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Bu Kılavuz Hakkında
2406, 2583 ve 2587 Modül numaralı saatlerin kullanım kılavuzları aynıdır. Bu kılavuzdaki
örnek ekranlarda 2406 modül numaralı saatin ekranı kullanılmıştır.

Tuş kullanımları yandaki resimde de gösterildiği gibi harfler yoluyla anlatılmıştır.
Bu kullanım kılavuzunun her bölümü; kullanım için gerekli olan tüm bilgileri size 
sunmaktadır. Daha detaylı teknik bilgileri ise "Referans" bölümünde bulabilirsiniz.

Bu saatte -3.5 saatlik farkı olan Greenwich Ana Saati ile ilgili olan zaman dilimi
bulunmamaktadır. Bu yüzden radyo ile kontrol edilen zaman işleyişinde
Kanada’daki Newfoundland’in saati doğru gösterilmez.
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Saatinizi Alarm, Tarih Alarmı ya da  Zaman Dilimi Modunda herhangi bir işlem yapmadan
10 saniye bekletirseniz saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

Zaman Dilimi Modu

Zaman İşleyişi Modu

Tarih Alarmı Modu

Kronometre Modu

Alarm Modu

(D)ye bas.

Genel Rehber
Bir moddan başka bir moda geçmek için (D)yi kullanınız.
Her türlü modda (L)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.
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Zaman dilimi göstergesi
(E /C /M/P )

Zaman dilimi farkı
(gösterilir–5h)

Zaman İşleyişi
Saatiniz, bir saat ayarlama sinyali alır ve buna bağlı olarak zaman ayarlarını günceller.
Bu zaman ayarı sinyali hem Standart saat hem de Yaz Saati uygulaması ayarları için
geçerlidir.

Saatiniz, Colorado (USA)’daki Fort Collins’ten bu sinyalleri alacak şekilde dizayn edilmiştir.
Bu algılama Kuzey Amerika   için  de geçerlidir.* .

* Bu kullanım kılavuzunda kullanılan “Kuzey Amerika” terimi Birleşik Devletlerin Kanada ve 
Mexico eyaletlerini kapsar.

Önemli!
Satinizi satın aldığınızda ilk kez kullanmadan önce “Zaman Diliminizi Belirlemek İçin” adlı
başlık alındaki prosedüre bakarak zaman diliminizi seçiniz ve  “Ayarlama Sinyali Alımı
İşlemini Manuel Başlatmak İçin” adlı bölümdeki prosedürü uygulayınız.

Saat ve Tarihin Ayarlanması
Saatinizin saat ve tarih ayarlarını yapmak için 3 farklı metod kullanabilirsiniz.

Zaman ayarı sinyalinin otomatik alınması
Zaman ayarı sinyalinin manuel alınması
Ayarlama sinyalini kullanmadan zaman ayarının manuel yapılması

Hangi metodu kullanırsanız kullanın önce zaman diliminizi belirlemeniz gerekir.

Zaman Diliminin Belirlenmesi
Time Zone Mode (Zaman Dilimi Modunu) kullanarak halihazırdaki zaman diliminizi seçiniz.
Kuzey Amerikanın içinde ya da dışında başka bir zaman dilimine geçtiğiniz zaman basitçe
Zaman dilimi ayarını değiştirerek, saatin buna bağlı olarak saat ve tarih ayarını yapmasını sağlayınız. 

Zaman Dilimleri ve içlerindeki şehirlerle ilgili bilgi için Zaman Dilimleri Tablosu’na bakınız.

Zaman Diliminizi Belirlemek İçin
1. (D)yi kullanarak Zaman Dilimleri Moduna giriniz.
2. Halihazırdaki zaman dilimi farkı değeri ekranda yanıp sönmeye 
    başlayana dek (B)yi basılı tutunuz. Bu ayarlar ekranıdır.

Zaman dilimi farklılığı değeri, halihazırda seçili olan 
zaman dilimi ile İngiltere’deki UTC arasında kaç saat
fark olduğunu gösterir. Ekran üstündeki göstergeler
aşağıdaki tabloda da verildiği gibi Kuzey Amerika
zaman dilimlerini de gösterir.
Saatinizin Newfoundland ile ilgili bir zaman dilimi
içermediğini unutmayınız.

3. (A) (+) ve (C) (-) ile zaman dilimi farkı ayarını yapabilirsiniz.
4. (B)ye basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Yaz saati kullanmayan U.S. alanında, bulunduğunuz zaman diliminin batısına göre 
zaman dilimi seçiniz. Mesela yaz saati kullanmayan  Dağ Zaman Dilimi alanındaysanız 
Yaz saati uygulması dönemi boyunca  Pasifik Zaman Dilimini seçiniz.

Zaman Dilimi Göstergesi

E  (Doğu)

C  (Merkez)

M (Ay)

P  (Pasifik)

Zaman Dilimi Farkı

–5h

–6h

–7h

–8h

Aynı zaman dilimindeki ana şehirler

NEW YORK, MONTREAL, DETROIT,
MIAMI, BOSTON
CHICAGO, HOUSTON, DALLAS/
FORT WORTH, NEW ORLEANS,
MEXICO CITY, WINNIPEG
DENVER, EL PASO,
EDMONTON,CULIACAN
LOS ANGELES, SAN FRANCISCO,
LAS VEGAS, VANCOUVER,
SEATTLE, TIJUANA

Zaman Ayarları Sinyalinin Alımı
Saati kolunuzdan çıkartınız ve resimde gösterildiği gibi pencere yakınına koyarak sinyal alımını
kolaylaştırınız.

Zaman ayarı sinyali alımak için hazır olduğunda, saati resimde de gösterildiği gibi, saatin 
12 pozisyonu pencereye bakacak şekilde saati yerleştiriniz.
Yakınlarda metal bir nesne olmamasına dikkat ediniz.

Saat ekranı önü kapalı bakmamalı ya da yanlış tarafa dönük olmamalıdır.

Not
Zaman ayarlama sinyalinin alımı ile ilgili önemli bilgiler için “Zaman Ayarlama Sinyali Alımı
Uyarıları” bölümüne bakınız.

Ayarlama Sinyali Alımı İşlemini Manuel Başlatmak İçin
1. Saatinizi saatin 12 pozisyonu pencereye bakacak şekilde

düz bir yere yerleştiriniz.
2. Zaman İşleyişi Modunda, alıcı göstergesi yanıp sönmeye

başlayana dek yaklaşık 2 saniye (C)yi basılı tutunuz. Bu,
sinyal alımının başladığını gösterir.

Sinyal alımı 2 dakika ila 5 dakika arası sürebilir. Saati bu
süre zarfında hareket ettirmemeye dikkat ediniz. Sinyal
alımı tamamlandığında alıcı göstergesinin yanıp sönmesi
durur, gösterge ekranda kalır. Alıcı göstergesi başarılı bir 
alım gerçekleştikten sonraki 3 gün de ekranda görünür.
Herhangi bir sebepten ötürü sinyal alımı başarılı olamamışsa
alıcı göstergesi ekranda kalmaz.
Alıcı işlemini kesmek için (C)yi basılı tutunuz.

Deri kayış Metal kayış

C

Alıcı göstergesi

C

Modül 2406

Modül 2583, 2587

Alıcı göstergesi

Ayarlama Sinyalinin Otomatik Alımını Kullanmak İçin
Saatiniz, Zaman İşleyişi Modundaki saat her gün  1:00 AM zamanına ulaştığında 
(ayarlama zamanı) zaman ayarı sinyalini otomatik olarak almaya başlar. Otomatik 
algılama işlemi her gün saatin o anda bulunduğu mod önemsenmeksizin gerçekleşir
ve o anda başka bir işlem yapmaya başlasanız bile alım devam eder. Otomatik alıcı
boyunca algılayıcı göstergesi ekranda görünmez.

Otomatik alım, siz uyurken 1:00 AM’de yapılır (Zaman İşleyişindeki saat doğru ise).
Gece yatağınıza yatmadan önce saati kolunuzdan çıkartıp, kolayca sinyal alabileceği
bir yere yerleştiriniz.
Ayarlama sinyalinin alımı Zaman İşleyişindeki saate bağlıdır. Görüntülenen saatin
doğru ya da yanlış olması önemsenmeksizin, Zaman İşleyişindeki saat 1:00 AM’e
geldiğinde alım işlemi yapılır.

Önemli!
Saatinizde “otomatik alıcı kontrolü” adı verilen dijital bir ince ayar özelliği bulunmaktadır. 
Bu özellik sayesinde bir çok başarılı sinyal alımı yapıldığında zaman kesinliği en iyi şekilde
sağlanmış olur. Bundan dolayı, her zaman saatinizde otomatik ayarlama özelliğini 
kullanmanızı öneririz.
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Saat ve Tarihi Manuel Ayarlamak İçin

Önemli!
Alıcı göstergesi başarılı bir alım gerçekleştikten sonraki 3 günde ekranda görünür.
Alıcı göstergesi ekrandayken manuel ayarlama yapamayacağınızı unutmayınız.

1. Seçtiğiniz zaman diliminin, tarih ve saatini ayarlamak
istediğiniz zaman dilimi olduğundan emin olunuz.

2. Zaman İşleyişi Modunda halihazırdaki saat 
ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (B)ye basınız.
Bu ayarlar ekranıdır.

Zaman ayarını değiştirmeden sadece tarih ayarı
yapacaksanız 4. basamağa atlayınız.

3. (A) (+) ve (C) (-) kullanarak ayarlama yapınız.
Tarih ayarını değiştirmeden sadece saat ayarı yapmak
istiyorsanız bu noktada (B)ye basarak ayarlar 
ekranından çıkınız.

4. (D)ye basarak tarih ayarları ekranına geçiniz. Bu
ekranda yanıp sönen tarih ayarları bulunur.

5. (A) (+) ve (C) (-) kullanarak ayarlama yapınız.
(D)ye basarsanız 2. basamaktaki zaman ayarına
geri dönersiniz.

6. (B)ye basarak ayarlar ekranından çıkınız.
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Zaman ayarı ekranı

A

B

CD

Tarih ayarı ekranı

Standart Saat ile Yaz Saati Uygulaması Arasında Seçim
Fort Collins’ten gönderilen zaman ayarı, Standart saat ve Yaz saati uygulaması
bilgilerini de içerir. Yaz saati uygulamasının kullanıldığı Kuzey Amerika’daki zaman 
dilimlerinden birindeyseniz, Standart saat ile Yaz Saati uygulaması arasında seçim
yapmak için herhangi bir işlem yapmanız gerekmez.
Kuzey Amerika dışındaki bir zaman dilimindeyseniz, gerektiğinde saati 1 saat ileriye 
alarak Yaz Saati uygulamasını başlatmak için aşağıdaki prosedürü kullanınız.

Fakat tüm ülkeler ve tüm bölgeler Yaz saati uygulamasını kullanmaz. 
Saatini zaman ayarlama sinyalini aldıysa, saatinizin zaman ayarı halihazırdaki
DST on/off ayarlarını önemsemeden güncellenir. Yaz saati uygulamasını kullanmayan
U.S. bölgelerindeyseniz, “Zaman Diliminizi Belirlemek İçin” adlı bölümdeki prosedürü
kullanarak batınızdaki zaman dilimini seçmelisiniz. Mesela Yaz saati uygulaması kullanmayan 
Dağ Zaman Dilimi alanındaysanız yaz saati uygulaması boyunca  Pasifik Zaman Dilimini 
seçmelisiniz.

Standart Saat ve Yaz Saati Uygulaması Arasında Seçim Yapmak İçin
1. (D)yi kullanarak Zaman Dilimi Moduna giriniz.
2. Halihazırdaki zaman dilimi farkı değeri ekranda yanıp

sönmeye başlayana dek (B)ye basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
3. (D)ye basarak ayarlar ekanını görüntüleyiniz.
4. (A) ya da (C)yi kullanarak Yaz saati uygulamasını (ON) 

ya da Standart Saati (OFF) seçiniz
Yaz saati uygulaması açıldığında DST göstergesi ekranda
görünür.

5. (B)ye basarak ayarlar ekranından çıkınız.
Yaz saati uygulaması ayarları sadece halihazırda seçili olan 
zaman dilimini etkiler.
Yaz saati ayarları UTC ayarını etkilemez.

Zaman İşleyişi Modu Ekranları
Zaman İşleyişi Modunda halihazırdaki zamanı görmek için 2 farklı ekrandan birini 
seçebilirsiniz: Bulunduğunuz Yer ve Tarih Ekranı ve  Bulunduğunuz Yer ve UTC Ekranı
Uluslararası Zaman Kordinasyonu). (B)yi kullanarak formatlardan birini seçebilirsiniz.

[Modül 2406]
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DST göstergesi

[Modül 2583, 2587]

B

Bulunduğunuz Yer ve Tarih Ekranı Bulunduğunuz Yer ve UTC Ekranı

Haftanın günü

Saat: Dakika

PM göstergesi
Saniye

Ay – Gün

(B)ye bas.

UTC

Bulunduğunuz yer ayarını değiştirdiğinizde buna bağlı olarak UTC de değişir. Fakat 
zaman dilimi ile  DST ON/OFF ayarlarının UTC üzerinde bir etkisi yoktur.

B

Bulunduğunuz Yer ve Tarih Ekranı Bulunduğunuz Yer ve UTC Ekranı

Haftanın günü

Saat. Dakika

PM göstergesi Saniye

Ay –Gün

(B)ye bas.

UTC

Alarm
Günlük Alarm açıldığında her gün aynı saatte çalar.

Alarm ayarları (D) tuşuna basarak girebileceğiniz Alarm Modunda bulunur.

Alarm Zamanın Ayarlamak İçin
1. Alarm Modunda alarm zamanı ekranda yanıp

sönmeye başlayana dek (B)ye basınız. Bu
ayarlar ekranıdır. Alarmın açıldığı, alarm ayarları
ekranında görünen ON göstergesi ile belli  
olur.

2. Alarm zamanı yanıp sönerken (A) (+) ve (C) (-)
ile ayarlama yapınız.

Alarm zamanını ayarlarken a.m (gösterge yok)
ya da  p.m. (Modül 2406: PM, Modül 2583 ve 
 2587: P  göstergesi) ayarına dikkat ediniz.

3. (B)ye basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Alarm İşlemi
Alarm, siz herhangi bir tuşa basarak susturmazsanız 30 saniye boyunca çalar.

Önemli!
Devam eden ayar alımı işemi sırasında (otomatik ya da manual) alarm çalarsa alım 
hemen iptal edilir. Alarm zamanını 1:00 AM ile 1:15 AM arasına ayarlamanız gerekirse,
alarm çaldıktan sonra manuel olarak ayar alımı gerçekleştirmenizi öneririz.

Alarmı Açıp Kapatmak İçin
Alarm Modunda (C) ile alarmı açınız (ON göstergesi) ya da kapatınız (ON görüntülenmez). 

Alarm açık göstergesi (Modül 2406: ; Modül 2583, 2587: ) alarm açıldığında
saatin tüm modlarında ekranda görünür.

Tarih Alarmı
Tarih Alarmı Modu sayesinde önemli tarihleri hatırlarsınız. Bir tarih alarmı ayarladığınızda 
(Ay ve gün) bu tarihe ulaştığınızda saat ekranında 24 saat yanıp sönen bir gösterge
(Modül 2406: TODAY!; Modül 2583, 2587:            ) bulunur.  

Tarih alarmı her zaman açıktır, kapatılamaz. Fabrika ayarlarındaki tarih alarmı 24 Kasıma
ayarlıdır.

Alarm Tarihini Ayarlamak İçin
1. (D)yi kullanarak Tarih Alarmı Moduna giriniz.
2. Alarm tarihi ekranda yanıp sönmeye başlayana
    dek (B)ye basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
3. (A) (+) ve (C) (-) ile ayarlama yapınız.
4. (B)ye basarak ayarlar ekranından çıkınız.
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Alarm on göstergesi

Alarm zamanı (saat:dakika)

ON/OFF durumu

A

B

CD

Alarm tarihi

TODAY göstergesi

Kronometre
Kronometre, geçen zaman, ayrık zaman ve iki bitişli zamanları
ölçmenizi sağlar.

Kronometrenin görüntü aralığı 99 Saat, 59 Dakika ve
59.99 Saniyedir.
Kronometre siz onu durdurana dek ya da sayım
99:59' 59.99" zamanına ulaşana dek devam eder
(daha sonra ekran sıfırlanır).
Siz Kronometre modundan çıksanız da, bu
moddaki tüm işlemler devam eder.
Bu bölümdeki tüm işlemler (D) tuşuyla girilen Kronometre
Modunda yer almaktadır.

A

B

CD

Saat
Dakika

Saniye
1/100 saniye

SP göstergesi

Geçen Zamanı Ölçmek İçin
1. (A)ya basarak kronometreyi başlatınız.
2. (A)ya tekrar basarak kronometreyi durdurunuz.

Bir daha (A)ya basarsanız sayım kaldığı yerden devam eder.
3. (C)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız.

Tur Zamanını Ölçmek İçin
1. Kronometre ekranı tamamen sıfırlanmışken (C)yi kullanarak tur zamanı ekranını

(LA ile gösterilir) görüntüleyiniz.  
2. (A)ya basarak ölçümü başlatınız.
3. İlk tur bittiğinde  (C)ye basarak ekrandaki ölçülmüş süreyi dondurunuz.

Tur zamanı ekranda dondurulmuş görünse bile 2. turun zamanı içsel
olarak ölçülmeye devam eder.

4. Tur zamanına devam etmek için tekrar (C)ye basınız.
3 ve 4. basamakları istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz.

5. Tur ölçümü işlemin bitirmek istediğinizde (A)ya basınız.
6. (C)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız.

Ayrık Zamanı Ölçmek İçin
1. Kronometre ekranı tamamen sıfırlanmışken (C)yi kullanarak ayrık zaman ekranını

(SP ile gösterilir) görüntüleyiniz.
2. (A)ya basarak ölçümü başlatınız.
3. İlk ayrıma gelindiğinde (C)ye basarak ekrandaki ölçülmüş süreyi dondurunuz.

Ayrık zaman ekranda dondurulmuş görünse bile içsel ölçüm devam eder.
4. Ayrık zamanın ölçümüne devam etmek için tekrar (C)ye basınız.

3 ve 4. basamakları istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz.
5. Ayrık zaman ölçümünü durdurmak istediğinizde (A)ya basınız.
6. (C)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız.

Yarışı 1. ve 2. Bitiren Yarışmacıların Zamanlarını Ölçmek İçin
1. Kronometre ekranı tamamen sıfırlanmışken (C)yi kullanarak ayrık zaman ekranını

(SP ile gösterilir) görüntüleyiniz.
2. (A)ya basarak ölçümü başlatınız.
3. İlk yarışmacı bitiş çizgisini geçtiğinde (C)ye basınız.

Böylece birincinin zamanı ekranda dondurulur, fakat geçen zaman içsel olarak
ölçülmeye devam eder.

4. İlk yarışmacı bitiş çizgisini geçtiğinde (A)ya basınız.
5. İkincş yarışmacının süresini görmek için (C)ye basınız.
6. (C)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız.
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Referans
Bu bölüm saatinizle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir.
Aynı zamanda çeşitli işlevler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler,
uyarılar ve notlar içermektedir.

Otomatik Geri Dönüş Özelliği
Saatinizi Alarm, Tarih Alarmı ya da Zaman Dilimi Modunda hiçbir işlem yapmadan 10 saniye
bekletirseniz saatiniz otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.
Ekranda yanıp sönmekte olan haneler bulunduğu halde 2-3 dakika herhangi
bir tuş kullanımı yapmazsanız saat otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar.
Şifre girişi hariç tüm ayarlarda o ana dek yapılan ayarlar otomatik kaydedilir.

Tarama
Bir çok modda ve ayar işlevinde (A) ve (C) tuşları, ekrandaki bilgilerin
taranmasında kullanılır. Birçok durumda, bu tuşları basılı tutmak yapılan

 

işlemin hızlanmasını sağlar.

Zaman İşleyişi
Zaman İşleyişi modu ayarlar ekranında (A) ya da (C)ye basarsanız saniyeler
sıfırlanır. 
Siz (D)ye basarak tarih ayarları ekranına geçtiğinizde ya da (B)ye basarak ayarlar 
ekranından çıktığınızda saniye sayımı tekrar başlar.
Haftanın günü yapılan tarih ayarlarına göre otomatik görüntülenir. (yıl, ay,gün)
Yıl ayarı 1997 ile 2096 arasında yapılabilir.
Saatiniz, farklı ay ve yıl uzunluklarını otomatik olarak düzenleyecek şekilde
yapılandırılmıştır. Tarih ayarlarını bir kez ayarladığınızda, pil değişimi hariç bu
ayarları tekrar gözden geçirmeniz gerekmez.
UTC her zaman 24 saat formatında, Bulunduğunuz yerin saati ise her zaman 12 saat
formatında gösterilir.
Öğlen 12.00’den 11.59 p.m’e kadar saat hanelerinin solunda PM göstergesi (2404 
numaraları modülde P, 2583 ve 2587 modül numaralarında ) ekrandadır. Gece yarısı
12.00’dan öğlen 11.59 a.m’e kadar ise ekranda herhangi bir gösterge bulunmaz.

UTC
UTC harfleri, dünya çapındaki zaman kordinasyonunda bir standart olan Evrensel Saatler
Koordinasyonun kısaltılmışıdır. Zamanı mikrosaniyelerle işletmek için atomik (cesium)
saatler kullanır. Dünyanın dönüşüne göre UTC’yi standartta tutmak için eksik saniyeler
eklenir, fazla saniyeler çıkartılır. UTC’nin referans noktası olan İngiltere’deki Greenwich 
noktasıdır.

Zaman Ayarlama Sinyali Alımı Uyarıları
Saatiniz Colorado’daki Fort Collins’ten zaman ayarı(Call
Sign: WWVB) sinyali almaktadır. Sinyal alımı Fort Collins
vericisinden 2,000 mil (3,000 kilometre) radiyusunda
mümkündür.

Vericiden 600 mil (1,000 kilometre) den daha uzak  
mesafelerde, yılın belli zamanlarında ya da belli 
günlerinde sinyal alımı mümkün olmayabilir. 
Radyo dalgaları da alıma engel olabilir.

Zaman ayarlama sinyaline bağlı olarak yapılan halihazıdaki zaman ayarı her zaman
sizin yaptığınız ayara oranla önceliklidir.
Saatiniz tarih ve saat ayarlarını 1 Ocak 1997 ile 31 Aralık 2096 arasında güncellemek
üzere yapılandırılmıştır. Tarih ayarları 1 Ocak 2096’dan sonra güncellenmez.
Saatiniz eksik yıllar ve tam yıllarla ilgili de sinyal alır.
Sinyal alınırken alarm çalmaya başlarsa alım durur.
Saatiniz sinyal alımı için gerekli olan mesafe aralığında olsa da sinyal alımı dağlar
ya da diğer coğrafi koşullar tarafından sinyal merkezinden gelen sinyallerin 
alınamamasıyla engellenebilir.
Sinyal alımı havadan, atmosfer koşullarından ve sezon değişimlerinden etkilenir.
Zaman ayarı sinyali ionosferi geçer. Bu yüzden ionosferdeki değişiklikleri yansıtır.
Geçici atmosfer değişikliklerine bağlı gelgitin yükselme vakitlerinde ya da
bazı günlerde sinyalin alım aralığı değiştiğinden sinyal alımı geçici olarak
imkansızlaşabilir.
Zaman ayarı sinyali alımı uygun şekilde gerçekleşmişse bile bazı özel durumlar
bu ayarı 1 saniye içinde iptal edebilir.
Saatinizi ayar sinyallerini alan bir TV ya da radyo gibi çalıştığını düşünebilirsiniz.
Ev içi alımlarda olabildiğinde pencerelere yaklaşınız. Aşağıda sıralanan durumlarda
sinyal alımı zorlaşır hatta bazen imkansızlaşabilir.

TV, buzdolabı, bilgisayar ya da diğer ev aletlerinin yakınında
Demir yapılı binalar civarında yayın hatlarından uzakta ya da dağların yakınında
Yer altında, tünellerde ya da demir yapılı binalarda
Yüksek gerilim hatlarının, neon ışığının ve engeleyici frekanstaki radyo 

  istayonlarının yakınında
Demir yolları, otoyollar ya da hava alanı yakınlarında
Tren ya da araba içinde

Radyo yayını sinyal alımını imkansız kılabilir.
Güçlü elektronik şarj zamanın yanlış ayarlanmasına sebep olabilir.
Uygun sinyal ayarının yapılmasını imkansız kılan bir yerdeyseniz saatiniz zamanı
bir ay boyunca - + 20 saniye aralıkta tutar.

Arka Işık Uyarıları
Arka ışık bir EL (electro-luminescent) paneli kullanarak karanlık mekanlarda ekranı 
aydınlatarak okunmasını kulaylaştırır. Her türlü modda (L)ye basarak ekranı 3 
saniyeliğine aydınlatabilirsiniz.

Çok uzun kullanımdan sonra elektrikle çalışan arka ışık aydınlatması
eski gücünü kaybedebilir.
Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı
zorlaştırabilir.
Arka ışık kullanıldığında, saatten bir ses gelebilir,
bu bir arızadan kaynaklanmayan, sadece EL panelinin,
aydınlatma için kullandığı titreşimden kaynaklanan bir sestir.
Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır.
Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.

Düşük Pil Gücü Göstergesi
Ekrandaki ( )  göstergesi normal pil gücünü göstermek üzere ekranda bulunur. Pil gücü
düştüğünde bu gösterge ekranda yanıp sönmeye başlar.

           göstergesi ekrandayken arka ışık, alarm ve sinyal alımı özellikleri çalışsa da
çok pil gücü harcadıklarından dolayı bu özellikleri kullanmamaya çalışınız.
En kısa zamanda saati satın aldığınız yere götürerek pil değişimi yaptırınız.

Fort Collins

2,000 mil

600 mil
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PAGO PAGO
HONOLULU, PAPEETE
ANCHORAGE, NOME
LOS ANGELES, SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, VANCOUVER,
SEATTLE, DAWSON CITY, TIJUANA
DENVER, EL PASO, EDMONTON, CULIACAN
CHICAGO, HOUSTON, DALLAS/FORT WORTH, NEW ORLEANS,
MEXICO CITY, WINNIPEG
NEW YORK, MONTREAL, DETROIT, MIAMI, BOSTON, PANAMA CITY,
HAVANA, LIMA, BOGOTA
CARACAS, LA PAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN
RIO DE JANEIRO, SAO PAULO, BUENOS AIRES, BRASILIA,
MONTEVIDEO

PRAIA
LONDON, DUBLIN, LISBON, CASABLANCA, DAKAR, ABIDJAN
BERLIN, PARIS, MILAN, ROME, MADRID, AMSTERDAM, ALGIERS,
HAMBURG, FRANKFURT, VIENNA, STOCKHOLM
CAIRO, JERUSALEM, ATHENS, HELSINKI, ISTANBUL, BEIRUT,
DAMASCUS, CAPE TOWN
JEDDAH, KUWAIT, RIYADH, ADEN, ADDIS ABABA, NAIROBI,
MOSCOW
DUBAI, ABU DHABI, MUSCAT
KARACHI, MALE
DHAKA, COLOMBO
BANGKOK, JAKARTA, PHNOM PENH, HANOI, VIENTIANE
HONG KONG, SINGAPORE, KUALA LUMPUR, BEIJING, TAIPEI,
MANILA, PERTH, ULAANBAATAR
TOKYO, SEOUL, PYONGYANG
SYDNEY, MELBOURNE, GUAM, RABAUL
NOUMEA, PORT VILA
WELLINGTON, CHRISTCHURCH, NADI, NAURU ISLAND

Zaman Dilimi Aynı zaman dilimindeki ana şehirlerFarklılığı

Aralık 2002 bilgilerine dayanmaktadır.

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