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GENEL REHBER
• Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)ye basınız.
• Hangi modda olursanız olun (L)ye basarak ekranı 3 saniyeliğine aydınlatabilirsiniz.
• Bir ayarlar ekranı görüntüdeyken (yanıp sönen haneler) birkaç dakika boyunca hiçbir işlem yapmazsanız saat ayarlar ekranından otomatik çıkar.
• Saatiniz Data Bank Modunda yada Gün Sayımı Modunda iken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız, saat normal zaman gösterimi ekranına döner.

Zaman İşleyişi Modu        Data Bank Modu

(C)ye bas..

Gün Sayımı Modu                                     Alarm Modu Kronometre Modu               İkili Zaman Modu

ZAMAN İŞLEYİŞİ MODU
• 12 saat- 24 saat formatları arasında seçim yapmak için (D)yi kullanınız.

Saniye

Haftanın günü

PM göstergesi

Saat

Dakika

Yıl -Ay -Gün
DST açık göstergesi

• 12 saat formatında gece yarısı 12.00 ile öğlen 11:59 arası A göstergesi (am), öğlen
12.00 ile gece yarısı 11:59 arasında ise P göstergesi (pm) ekranda görünür.

• 24 saat formatında A yada P göstergeleri görünmez.

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin
1. Zaman İşleyişi modunda ekrandaki saniye haneleri

yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.

2. Aşağıdaki sırada devam eden diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

DSTSaniye

Gün

Saat

YılAy Dakika

3. Saniyeleri seçtiğiniz zaman (yanıp sönerler) (D)ye basarak onları 00 sıfırlayailirsiniz. 
    Saniye sayımı 30 ile 59 arasındayken (D) ye basarsanı saniyeler sıfırlanırken dakika 
    bölümüne 1 dakika eklenir. Saniye sayımı 00-29 arasındayken sıfırlama yaparsanız 
    dakika bölümüne ekleme yapılmaz.

•  DST ∗           ayarları seçiliyken (DST açık göstergesi yanıp söner) (D)yi kullanarak bu 
ayarı açıp kapatabilirsiniz. DST ayarları açıksa, DST açık göstergesi Zaman 
İşleyişi, Gün Sayımı ve alarm Modlarında ekranda görünür.  

 
  

4. Diğer ayarlar seçiliylen (yanıp sönerler) (D) (+) yada (B) (-) ile ayarlama yapınız. 
Bu tuşları kullanırken basılı tutmanız yapılan ayara işlemini çok hızlandırır.

5. Ayarlarınızı istediğiniz gibi yaptıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
• Haftanın günü yapılan tarih ayarlarına göre otomatik olarak görüntülenir.
• Tarih ayarı  1 Ocak 2000 ile  31 Aralık 2039 arasında yapılabilir.
• Bu saatin tamamen otomatik olan takvim özelliği ay uzunluklarını ve eksik yılları 

otomatik olarak algılar. Saatin takvim ayaralrını bir kez yaptıktan sonra pil değişimi 
hariç bu ayarları tekrar yapmanız gerekmez.

∗ Yaz Saati Uygulaması(DST), standart saat üzerinden yapılan 1 saatlik oynama ile 
yaz aylarında gün ışığından daha fazla yararlanma uygulamasıdır. Fakat her ülke 
ve her bölge bu uygulamayı kullanmaz.

ARKA IŞIK HAKKINDA
(L)ye basarak ekranı 3 saniyeliğine aydınlatabilirsiniz.
• Bu saatteki arka ışık elektrikli bir aydınlatma  (EL) kullanır. Bu aydınlatma ise çok uzun 

kullanım sonucunda eski gücünü yitirebilir.
• Arka ışığın çok sık kullanımı pil ömrünü kısaltır.
• Ekran aydınlatıldığında saatten bir ses gelebilir. Bu ses, saatte arıza olduğunu 

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

okunmasını zorlaştırır.
• Bir alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak söner.

DATA BANK MODU
Data Bank Modu sayesinde her biri isim (en fazla 8 karakter) ve numara (en fazla 12
rakam) bölümlerinden meydana gelen 25 kaydı saat hafızasında tutabilirsiniz.
Kayıtlar isim bölümünün ilk harfine göre alfabetik olarak sıralanırlar. 
Kayıtlarınızı ekranda tarayarak görebilirsiniz.

 Mod göstergesi

Yazı bölümü

Numara bölümü

Kalan Hafıza

• Data Bank Modunda son olarak görüntülediğiniz ekran, bir dahaki sefere Data Bank 
Moduna girdiğinizde karşınıza çıkacak olan ilk ekrandır.

Yeni Bir Data Bank Kaydı Oluşturmak İçin
1. Data Bank Modunda (D) veya (B)yi kullanarak yeni
bilgi ekranını görüntüleyiniz.
• (D) ve(B)yebastığınız halde yeni bilgi ekranı
görüntülenmiyorsa saatin hafızası dolmuş demektir.
Yeni bir kayıt ekleyebilmek için önce eski kayıtlardan
bazılarını silmenzi gerekir.
2. Yanıp sönen hane metin kısmında görünene dek (A) 
ya basınız.

3. (D) yada (B)yi kulllanarak hane üzeriine gelen karakterleri tarayınız. Karakterler
    aşağıdaki sırada görünür.

 

A - Z 0 - 9(Boşluk)

    Bas Bas 

  •  Tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.
4.İstediğiniz karakter hane üzerine geldiğinde (C)ye basarak haneyi sağa
kaydırınız.
5. Üç ve dördüncü basamakları tekrar ederek metninizi yazınız.
• İsim bölümü için en fazla 8 karakter yazabilirsiniz. Fakat ekranda bir kerede
3 harf görünebilir. 8 karakterden az karakter yazdığınızda 8. karaktere
gelene dek (C)ye basınız. (5 karakterlik bir isim için 3 kez (C)ye
basmanız gerekir).
• (C)yi basılı tutarsanız karakterler daha hızlı ilerler.
6. İsim bölümünü tamamlayınca (C)yi kullanarak numara bölümüne geçiniz.
• Yanıp sönen hane 8. karakterdeyken bir kez (C)ye basmanız numara bölümüne
geçmeniz için yeterli olur. Numara bölümününün 12. rakamındayken (C)ye basarsanız
metin bölümüne geçersiniz.
7. Numara bölümünde (D) yada (B)yi kullanarak hane üzerine gelen karakterleri
(tre-boşluk-karakter) tarayınız. Karakterler aşağıdaki sırada görünürler.

0 - 9 (Boşluk)

    Bas     Bas 

• Tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.
• En fazla 12 rakam yazabilisiniz.
8. Kaydınızın isim ve numara bölümünü tamamladıktan sonra (A)ya basarak kaydınızı
tamamlayınız ve ayarlar ekranından çıkınız.
• Ekranda bir kerede 3 rakam görünebilir. Daha uzun rakamlar sağdan sola
devam eder. “< ” işareti soldaki karakterin son karakter olduğunu ve sağdaki
karakterin de ilk karakter olduğunu ifade eder.
        Data Bank Kayıtlarının Görülmesi

Data Bank Modunda (D)ye basarak ileri doğru, (B)ye basarak geriye doğru
kayıtlarınızı tarayabilirsiniz.
• Tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.
Data Bank Kayıtlarında Düzaltme Yapılması
1. Data Bank Modunda (D) yada (B)yi kullanarak düzeltmek istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen hane görünene dek (A)ya basınız.
3. (C)yi kullanarak haneyi değiştirmek istediğiniz karakter üzerine getiriniz.
• (C)yi basılı tutarak daha hızlı ilerleyebilirsiniz.
4. (D) yada (B)yi kullanarak karakteri değiştiriniz.
• Tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.
• “Yeni bir Data Bank Kaydının Oluşturulması” bölümündeki 3. basamağa bakarak
isim bölümünün yazılışını, 7. basmaağa bakarak numaranın yazılışını görebilirsiniz.
5. İstediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra (A)ya basarak bu değişiklikleri kaydediniz ve
ayarlar ekranından çıkınız.

[ Yeni Bilgi Ekranı ]
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Bir Data Bank Kaydının Silinmesi
1. Data Bank Modunda (D) yada (B)yi kullanarak silmek istediğiniz kaydı bulunuz.
 2. Yanıp sönen hane görünene dek (A)ya basınız.
  3. (D) ve (B)ye birlikte basınız. Ekrana gelecek olan “ CLR ” harfleri kaydın silinmekte
  olduğunuz gösterir.
   • Kayıt silindikten sonra yeni kayıt girişi için hazır olan hane ekrana gelir.
    4. Yeni bir kayıt girişi yapınız yada (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

GÜN SAYACI MODU
Gün Sayacı Modu sayesinde, Zaman İşleyişi Modunda ayarlamış olduğunuz halihazırdaki
tarih ile sizin belirlediğiniz bir tarih arasında kaç gün olduğunu görebilirsiniz.
Gün Sayacı modunda birbirinden farklı 5 kayıt bölümü bulunur. Bunların her biri 8
karakterlik metin ve hedef tarih bölümlerine sahiptir. Gün Sayacında ayarlanan tarih
ile Zaman İşleyişindeki tarih kesiştiğinde (gün sayacının yıl ayarı önemsenmez)
DAYS göstergesi Zaman İşleyişi ve İkili Zaman modlarında ekranda görünür.
Gün Sayacı Modunda ise DAYS göstergesi, tarihi Zaman işleyişindeki tarih ile
kesişen gün sayacında gün boyu yanıp söner.
• Gün Sayacı modunun tüm kayıtları fabrika ayarında 1 Ocak 2001 ‘e ayarlanmıştır.

Gün sayısı

Yıl - Ay - Gün

Hedef tarih

 Mod Göstergesi

Metin

DAYS göstergesi

Pozitif sayım değeri
ileri bir tarihi,
Negatif sayım değeri
geçmiş bir tarihi ifade eder.

• Gün Sayacı Modunda son olarak görüntülediğiniz ekran, bir dahaki Gün Sayacı
Moduna girdiğinizde karşınıza çıkacak olan ilk ekrandır.

Gün Sayacı Bilgilerinin Görüntülenmesi
Gün Sayacı Modunda (D) ve (B)yi kullanarak sayaç ayarlarını görebilirsiniz.

Hedef Tarihin Belirlenmesi
1. Gün Sayacı modunda (D) ve (B)yi kullanarak ayarlamak istediğiniz gün sayacını seçiniz.
2. Metin bölümünde yanıp sönen bir hane görünene dek (A)ya basınız. Bu yazı giriş
    ekranıdır.
3. Haneyi aşağıdaki sırada ilerletmek için (C)yi kullanınız.

• (C)yi basılı tutarsanız hane çok daha hızlı ilerler.

1. rakam

Gün

8. rakam

YılAy

    Bas 

4. Yanıp sönen hane metin bölümündeyken (D) yada (B)yi kullanarak hane üzerine
    gelen karakterleri tarayınız.Karakterler aşağıdaki sırada ekrana geleceklerdir. Tuşları
    basılı tutmanız tarama işlemini hızlandırır.

A - Z 0 - 9(Boşluk)

    Bas   Bas    

5. Yanıp sönen hane tarih bölümüne geldiğinde (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
• Gün sayacı kayıtlarını silmek için, hane; tarih yada metin bölümündeyken (B) ve
(D)ye birlikte basınız. CLR harfleri ekranda görünerek, metin bölümündeki yazıların
silindiğini, tarih bölümündeki rakamların ise bugünün tarih ayarlarına getirildiğini
gösterir. Silme işlemi tamamlanında tarih bölümünün rakamlarını değiştirerek yeni
bir kayıt girişi yapabilirsiniz.
6. İstediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

• Tarih ayarı 1 Ocak 1940 ile 31 Aralık 2039 arasında yapılabilir.

ALARM MODU

Mod göstergesi
Alarm açık göstergesi

Saat başı sinyali açık göstergesi

Saat

AM göstergesi

Dakika

Alarm numarası

Şu anki saat Şu anki saat

5 tane alarm kaydı yapabilirsiniz. Bir Günlük alarm, her gün Zaman İşleyişi
modundaki saate göre zamanına ulaştığında her gün aynı saatte 20 saniye boyunca çalar.
Alarm ayarlarının İkili Zaman Modundaki ayarlarla hiçbir alakası yoktur. Çalmaya
başlayan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz. Saat başı sinyali açıldığında
saatiniz her saat başı sinyal verir.
• Alarm modundan çıkarken görüntülediğiniz son alarm, bir sonraki alarm moduna girişinizde

ilk ekran olarak karşınıza çıkacaktır.

Alarmı ayarlamak İçin
1. Alarm Modunda (D)yi kullanarak ayarlamak istediğiniz alarm numarasını seçiniz. 

Alarm 1 Alarm 5Alarm 2 Alarm 3 Alarm 4

: 00 (      Saat başı sinyali )

2. Saat haneleri ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. böylece
ayarlar ekranına geçersiniz.
• Böylece alarm otomatik olarak açılmış olur.

3. Aşağıdaki sırada ilerlemek için (C)yi kullanınız.

DakikaSaat

4. (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşların basılı tutmak yaptığınız işlemi
çok hızlandıracaktır.

5. After you set the alarm time, press A  to exit the setting screen.
• Alarmın saat formatı (12-saat ya da 24-saat) Zaman İşleyişinde seçmiş

olduğunuz formatın aynısıdır.
• 12 saat formatını kullanıyorsanız sabah ve akşam (a.m/p.m) ayarını doğru

yapmaya dikkat ediniz.

Alarmı Durdurmak İçin
Çalmaya başlayan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.

Bir Günlük Alarmın ve Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması
1. Alarm modunda (D)yi kullanarak bir alarmı yada saat başı sinyalini seçiniz.
 2. Bir alarmı yada saat başı sinyalini seçtiğinizde (B)yi kullanarak onu açınız
  yada kapatınız.
  • Alarmlardan biri açıldığında, Alarm açık göstergesi siz başka bir moda
   geçtiğinizde ekranda görünür.
   • Saat başı sinyali açıldğınıda, Saat başı sinyali açık göstergesi saatin bütün
     modlarında ekranda görünür.

      Alarmı Test Etmek İçin
       Alarm modunda (B)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.
        • (B)yi basılı tutmanız Günlük alarm yada Saat başı sinyalinin on/off ayarlarının
           değişmesine de sebep olur.

KRONOMETRE MODU
Kronometre modu sayesinde geçen zamanı, ayırdığınız
zamanları ve iki yarışmacısı olan yarışların zamanlarını
ölçebilirsiniz. Kronometrenin çalışma aralığı 23saat, 59
dakika ve 59.99 saniyedir. Kronometre çalışırken istediğiniz
zaman (L)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

Geçen Zaman Ölçümü

Başlat             Durdur             Tekrar-Başlat     Durdur                 Sil

Başlat             Ayır                 Ayrımı Bırak        Durdur                 Sil

Ayrılan zaman ve İki Yarışmacının Olduğu Yarışta 1. ve 2. nin Belirlenmesi

Başlat              Ayır                   Durdur                Ayrımı Bırak        Sil
                  1. yarışmacı           2. yarışmacı         2. yarışmacının
                              bitirir.                     bitirir.               zamanı ekrandadır.
                                                     1. yarışmacının
                                                    zamanı ekrandadır. 

Ayrılan Zaman Ölçümü

İKİLİ ZAMAN MODU
İkili Zaman modu sayesinde başka bir zaman dilimindeki
yerin saatini de görebilirsiniz.

İkili Zamanı Ayarlamak İçin
30 dakikalık artış için (D)yi, 30 dakikalık azaltma için (B)yi
  kullanınız.
   • Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandırır.
    • (A)ya basarak, ikili zamanı şu anki saat olarak ayarlayabilir,
       daha sonra istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz.
      • İkili Zaman Modundaki saat formatı (12-saat ya da
          24-saat) Zaman İşleyişi Modunda seçtiğiniz formatın
           aynısıdır.

• Zaman İşleyişi modundaki saati değiştirdiğinizde İkili Zaman modundaki saat de buna bağlı
olarak değişmelidir. Zaman İşleyişi Modundaki saati değiştirmeniz gerektiğinde (mesela New
York’tan Los Angeles’a gittiğinizde 3 saat geri almak gibi), İkili Zaman Modundaki saati de
buna göre ayarlamanız gerekir (yukarıdaki örneğe göre 3 saat geri almanız gerekir).

Saniye

Şu anki saat

Saat

 
Mod göstergesi

AM göstergesi
Dakika

 Mod göstergesi

1/100 saniye

Dakika

SaniyeSaat


