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Modül No. 2318/2319

GENEL REHBER
• Bir moddan başka bir moda geçmek için (B)yi kullanınız.

Takvim Modu                                  Zaman İşleyişi Modu                                         Alarm Modu İkili Zaman Modu

Tepe                                                       Tepe

ARKA IŞIK HAKKINDA (Sadece 2319 Modün no için)
• Her türlü modda (L)ye basarak ekranı 2 saniyeliğine aydınlatabilirsiniz. Veri girişi

ekrandayken (yanıp sönen haneler varken) aydınlatma çalışmaz.
• Elektrikle çalışan saat ışığı (EL) uzun süre kullanıldıktan sonra eski gücünü 

kaybedebilir.
• Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır. 
• Saat ekranı aydınlatıldığında saatten kısık bir ses gelebilir. Bu saatinizin arızalı

olduğunu göstermez, normaldir. 
• Arka ışık tarafından kullanılan aydınlatma, direk güneş ışığı altında kullanıldığında

ekranın okunmasını zorlaştırır.
• Alarm çalarken arka ışık otomatik olarak söner.

Yıl                     Ay                       Gün

TAKVİM MODU
• Bu mod, bu saatin olması gereken modlarındandır.

Tarihi Ayarlamak İçin

Tepe
Saniye ibresi

Haftanın günü

Yelkovan      Akrep

Gün
1. Yanıp sönen yıl ibaresinden sonra ekrana ADJ yazısı gelene dek (A)yı basılı

tutunuz.
2. (B) (+) ile yıl ayarı yapınız. (B)yi basılı tutmanız yapılan işlemi çok  

hızlandırır.
3. Yanıp sönen haneyi ay ayarlarına getirmek için (A)ya basınız.
4. (B) (+) ile ay ayarı yapınız. (B)yi basılı tutmanız yapılan işlemi çok  

hızlandırır.
5. Yanıp sönen haneyi gün ayarlarına getirmek için (A)ya basınız.
6. (B) (+) ile gün ayarı yapınız. (B)yi basılı tutmanız yapılan işlemi çok  

hızlandırır.
7. (A)ya basarak prosedürü tamamlayınız.
• Yanıp sönen hane ekranda bulunurken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız

yanıp sönme durur ve saat otomatik olarak Takvim Moduna döner.
• Yıl ayarını 1 Ocak 1995 ile 31 Aralık 2039 arasında yapabilirsiniz.
• Haftanın günü yapılan tarih ayarlarına göre otomatik değişir.

ZAMAN İŞLEYİŞİ MODU
• Bu modu kullanarak halihazırdaki zaman ayarını yapabilirsiniz. Zaman ayarının yanlış 

yapılması, takvim işleminin yanlış çalışmasına sebep olur.

Saniye

12/24

Saat

Dakika

Tepe

Saniye

DakikaSaat
(A)ya bas

• Ekranı saat/dakika, saniye olarak değiştirmek
için (A)yı kullanınız.

Saati Ayarlamak İçin
1. Yanıp sönen saniye ibaresinden sonra ekrana ADJ yazısı gelene dek (A)yı basılı

tutunuz.
2. (B)ye basarak saniyeleri sıfırlayınız. Saniye sayımı 30 ila 59 arasındayken 

(B)ye basarsanız saniye sıfırlanırken dakika hanesine 1 dakika eklenir. Saniyeler
00-29 arasındayken sıfırlama yapılırsa dakika hanesine ekleme yapılmaz.

3. (A)ya basarak yanıp sönen haneyi saat hanelerine geçiriniz.
4. (B) (+) ile saat ayarı yapınız. (B)yi basılı tutmanız yapılan işlemi çok  

hızlandırır.
5. (A)ya basarak yanıp sönen haneyi dakika hanelerine geçiriniz.
6. (B) (+) ile dakika ayarı yapınız. (B)yi basılı tutmanız yapılan işlemi çok  

hızlandırır.
7. (A)ya basarak yanıp sönen haneyi 12/24 formatı hanelerine geçiriniz.
8. 12 saat / 24 saat formatı arasında seçim yapmak için (B)yi kullanınız.
9. (A)ya basarak prosedürü tamamlayınız.
• Yanıp sönen hane ekranda bulunurken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız

yanıp sönme durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.
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İbreleri Ayarlamak İçin
1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonundayken tepeyi dışarı çekerek sayımı durdurunuz.
2. Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız.
3. Zaman sinyali çalınca tepeyi geri itiniz.

Saat                 Dakika
A L N

ALARM MODU

Bir Günlük Alarm açıldığında, her gün 20 saniyelik alarm çalar.

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin
1. Alarm zamanının yanıp sönen saat hanelerinden sonra ekrana ADJ yazısı gelene dek (A)yı 

basılı tutunuz.
• Böylece alarm açılmış olur.
2. (B) (+) ile saat ayarı yapınız. (B)yi basılı tutmanız yapılan işlemi çok  

hızlandırır.
3. (A)ya basarak yanıp sönen haneyi dakika hanelerine geçiriniz.
4. (B) (+) ile dakika ayarı yapınız. (B)yi basılı tutmanız yapılan işlemi çok  

hızlandırır.
5. (A)ya basarak prosedürü tamamlayınız.
• Yanıp sönen hane ekranda bulunurken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız

yanıp sönme durur ve saat otomatik olarak Alarm Moduna döner.

Alarmı Susturmak İçin
• Çalan alarmı susturmak için herhangi bir tuşa basınız.

Günlük Alarmı Açıp Kapatmak İçin
Alarm Modunda günlük alarmı açıp kapatmak için (A)ya basınız.

DakikaSaat

Alarmı Kontrol Etmek İçin
(B)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

(A)ya bas

Saat                 Dakika
0

İKİLİ ZAMAN MODU

İkili Zamanı Ayarlamak İçin
1. Yanıp sönen saat ibaresinden sonra ekrana ADJ yazısı gelene dek (A)yı basılı

tutunuz.
2. (B) (+) ile saat ayarı yapınız. (B)yi basılı tutmanız yapılan işlemi çok  

hızlandırır.
3. (A)ya basarak yanıp sönen haneyi dakika hanelerine geçiriniz.
4. (B) (+) ile dakika ayarı yapınız. (B)yi basılı tutmanız yapılan işlemi çok  

hızlandırır.
5. (A)ya basarak prosedürü tamamlayınız.
• İkili Zaman Modunda saniye sayımı görütülenmez. Fakat saniye sayımı Zaman İşleyişi

Modu ile eş zamanlı ilerler.
• Yanıp sönen hane ekranda bulunurken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız

yanıp sönme durur ve saat otomatik olarak İkili Zaman Moduna döner.
• İkili Zaman Modundaki format (12 saat / 24 saat formatı) normal Zaman İşleyişinde 

seçili olan formatın aynısıdır.

DakikaSaat


