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Kullanım Kılavuzu 3036
MA0605-EA

Bu Kılavuz Hakkında
• Tuş kullanımları yandaki şekilde de göründüğü

gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.

  (Işık)

Saat: Dakika

PM göstergesi

Haftanın günü

Titreşim alarmı açık göstergesi

Ay – Gün

Saniye

Genel Rehber
• Bir moddan başka birmoda geçmek için (C)yi kullanınız.
• Herhangi bir modda herhangi bir işlem yaptıktan sonra (C)ye basarak Zaman İşleyişi

Moduna dönebilirsiniz.
• Herhangi bir modda bir ayar yaparken (yanıp sönen haneler ekrandayken) birkaç 

dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat, ekranı otomatik olarak siler (yanıp sönme durur)
ve içinde buluduğunuz modun normal ekranına geri döner.

• (C)yi bir kaç saniye basılı tuttuğunuzda Zaman İşleyişi Modunda dönersiniz. Eğer herhangi 
moddabir sonraki basamakta ne işlem yapacağınızı unutursanız (C)yi basılı tutarak
normal Zaman İşleyişine geri dönebilirsiniz.

• Her türlü modda (L)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

İkili Zaman ModuudoM mralAKronometre ModuAlarmlı Geri Sayım ModuZaman İşleyişi Modu

Zaman İşleyişi Modu

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin
1. Zaman İşleyişi Modunda saniye haneleri yanıp sönmeye
     başlayana dek (B)ye basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçiş
     yapmak için (C)yi kullanınız.

Saniye

Gün

Dakika

12/24-Saat Formatı

Saat

Haftanın günü Ay

3. Saniyeler yanıp sönerken (D)ye basarak saniyeleri sıfırlayabilirsiniz.
Halihazırda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında iken saniyelerin
sıfırlanması, dakika bölümüne +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye
bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucu
dakika bölümüne ekleme yapılmaz.

4. Diğer haneler seçilirken (saniye dışında) (yanıp sönerken) (D) (+) ve (A) (-) ile ayarlama 
yapınız. 12/24 saat formatı seçiliyken, (D) ya da (A) ile bunlar arasında seçim
yapabilirsiniz. Haftanın günü seçiliyken (yanıp sönerken) (D) ile bir sonraki güne 
(A) ile bir önceki güne geçebilirsiniz.
• Saniyelerin ve 12/24 saat formatlarının ayarları hariç (A) ve (D) tuşlarını basılı tutmak

yapılan ayarın daha hızlı yapılmasını sağlar.
• 12 saat formatında, ekranda öğlen 11.59’dan gece yarısı 11.59’a kadar (pm) P ibaresi

ekranda görünür.Gece yarısı 12.00’dan öğlen 11.59 am ‘e kadar ise ekranda gösterge
bulunmaz.

• 24 saat formatı seçiliyken ekranda 24 ibaresi görünür. 
5. Saat ve tarihi ayarladıktan sona (B)ye basarak Zaman İşleyişi Moduna geri dönünüz.

Aydınlatma
Her türlü modda (L)ye basarak ekranı iki saniyeliğine aydınlatabilirsiniz.
• Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırabilir.

Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır.
Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.

•
•

Titreşim Alarmı Hakkında
Titreşim alarmı açıldığında, saat alarm çalacağı yerde titreşim yayar. Böylece saat,
sesiyle başkalarını rahatsız etmeden alarmı bildirmiş olur.
• Titreşim alamı, Alarmlı Geri Sayım, Kronometre ve Alarm modlarındaki alarm yerine

kullanılır. Titreşim alamı ON/OFF ayarları saatin tüm modları için de geçerli olur.
Her mod için ayrı ayar yapamazsınız.

• Bu kılavuzda yer alan “alarm açar” gibi ifadeler alarm işlemi için kullanılır. Titreşim
alarmı açıksa bu ifadeler “saatin titremesine neden olur” şeklinde anlaşılmalıdır.

• Metal kayışlı saatler, titreşim alarmı çalışırken biraz daha fazla ses çıkartabilir.
Bu, metal kayışın titreşiminden kaynaklanan bir sestir, arıza göstergesi değildir.

İlerleyiş göstergesi

Saat

Titreşim alarmı açık göstergesi

Otomatik tekrar
açık göstergesi

     Saniye

Mod göstergesi

1/10 saniye

Zaman İşleyişi 
Modundaki saat

    Dakika

Alarmlı Geri Sayım Sayacı
Geri sayım sayacının başlangıç zamanını 1 saniye ile
24 saat arası bir zamana ayarlayabilirsiniz. Geri sayım
sıfıra ulaştığında siz herhangi bir tuşa basarak susturmazsanız
saat 10 saniyelik bir sinyal verecektir.

Geri Sayım Başlangıç Zamanını Ayarlamak İçin
1. Alarmlı Geri Sayım Sayacı Modunda (B)yi basılı tutunuz.

Böylece saat haneleri ekranda yanıp sönmeye 
başlayacaktır.

2. Aşağıdaki sırada dizili olan ayarları seçmek için (C)ye
basınız.

3. (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi çok
hızlandıracaktır.
• (D) ve (A)ya birlikte basarsanız başlangıç                                               zamanı  0:00' 00" olur.
• Geri sayım başlangıç zamanını 24 saate ayaralamak için 0:00' 00" ayarı yapınız.

4. Geri sayım başlangıç zamanını ayarladıktan sonra (B)ye iki kez basarak Alarmlı Geri
Sayım Sayacı moduna dönebilirsiniz.

Alarmlı Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin
1. Geri sayım Sayacı modunda (D)ye basarak geri sayım sayacını başlatınız.
2. Geri sayım çalışıyorken onu durdurmak isterseniz (D)ye basınız.

• Geri sayımı kaldığıyerden devam ettirmek için tekrar (D)ye basınız.
3. Geri sayım alarmını durdurunuz ve (A)’ya basarak Geri Sayımı başlangıç zamanına

döndürünüz.
• Geri sayımın sonuna ulaşıldığında otomatik tekrar özelliği kapalıysa, siz herhangi bir tuşa 

basara alamı durdurmazsanız 10 saniyelik bir alarm çalar.
Alarm sustuktan sonra geri sayım sayacı durur ve geri sayım başlangıç zamanı ekrana
gelir.

Otomatik Tekrar Sayacının, İlerleyiş Göstergesinin ve Titreşim Alarmının Açılıp Kapatılması
1. Alarmlı Geri Sayım Sayacı Modunda (B)yi basılı tutunuz.

Böylece saat haneleri ekranda yanıp sönmeye 
başlayacaktır. (B)ye tekrar basarak yanıp sönmeyi otomatik
tekrar ON/OFF ayarlarına geçirebilirsiniz (otomatik tekrar 
açık göstergesi ekranda yanıp sönmeye başlar).

2. (D) ya da (A) ile otomatik tekrarı açınız ya da kapatınız.
3. (C)ye basarak yanıp sönen haneyi ilerleyiş göstergesi

ON/OFF ayarlarını yapabilirsiniz ( ekranda yanıp sönen
ilerleyiş göstergesi ile belli olur).

4. (D) ya da (A) ile ilerleyiş göstergesini açınız ya da 
kapatınız.
• İlerleyiş göstergesi, sesli alarmın ya da titreşimin

kullanılmasından bağımsız olarak ekrana gelir.
Aşağıdaki 5. ve 6. basamağı kontrol ederek
alarm sesinin ya da titreşimin kullanımına karar veriniz.

5. (C)yi kullanarak yanıp sönen haneyi titreşim alamı
ON/OFF ayarlarına getiriniz (ekrandaki titreşim alarmı
açık göstergesi ile belli olur).

6. (D) ya da (A) ile titreşim alarmını açınız ya da kapatınız.  
7. (B)ye basarak Alarmlı Geri Sayım Sayacı moduna dönebilirsiniz.
• Geri sayımın sonuna ulaşıldığına otomatik tekrar fonksiyonu açıksa alarm çalar

fakat geri sayım sıfıra ulaştığında otomatik olarak tekrar sayıma başlar. (D)ye basarak 
geri sayımı durdurabilir ve (A)ya basarak geri sayı başlangıç zamanını sıfırlayabilirsiniz.

• Geri sayım başlangıç zamanını 10 saniye ya da daha az bir zamana ayarlarsanız ve otomatik 
tekrar açıksa alarmlı gerş sayım (normalde 10 saniye çalan) bir saniye çalar. 

• İlerleyiş göstergesi açıksa, geri sayım 10,5,4,3,2 ve 1. dakika işaretlerinde ve 
 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2,1 saniye işaretlerinde alarm çalar.

(C)ye bas.

Saat Dakika Saniye
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Kullanım Kılavuzu 3036
Kronometre Modu

Kronometre, geçen zaman, ayrık zaman ve iki bitişli zamanları
ölçmenizi sağlar. Kronometrenin görüntü aralığı 23 Saat, 59
Dakika ve 59.99 Saniyedir. Hedeflenen zamana ulaşıldığında
alarm çalar. Kronometre Modunda Otomatik Başlat
fonksiyonu da bulunmaktadır.

    Saniye

Mod göstergesi

1/100 saniye

Zaman işleyişi modundaki saat

    Dakika

Kronometre ile Zaman Ölçümleri

(a) Geçen Zaman

Başlat                             Durdur                          Tekrar Başlat             Durdur                            Sil

Başlat                            Ayır                                 Ayrımı bırak               Durdur                            Sil
(SPL  göstergesi) 

Başlat                            Ayır                                 Durdur                          Ayrımı bırak                 Sil

(b) Ayrık Zaman

(c) Ayırlan Zaman ve İki Bitişli Zaman

1. yarışmacı                    2. yarışmacı bitirir.             2. yarışmacının
bitirir.                                 1. yarışmacının                skoru ekrandadır.                                                 
                                          skoru ekrandadır.

Otomatik Başlat Fonksiyonu Hakkında
Otomatik Başlat fonksiyonu ile saat 5 saniyelik bir geri sayım gerçekleştirir. Geri sayım
sıfıra ulaştığında otomatik olarak kronometre işlemi başlar. Son 3 saniye boyunca
her saniyede saat sinyal verir.

Otomatik Başlat Fonksiyonunu Açıp Kapatmak İçin
Kronometre modunda ekran tamamen sııfırlanmışken (A) yı kullanarak bu fonsiyonu
açabilir ya da kapatabilirsiniz.
• Otomatik Başlat açıldığında A.START ve 05 göstergeleri ekranda görünür. Otomatik

Başlat kapatıldığında ekranda A.START göstergesi görünmez, ekrana Zaman İşleyişi
görüntülenir.

Hedef Zaman Fonksiyonu Hakkında 
Hedef zaman fonksiyonu ile, kronometre tarafından sayılan zaman daha önce ayarladığınız
zamana ulaştığında 10 saniyelik bir alarm çalar.

Hedef Zamanı Ayarlamak, Hedef Zamanı Açıp Kapatmak ve Titreşim Alarmını Açıp 
Kapatmak İçin

1. Kronometre Modunda ekran tamamen sıfırlanmışken
hedef zamanın saat haneleri yanıp sönmeye
başlayana dek (B)yi basılı tutunuz.

2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek
için (C)yi kullanınız.

Saat                               Dakika Saniye

3. (D) (+) ve (A) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı
tutmanız yapılan işlemi çok hızlandıracaktır.
• (D) ve (A)ya birlikte basarsanız 0:00’00’’ ayarı yapmış

olursunuz.
4. (B)ye basarak yanıp sönen haneyi ON/OFF ayarlarına 

getiriniz (hedef zaman göstergesinin ekranda yanıp
sönmesi ile belli olur).

5. (D) ya da (A)yı kullanarak hedef zamanı açınız ya da kapatınız.
• Sesli alarm ya da titreşimli alarm ayarınızdan etkilenmeden hedef zaman göstergesi

ekranda kalır. Aşağıdaki 6 ve 7. basamağı kontrol ederek sesli alamın mı, titreşimli
alarmın mı açık olduğunu kontrol ediniz.

6. (C)ye basarak titreşim alarmı ON/OFF ayarları ekranına geçiniz (ekrana yanıp sönen
titreşim alarmı açık göstergesi ile belli olur).

7. (D) ya da (A)yı kullanarak titreşim alarmını açınız ya da kapatınız.
8. (B)ye basarak Kronometre Moduna dönünüz.

Önemli!
Hedef zamanı açmazsanız alarm çalmaz.
• Çalan alarmı (B), (C) ve (L) tuşlarından birine basarak susturabilirsiniz.

Zaman İşleyişi
Modundaki Saat

Alarm zamanı
(Saat: Dakika)

Saat başı sinyali
açık göstergesi

Alarm açık göstergesi

SaniyeDakika

Saat

Hedef zaman
açık göstergesi

Titreşim alarmı açık göstergesi

Alarm Modu
Günlük alarm açıldığında alarm işlemi (20 saniyelik sesli ya da
10 saniyelik titreşimli) her gün aynı saatte çalar.
Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.
Saat başı sinyali açıldığında ise saatiniz her saat
başında sinyal sesi verecektir.

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin
1. Alarm Modunda, alarm zamanının saat haneleri yanıp
    sönmeye başlayıncaya dek (A) tuşuna basınız. Böylece
    ayarlar ekranına geçersiniz.

• Bu işlem otomatik olarak  günlük alarmı açar.

2. Aşağıdaki ayarlar arasında geçiş yapmak için
(C)yi kullanınız.

Saat Dakika

3. (D) (+) ve (A) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi çok 
    hızlandıracaktır.

• Alarm zamanının formatı (12-24 saat formatı) zaman işleyişinde seçmiş olduğunuz
formattır.

• 12 saat formatını kullanıyorsanız  am (gösterge yok) ya da pm (P göstergesi) ayarını
doğru yapmaya dikkat ediniz.

4. Alarm zamanını ayarladıktan sonra (B)ye basarak Alarm Modunda dönünüz.

Günlük Alarmı, Saat Başı Sinyalini, Titreşim Alarmını  Açıp Kapatmak İçin

Alarm Modunda (A)yı kullanarak ayarları aşağıdaki sırada değiştriebilirsiniz.

İkisi de AçıkSadece Saat
Başı Sinyali

Sadece Günlük
Alarm

İkisi de Kapalı

Sadece Günlük
Alarm

Sadece Saat
Başı SinyaliTitreşim ON

(ses yok)

İkisi de Açık

• Alarm açık göstergesi ( ), Saat Başı Sinyali açık göstergesi ( ) ve titreşim açık
göstergesi ( ) ilgili fonksiyonlar açıldığında saatin tüm modlarında ekranda
görünürler.

Alarm Sesini Kontrol Etmek İçin
Alarm modunda (A)yı basılı tutarak alamrın sesini duyabilirsiniz.

 göstergesi ekrana geldiğinde titreşim özelliği açılmış olur. Aksi halde,
Titreşim alarmı açılmamış demektir ve alarm çalması gerektiğinde sesli alarm çalar.
• (A)ya basmak Saat Başı Sinyali ON/OFF ayarlarını da değiştirir.

Saat: Dakika

Mod göstergesi

Saniye

Zaman işleyişi modundaki saat

İkili Zaman Modu
İkili Zaman Modu sayesinde başka bir zaman diliminin
saatini de her zaman görebilirisniz. Zaman işleyişi
format ı da(12-saat ya da 24-saat) Zaman İşleyişi 
Modundan farklı olarak ayarlnabilir.
• İkili Zaman Modundaki saniye sayımı

Zaman İşleyişi Modundaki saniye sayımı ile
eş zamanlıdır.

• İkili Zaman Modunda (A)yı kullanarak 12 saat ve 24 saat
formatları arasında seçim yapabilirsiniz.

İkili Zamanı Ayarlaak İçin
1. İkili Zaman modunda ekrandaki saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (B)ye 

basınız.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız. 

Saat Dakika

3. (D) (+) ve (A) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi çok 
     hızlandıracaktır.
4. Zamanı ayarladıktan sonra (B)ye basarak İkili Zaman Moduna dönünüz.
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