiniz.

• Bu noktada Fal modundan çıkmak isterseniz (C)ye basarak Gün Sayımı Moduna 
geçebilirsiniz.

Modül No. 2152

GENEL REHBER
• Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
• Her türlü modda (L)ye basarak ekranı 2 saniyeliğine aydınlatabilirsiniz.

ZAMAN İŞLEYİŞİ

• (D)yi kullanarak 12 saat/24 saat formatı arasında seçim yapabilirsiniz.
• Saniye ve animasyon ekranları arasında geçiş yapmak için (B)yi kullanınız.
• Animasyonun içeriği içinde bulunduğunuz moda ve yaptığınız işleme göre değişir.

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin
1. Zaman İşleyişi Modunda saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya
    basınız.
2. (C)ye basarak aşağıdaki sırada dizili diğer ayarlara geçiniz.

Saniye

Gün

Saat Dakika

Yıl   Ay

3. Saniye ayarını yaparken (saniyeler yanıp sönerken) (D)ye basarak onları sıfırlayabilirsiniz.
   Saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasındayken saniyeleri sıfırlarsanız dakika
   hanelerine 1 dakika ekleme yapılır. Saniye haneleri 00 ile 29 arası bir sayıdayken sıfırlama
   yaparsanız dakika hanelerine ekleme yapılmaz.
• (D) (+) ile diğer ayarları (saniye hanesi hariç) yapabilirsiniz.
• (D)yi basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandırır.
4. Saat ve tarihi ayarladıktan sonra (A)ya basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.
• Haftanın günü, yapılan tarih ayarına göre otomatik görüntülenir.

Yıl ayarı 1 Ocak 2000 ile 31 Aralık 2039 arasında yapılabilir.•
• Ekranda yanıp sönen haneler varken 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp

sönme durur ve saat Zaman İşleyişi Moduna döner.

ARKA IŞIK HAKKINDA
• Her türlü modda (L)ye basarak ekranı 2 saniyeliğine aydınlatabilirsiniz.
• Bu saatteki arka ışık elektrikle çalışan (EL) bir ışık kullanır, bu ışık uzun kullanım

sonucu eski gücünü kaybeder.
• Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.
• Ekran aydınlatılırken saatten kısık bir ses gelir. Bu ses normaldir, saatte arıza olduğu

anlamına gelmez.
• Ekran aydınlatması direk güneş ışığı altında kullanılırsa ekran okunması zorlaşır.

  FAL MODU
Fal Modu sayesinde aşağıdaki fonksiyonları 
gerçekleştirebilirsiniz.
Kişisel Fal
• Bugünkü şansınız (LOVE (Aşk), HEALTH (Sağlık))
• Şu anki şansınız  (NOW (Şimdi ),                           (bir saatlik) HORARY
 (YES/ NO))

Grup Falı (2 ila 4 oyuncu)
• Arkadaşlık, Uyumluluk

Bugünkü Şansınız

Doğum Tarihinizi Ayarlamak İçin
Bu güne ait şansınızı (Aşk, Sağlık) görebilmek için doğum 
tarihinizi saate yüklemeniz gerekir. Diğer fallar için ise
doğum tarihine ihtiyaç duyulmaz.
1. Fal Modunda yıl haneleri yanıp sönmeye başlayana
   dek (A)ya basınız.
2. (C)ye basarak aşağıdaki sırada dizili diğer ayarlara geçiniz.

Yıl                         Ay Gün

Saat
Dakika

Haftanın günü

     Ay - Gün

Animasyon

(B)ye bas.

Saniye

PM göstergesi

Zaman İşleyişi Modu                                    Fal Modu                                                             Gün Sayım Modu                                       Alarm Modu

Halihazırdaki saat

Oyuncu sayısı
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4. (B)ye basınız. Böylece ekrana “PUSH” yazısı
gelir.

• “PUSH” ekrana geldikten sonra 2-3 dakika hiçbir 
 işlem yapmazsanız saat 2. basamağa döner.

5. İlk önce, oyunculardan biri ekranda oklarla gösterilen tuşa
basar. Daha sonra 2. oyuncu okla gösterilen tuşa basar
ve diğer oyuncular da bu şekilde devam eder.

• Grubun arkadaşlık seviyesi %0 ile %99 arasında bir 
seviyede görüntülenir. Daha yüksek oranlar daha yüksek
arkadaşlığı gösterir.

• Ekranda yanıp sönen oklar uyumluluğu iyi olan oyuncuların
tarafında basılan tuşlardır.

6. (L) dışında bir tuşa basarak 2. basamağa dönebilirsiniz.
• Bir kaç dakika boyunca hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak 3. basamağa

döner.
• Arkadaşlık seviyesi ve uyumluluğun birbiriyle alakası yoktur.

GÜN SAYIM MODU
Gün Sayımı Modu sayesinde Zaman İşleyişi Modundaki tarih ile ayarlanan hedef tarih
arasında kaç gün olduğunu gösterir.

• 5 adet gün sayım kaydı vardır. Her birinin kendi resmi ve kendi hedef tarih kaydı
vardır.

• Hedef tarihe ulaşıldığında  göstergesi Zaman İşleyişi Modu ekranında yanıp söner.
 göstergesi, hedef tarih ekrandaysa Gün Sayım Modu ekranında da görünür.

• göstergesi, hedef tarihin yıl ayarı gözetilmeksizin her yıl aynı tarihte yanıp söner.

Gün Sayımı Datalarının Kontrol Edilmesi
Gün Sayımı Modunda (D) ile Gün Sayımı Modu kayıtları arasında dolaşabilirsiniz.
• Gün Sayımı Modunda hedef tarihin geçmişte kalması (negatif değer gösterilir) 

ya da gelecekte olması (pozitif değer)  önemsenmeksizin, halihazırdaki günden
hedef tarihe kadar kaç gün olduğu gösterilir.

Gün Sayımı Datalarının Ayarlanması
1. Gün Sayımı Modunda (D) ile artık ihtiyacınız olmayan

bir sayım datasını görüntüleyiniz. 
2. Yıl ayarları ekranda yanıp sönmeye başlayana dek

(A)ya basınız.
3. Aşağıdaki sırada dizili olan ayarlara geçmek için

(C)yi kullanınız.

Yıl   Ay

Resim Gün

4. (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi
hızlandırır.
(C)yi basılı tutmanız hedef tarihi halihazırdaki günün tarihine ayarlar. Bu ayar
üzerinden giderek ayarlama yapabilirsiniz.

•

• (D) ve (B)yi kullanarak aşağıdaki sırada görünecek olan resimlerden birini
seçebilirsiniz. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandırır.

5. Hedef tarihi ve resmi ayarladıktan sonra (A)ya basarak Gün Sayımı Moduna
dönebilirsiniz.

• Yıl ayarı 1 Ocak 1940 ile 31 Aralık 2039 arasında yapılabilir.
• Bir ayar yanıp sönerken 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönme durur

ve saat otomatik olarak Gün Sayım Moduna döner.

Yıl
Ay - Gün

Gün sayısı

Resim

göstergesi
Hedef tarih

ALARM MODU
Bir alarm açıldığında, halihazırdaki zaman alarm zamanına
ulaşınca 20 saniyelik bir alarm çalar. Saat başı sinyalini
açarak saatinizin her saat başı sinyal vermesini
sağlayabilirsiniz.

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin
1. Alarmın saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek

(A)ya basınız. Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.

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

Saat Dakika

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

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

• Alarm zamanının formatı (12-saat ve 24-saat) Zaman İşleyişi Modunda seçtiğiniz
formattır.

• 12 saat formatı kullanarak alarm zamanını ayarlarken a.m ve p.m ayarına dikkat
ediniz.

• Bir ayar yanıp sönerken 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönme durur
ve saat otomatik olarak Alarm Moduna döner.

Alarmı Susturmak İçin
• Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.

Günlük Alarmın  ve Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması
Alarm Modunda (B)yi kullanarak günlün alarmın ve saat başı sinyali ayarının
açık/kapalı durumlarını aşağıdaki gibi değiştiriniz.

Sadece Saat
başı sinyali

Sadece Günlük
Alarm

İkisi de OFF İkisi de ON

• Alarm ve saat başı sinyali göstergeleri saatin tüm modlarında ekranda görünür.

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

AM göstergesi

Saat
Dakika

Halihazırdaki zaman

Alarm zamanı

  Oklar

www.ersa.com.tr Tercüme:  www.mutercim.ajansi.com

rt.
moc.a sr e.

w
w

wrt.
mo

c.
as

re
.

w
w

w


