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ZAMAN İŞLEYİŞİ MODU
Bu bölümde saat ve tarihin ayarlanması anlatılmaktadır.

• Zaman İşleyişi Modunda (B)ye basarak haftanın günü ve ay ekranları arasında geçiş yapabilirsiniz.
• Zaman İşleyişi Modunda (E)ye basarak ekranı 3 saniyeliğine aydınlatabilirsiniz.
• Zaman İşleyişi Modunda (D)ye basarak 12 saat 24 saat formatı arasında seçim yapabilirsiniz.
• 12 saat formatı seçildiğinde p.m zamanları “P” , a.m zamanları “A” ile gösterilir.

24 saat formatında ise herhangi bir gösterge bulunmaz.
• Zaman İşleyişi Modundaki grafikte saniye geçişleri gösterilir.
• Saniye akışına bağlı olarak Zaman İşleyişi Modunda çeşitli animasyon figürleri gösterilir.

00 ve 30. saniyelerde animasyon hiç olmadığı kadar hızlıdır.

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin
1. Zaman İşleyişi Modunda saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
   Ayarlar ekranı görüntüye gelecektir.
2. Aşağıdaki sıradaki ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

Saniye

Gün

Saat                   Dakika

Yıl    Ay
3. Saniyeler yanıp sönerken (D)ye basınız.
• Saniyeler yanıp sönerken (D)ye basarak saniyeleri sıfırlayabilirsiniz. Halihazırda

ekrandaki saniyeler 30 ile 59 arasında iken saniyelerin sıfırlanması, dakika bölümüne +1 
dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniyeler 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, 
sıfırlanmaları sonucu dakika kısmına ekleme olmaz.

4. Saniyeler haricindeki diğer haneler yanıp sönerken (D) (+) ile ayarlama yapınız. (D)yi
    basılı tutarak daha hızlı ayar yapabilirsiniz.
5. Saat ve tarihi ayarladıktan sonra (A)ya basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.

•

Haftanın günü yapılan tarih ayarına göre otomatik görüntülenir.
Yıl ayarı 1 Ocak 1995 ila 31 Aralık 2039 arasında yapılabilir.
Bir ayar bölümünde haneler yanıp sönerken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız
yanıp sönme durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

•
•

DST (Yaz Saati Uygulaması)
Yaz saati uygulaması, Standart saat üzerinden yapılan 1 saatlik değişim
ile elde edilen bir uygulamadır. Fakat tüm ülkelerde ve tüm bölgelerde
bu uygulama kullanılmaz.

Zaman İşleyişi Modunda standart saat, yaz saati uygulaması
arasında seçim yapmak için (B)yi basılı tutarak saatten 2 bip
sesi gelmesini sağlayınız.
• Yaz saati uygulamasında saat ve dakika haneleri arasındaki

bölüm yanıp söner.

     Ay EkranıHaftanın Günü Ekranı
Haftanın Günü - Gün

Ay – Gün
Animasyon alannıGrafik alanı

(B)ye bas.

PM göstergesi
Saat: Dakika

Saniye

Yanıp söner

Grafik alanı

Mod göstergesi – Sayaç No.

Saniye
Dakika

1/10 saniye

Gösterge 5 dk dan            5dk dan Sınırfazla                  az

Grafik Alanı

Gösterge Başlan. 5'00"0 Sınır
Bip                      1 saniye             1 saniye           10 saniye     
Arka Işık 1 saniye              1 saniye            2 saniye     

ALARMLI GERİ SAYIM SAYCI MODU
Alarmlı Geri Sayım Sayacı Modunda 3 adet 60-dakikalık sayaç vardır.
Başlangıç zamanları 1 dakikalık artışla ayarlanır. Geri sayım sıfıra
ulaştığında alarm çalar.
• Alarmlı Geri Sayım Sayacı Modunda (B)ye basarak ekranı 3 

saniyeliğine aydınlatabilirsiniz. Geri sayım zamanını ayarlarken
(dakika haneleri yanıp sönerken) ekranı aydınlatmak için (E)ye
basınız.

• Geri sayım sayaçlarının başlangıç zamanları satın aldığınızda 15, 30,
ve 60 dakika olarak ayarlanmıştır. Bu ayarları olduğu gibi kullanabilir
ya da isterseniz farklı bir ayar yapabilirsiniz.

ARKA IŞIK
Bu saatin EL (electro-luminescent) paneli karanlık mekanlarda ekrandaki yazıların okunmasını 
kolaylaştıran bir işlevdir. İçinde bulunduğunuz moda bağlı olarak (E) ya da (B) tuşuna basarak
ekranı 3 saniyeliğine aydınlatabilirsiniz. (E) ve mi (B)ye mi basacağınızı öğrenmek için ilgili
modları okuyunuz.
• Aydınlatma sağlayan elektrikle çalışan panel uzun kullanımlar sonucu eski gücünü

kaybeder.
• Arka ışık tarafından sunulan aydınlatma, güneş altında kullanıldığında ekranın

okunmasını zorlaştırır.
• Ekran aydınlatılırken saatten kısık bir ses gelebilir. Bu EL panelinin aydınlatma

yapmasına bağlı ortaya çıkan titreşimin sesidir, herhangi bir arızanın habercisi
değildir.

• Bir alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak söner.

Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin
1. Alarmlı Geri Sayım Sayacı Modunda sayaç seçimi yapmak için (D)yi kullanınız. 

Sayaç 1 Sayaç 3Sayaç 2

• Sayaç çalışmaktaysa ya da durdurulmuşsa (D)ye bastığınızda sayaç seçimi yapılmaz.
Başka bir sayaca geçiş yapma işlemine geçmeden önce sayacın işleyişini bitirmelisiniz.

2. (E)ye basarak geri sayımı başlatınız.
• Geri sayımın sonuna ulaşıldığında siz herhangi bir tuşa basarak susturmazsanız 10 

saniyelik bir alarm çalar. Daha sonra alarm susar ve ekrana geri sayımın başlangıç zamanı 
gelir.

• Çalışmakta olan geri sayımı durdurmak için (E)ye basınız. Sayımı durakladığı yerden devam 
ettirmek için tekrar (E)ye basmanız yeterlidir.

• Geri sayım işlemini tamamen iptal etmek için önce (E)ye basarak sayımı duraklatınız. Daha 
sonra (D)ye basınız. Böylece ekrana geri sayım başlangıç zamanı gelecektir.

Bir Geri Sayım Sayacının Zamanını Değiştirmek İçin
1. Alarmlı Geri Sayım Sayacı Modunda sayaç seçimi yapmak için (D)yi kullanınız.
2. Sayacı seçtikten sonra dakika haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
3. (D) (+) ile ayarlama yapınız. (D)yi basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır.
4. Geri sayım sayacı zamanını ayarladıktan sonra (A)ya basarak Geri Sayım Moduna dönünüz.
• Bir seçili bölüm ekranda yanıp sönerken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat

yanıp sönmeyi bırakır ve otomatik olarak Geri Sayım Moduna döner.

Geri Sayım Göstergeleri Hakkında
Duyulan bip sesi, EL arka ışığı ve grafik alanı aşağıdaki tabloda da gösterildiği gibi
geri sayımın ilerleyişi hakkında size bilgi verirler.

Modül No. 2169/2299
GENEL REHBER

• Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
• Animasyon alanında, içinde bulunduğunuz moda ve yaptığınız işlemde göre farklı animasyonlar görüntülenir.
• Modül numarası 2169 ve 2299 olan saatlerin kullanım kılavuzları aynıdır. Bu kılavuzdaki örnek ekranlarda Modül 2169’un ekranı kullanılmıştır.

Kronometre Modu Alarm ModuZaman İşleyişi Modu Alarmlı Geri Sayım Modu
Animasyon alanı

[Modül 2299] [Modül 2169]

(C)ye bas.
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Oto-başlat göstergesi

Alarm açık göstergesi

Grafik alanı

Alarm 2 (off)
Alarm 5 (off)

Alarm 1
(on)

Alarm 4 (off)
Alarm 3 (on)

Saniye
Dakika

1/100 saniye

Mod göstergesi Mod göstergesi – Alarm No.
Grafik alanı

Alarm açık göstergesi
AM göstergesi

  Saat: Dakika

KRONOMETRE MODU
Kronometre Modunda geçen zamanı, ayrılan zamanı ve iki yarışanı
olan yarışları ölçebilirsiniz. Otomatik Başlat özelliğini de kullanabilirsiniz.
Kronometre 59 dakika 59.99 saniyeye kadar ölçüm yapar.
• Kronometre modunda (B)ye basarak ekranı 3 saniyeliğine

aydınlatabilirsiniz.

Geçen Zamanı Ölçmek İçin
1. (E)ye basarak kronometreyi başlatınız.
2. (E)ye basarak kronometreyi durdurunuz.
• (E)ye tekrar basarak kronometreyi kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz.
3. (D)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız.

Ayrılan Zamanı Ölçmek İçin
1. (E)ye basarak kronometreyi başlatınız.
2. (D)ye basarak kronometrenin o anki ölçümü görebilirsiniz. Ölçüm içsel olarak devam eder.
3. (D)ye tekrar basarak ayrık zamanı silip içsel kronometre sayımını ekrana getiriniz.
• Bu basamakları çstediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz.
4. (E)ye basarak kronometreyi durdurunuz.
5. (D)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız.

Birincinin ve İkincinin Belirlendiği Ölçümü Yapabilmek İçin
1. (E)ye basarak kronometreyi başlatınız.
2. İlk yarışmacı bitirdiğinde (D)ye basarak onun zamanını kaydediniz.
3. İkinci yarışmacı bitirdiğinde (E)ye basınız.
4. (D)ye basarak ikincinin zamanını görüntüleyiniz.
5. (D)ye tekrar basarak kronometreyi sıfırlayınız.

Otomatik Başlat Fonksiyonu Hakkında
Otomatik Başlat Fonksiyonunda saatiniz 5 saniyelik bir geri sayım kullanır. Geri sayım sıfıra
ulaştığında otomatik olarak kronometre çalışmaya başlar. Geri sayımın son 3 saniyesinin her
saniyesinde bip sesi duyulur.
Otomatik Başlat Fonksiyonunu Kullanmak İçin

1. Kronometre Modunda kronometre ekranı tamamen sıfırlanmışken
(0 00 00) (D)ye basınız.

• Böylece oto. başlat fonksiyonu açılır ve oto-başlat göstergesi  
ekrana gelir. (D)ye tekrar basarak oto-başlatı kapatabilirsiniz
(oto-başlat göstergesi görünmez).

2. (E)ye basarak kronometreyi başlatınız.
• (E)ye bastığınızda geri sayımın başlangıç zamanı da

ekrana gelir. 

• Geri sayım sıfıra ulaştığında bir ses duyulur, arka ışık ekranı aydınlatır ve kronometre
sayımı otomatik olarak başlar.

• Otomatik başlatlı geri sayımı iptal edip sıfırlanmış ekran dönmek için (D)ye basınız.
• Otomatik başlatlı geri sayım çalışırken (E)ye basarak kronometreyi hemen başlatabilirsiniz.

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin
1. Alarm Modunda (D)ye basarak ayarlamak istediğiniz alarmı seçiniz.

Alarm 1 Alarm 4

Alarm 5

Alarm 2 Alarm 3

Saat Başı Sinyali

2. Bir alarmı seçtikten sonra saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
   Bu ayarlar ekranıdır.
• Bu işlem alarmı otomatik olarak açılır.
3. Aşağıdakiler arasında seçim yapmak için (C)yi kullanınız.

Saat Dakika

4. (D) (+) ile ayarlama yapınız. (D)nin basılı tutulması yapılan işlemi hızlandırır.
• Alarm zamanının saat formatı (12/24 saat) zaman işleyişinde seçmiş olduğunuz

formattır.
• 12 saat formatını kullanarak alarm zamanı ayarı yapıyorsanız a.m (A göstergesi) ya da p.m

(P göstergesi) ayarına dikkat ediniz.
5. Alarm zamanını ayarladıktan sonra (A)ya absarak Alarm Moduna dönünüz.
• Ekranda ynaıp sönen haneler varken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp 

sönme durur ve saat otomatik olarak Alarm Moduna döner.

Bir Alarmın ve Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması 

1. Alarm modunda (D)yi kullanarak bir alarmı ya da saat başı
    sinyalini seçiniz.
2. (B)yi kullanarak seçtiğiniz bölümü açınız ya da kapatınız.
• Alarm açıldığında ALM -  göstergeleri ekrana gelir.
• Saat başı sinyali açıldığında SIG ve       göstergeleri  

ekrana gelir.
• Alarm Modunun grafşk alanındaki resimler hangi alarmın

açıldığını gösterir.
• Diğer modlarda (Alarm modu dışında) alarmlardan en az

biri açık olduğunda ALM göstergesi, Saat başı sinyali 
açıldığında da SIG göstergesi ekrana gelir.

Alarmı Test Etmek İçin
Alarm Modunda (B)yi basılı tutarak alarmın

ALARM MODU
Birbirinden bağımsız 5 günlük alarm ayarlayabilirsiniz. Bir Günlük
Alarm açıldığında alarm zamanına ulaşan saat siz herhangi bir
tuşa basıp susturmazsanız 20 saniyelik bir alarm çalar.
Saat başı sinyalini açarsanız saatiniz her saat başı sinyal
verir.
• Alarm Modunda (alarm zamanı ayarı hariç) (E)ye basarak ekranı

3 saniyeliğine aydınlatabilirsiniz.
• Alarm modundaki grafik alanında her bir 5 alarmın on/off

durumları gösterilir.
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