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Kullanım Kılavuzu  3093/3094

Kronometre
Kronometre ile geçen zaman, ayrı zaman ve iki bitişli 
zaman ölçümü yapabilirsiniz.
Kronometrenin görüntülenme aralığı 59 dakika, 59.99
saniyedir.
   Kronometre siz onu durdurana kadar, limitine ulaştığı
   zaman sıfırdan başlayarak sayımına devam eder.
   Siz Kronometre işlevinden çıksanız dahi, kronometre
   çalışmaya devam eder.
   Ayrık zaman ölçümü ekranda dondurulmuşken
   Kronometre işlevinden çıkarsanız kronometre ayrık
   zamanı silip geçen zaman ölçümüne döner.
   Bu bölümdeki tüm işlemler (B) tuşuna basarak girilen
   Kronometre modunda yer almaktadır.

•

•

•

•

Zaman İşleyişi
Zaman İşleyişi Modunu kullanarak halihazırdaki saat
ve tarihi görebilirsiniz.
• Haftanın günleri şu kısaltmalarla gösterilir.

SU : Pazar MO : Pazartesi
TU : Salı                              WE : Çarşamba
TH : Perşembe                FR : Cuma
SA : Cumartesi

12 saatlik ya da 24 saatlik Zaman İşleyişini Seçmek İçin
Zaman İşleyişi Modunda (C)ye basarak 12 saatlik  ya da
24 saatlik zaman işleyişini ayarlayabilirsiniz.
• 12 saat formatında öğlen 12.00 ile gece 11.59 arasında

pm (P göstergesi) ekrandadır. Gece yarısı 12.00’dan
öğlen 11.59’a (am) kadar ise hiçbir gösterge ekranda
bulunmaz.

• 24 saat formatında saat 0:00 ile 23:59 arasında çalışır,
ekranda ise 24H göstergesi bulunur. 
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Bu Kılavuz Hakkında
• Modül numarası 3093 ve 3094 olan saatlerin kullanım kılavuzları

aynıdır. Bu kullanım kılavuzundaki örnek ekranlarda ise
Modül numarası 3093 olan saatin ekranı kullanılmıştır.

• Tuş kullanımları yandaki şekilde de gösterildiği gibi harfler
kullanılarak anlatılmıştır.
Bu kılavuzun her bölümü bu saatteki modlarla ilgili
ihtiyacınız olan bilgileri size sunmak üzere hazırlanmıştır.

•

Modül 3093

Modül 3094

Zaman İşleyişi Modu Alarm Modu Kronometre Modu                                      Zaman Ayarları Modu

(B)ye bas.

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

dönebilirsiniz.

Saat başı sinyali
açık göstergesi

Mod göstergesi

Alarm zamanı
(Saat: Dakika) 

Alarm açık göstergesi

PM göstergesi

Haftanın günü
Gün

Saat: Dakika Saniye

Alarm
Günlük Alarm açıldığında her gün aynı saatte 20 saniyelik 
bir alarm çalar. Saat başı sinyali açıldığında ise saatiniz
her saat başında sinyal sesi verir.

• Bu bölümdeki tüm işlemler (B) tuşuna basarak giriş
yapabileceğiniz Alarm modunda yer almaktadır.

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin 
1. Alarm Modunda, alarmın saat haneleri yanıp
    sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.

• Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.

2. Aşağıdaki sırada dizili diğer ayarlara geçmek için (A)yı kullanınız.

Saat

Normal Alarm Modu (Yanıp sönme yok)

Dakika

3. (C) (+) ile ayarlama yapınız. (C) tuşunu basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandırır.
• Alarmın zaman formatı (12-saat ya da 24-saat) normal zaman işleyişi için

seçmiş olduğunuz formatın aynısıdır.
• Alarm zamanını ayarlarken 12-saat formatı kullanılıyorsa am ya da pm (P)

ayarını doğru yapmaya dikkat ediniz. 
4. Alarm zamanını ayarladıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
• Ekranda yanıp sönen bir hane varken 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız

yanıp sönme durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

Alarmı Susturmak İçin
Çalmaya başlayan alarmı (A)ya basarak susturabilirsiniz.

Günlük Alarmı ve Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin 
Alarm Modunda (C)yi kullanarak günlük alarmın ve saat başı sinyalinin ayarlarını
aşağıdaki sırada değiştirebilirsiniz.

Sadece saat 
başı sinyali açık

Sadece günlük
alarm açık

İkisi de kapalıİkisi de açık

Alarmı Test Etmek İçin
Alarm Modunda (C)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

Mod göstergesi

Dakika        Saniye

1/100 saniye

Kronometre İle Zaman Ölçümleri

(a) Geçen Zaman

Başlat                  Durdur                  Tekrar başlat            Durdur                     Sil

Başlat                   Ayır                       Ayrımı bırak            Durdur                     Sil

Başlat                    Ayır                       Durdur                   Ayrımı bırak             Sil
                                1. yarışmacı             2. yarışmacı            2. yarışmacının
                                bitirir.                        bitirir.                       süresi ekrandadır.
                                1 yarışmacının
                                süresi ekrandadır.

(b) Ayrık Zaman

(c) 1.nin ve 2.nin Belirlendiği İki Bitişli Zaman
(SPL göstergesi) 
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3. Saniye ayarını yaparken (saniyeler yanıp sönerken) (C)ye basarak onları sıfırlayabilirsiniz.
    Saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasındayken saniyeleri sıfırlarsanız dakika
    hanelerine 1 dakika ekleme yapılır. Saniye haneleri 00 ile 29 arası bir sayıdayken sıfırlama
    yaparsanız dakika hanelerine ekleme yapılmaz.
4. Saniye haneleri sışındaki sayılar seçiliyken (yanıp sönerken) (C) (+) ile ayarlama 

yapınız. Haftanın günü seçildiğinde (C) ile bir sonraki güne geçebilirsiniz. 
(C)yi basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandırır.

5. Saat ve tarihi ayarladıktan sonra (B) ile Zaman İşleyişi Moduna dönünüz.
• Ekranda yanıp sönen haneler varken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız

yanıp sönme durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

Zaman Ayarı
Zaman Ayarı modunu kullanarak halihazırdaki saati ve
tarihi ayarlayabilirsiniz.

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin
1. (B) ile Zaman Ayarı moduna giriniz.

• Saniye haneleri yanıp sönmeye başlayacaktır.
2. (A)yı kullanarak aşağıdaki sırada dizili diğer ayarlara
    geçebilirsiniz.

Saniye                     Saat Dakika

Haftanın
    günü Gün    Ay

PM göstergesi

Haftanın günü
Gün

Saat: Dakika Saniye
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