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4. Bir ayar bölümü ekrana geldiğinde (D) (+) ile ayar yapınız.
• Ay ayarı içermeyen bir alarmı ayarlarken (Günlük ya da aylık alarm) ay için x ayarı

yapınız. Ay ayarları yanıp sönerken x işareti görünene dek (1 ile 12 arasında)
(D)ye basınız.
Gün ayarı içermeyen bir alarmı ayarlarken (Günlük ya da 1-aylık alarm) ay için xx
ayarı yapınız. Gün ayarları yanıp sönerken xx işareti görünene dek (1 ile ayın son
günü arasında) (D)ye basınız.
Alarm saati 12 saatlik formattaysa alarm zamanını a.m ya da p.m (P göstergesi)
olarak doğru ayarlamaya dikkat ediniz.

•

•

5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Alarm İşlemi
Alarm, saatin hangi modda olduğuna bakmaksızın zamanı geldiğinde 10 saniye boyunca
çalar. Uyku alarmında ise alarm işlemi siz alarmı kapatana ya da bir kez çalan alarm olarak
değiştirene dek toplam 7 kez her 5 dakikada bir alarm çalar.

Not
• Herhangi bir tuş ya da düğmeye basarak alarmı susturabilirsiniz.
• Uyku alarmının 5 dakikalık aralarında şu işlemlerden birini yapmak uyku alarmını 

iptal eder:
Zaman İşleyişi modu ayarlar ekranını görüntülemek
Alarm 1’in ayarlar ekranını görüntülemek

Alarmın Sesini Kontrol Etmek İçin
Alarm Modunda (D)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

Alarm 2 ve Alarm 5 Arasındaki Alarmları Açıp Kapatmak İçin
1. Alarm Modunda (D) ile bir kez çalan alarmlardan birini
    (Alarm 2 ve Alarm 5 arası) seçiniz.
2. (A) ile onu açınız ya da kapatınız.
• Alarm 2 ve Alarm 5 arası alarmlardan birini açtığınızda

bir kerelik alarm açık göstergesi ekrana gelir.
• Bir kerelik alarm açık göstergesi saatin tüm 

modlarında ekranda görünür.
• Herhangi bir alarm açıksa, bir kerelik alarm açık

göstergesi saatin tüm modlarında ekranda görünür.

Alarm 1 İşlemini Seçmek İçin
1. Alarm Modunda (D)yi kullanarak Alarm 1’i seçiniz.
2. (A) ile aşağıdaki sırada dizili olan ayarlardan birini seçiniz.

Uyku alarmın açık göstergesi ve Bir kerelik Alarm 1 açık göstergesi

Bir Kerelik alarm açık Uyku alarmı açık               Alarm kapalı

• İlgili alarm açık göstergesi alarm açılınca saatin tüm modlarında ekranda görünür.
• Uyku alarmı açık göstergesi, alarmlar arasındaki 5 dakikalık sürede ekranda yanıp

söner.
• Uyku alarmı açıkken Alarm 1’in ayarlar ekranının görüntülenmesi halihazırdaki

uyku alarmını iptal eder (alarmın 1 kerelik alarm yapılması).

Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin
1. Alarm Modunda, (D) tuşunu kullanarak alarmını ayarlamak
    istediğiniz alarm numarasını seçiniz.

• Bir kez çalacak bir alarm ayarlamak için 2’den 5’e kadar olan numaralardan birini
uyku alarmını ayarlamak için ise 1 numaralı alarmı seçiniz.

• Uyku alarmı her 5 dakikada bir tekrar çalar.
2. Bir alarm numarası seçtikten sonra alarmın saat hanesi yanıp sönmeye başlayana dek
    (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.

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

Saat              Dakika    Ay                 Gün

Alarmlar
Saatinizde 5 ayrı Alarm ayarı yer almaktadır. 
Alarmlardan biri açıldığında ayarlanan saat
gelince alarm çalınır. Alarmlardan biri uyku alarmı ya da bir
kez çalan alarm olmak üzere ayarlanabilmektedir. Diğer
2 alarm ise sadece bir kez çalan alarm özelliğine sahiptir.
Öte yandan Saat başı sinyalini açarak saatin her saat başı
2 sinyal sesi vermesini de sağlayabilirsiniz.
• 5 alarm, Alarm 1 ile Alarm5 arasında sıralanmıştır.

Saat başı sinyali ise :00 ile gösterilir.
• Alarm moduna girdiğinizde karşınıza çıkan ekran

bu modda en son görüntülemiş olduğunuz ekrandır.
• Bu bölümdeki alarm ayarları (saat başı sinyali) (C) tuşuna

basarak girebileceğiniz Alarm modunda yer almaktadır.

Alarm Çeşitleri
Alarmın çeşidi, aşağıda anlatıldığı gibi yapmış olduğunuz ayarlara göre belirlenir.
•Günlük Alarm
Alarm zamanı için saat ve dakika ayarı yapın. Bu alarm her gün ayarladığınız saatte
çalacaktır.
•Tarih alarmı
Alarm zamanı için ay, gün, saat ve dakika ayrı yapınız. Bu alarm belirlenen gün ve saat
geldiğinde çalacaktır.
•1-Aylık alarm
Alarm zamanı için ay,saat ve dakika ayarı yapınız. Bu alarm 1 ay boyunca her gün belirlenen
saatte çalacaktır.
•Aylık alarm
Alarm zamanı için gün, saat ve dakika ayarı yapınız. Bu alarm her ay belirlediğiniz gün ve
saatte çalacaktır.

Zaman İşleyişi
Zaman İşleyişi Modunu kullanarak saat ve tarihi görebilir,
bunların ayarlarını yapabilirsiniz.

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin
1. Zaman İşleyişi Modunda ekrandaki saniye haneleri yanıp 
    sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar 
    ekranına geçmiş olursunuz.
2. Aşağıdaki sırada dizilmiş olan diğer ayarlara geçiş yapmak 
    için (C)yi kullanınız.

Saniye                    Saat Dakika

Gün   Ay Yıl

3. Ayarlamak istediğiniz bölüm yanıp sönerken (D) ile aşağıda gösterildiği gibi ayarlama
    yapınız.
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Bu Kılavuz Hakkında
• Tuş kullanımları yandaki resimde de gösterildiği

gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
Bu kılavuzun her bir bölümü saatin bir işlevini
kullanmanız için size gerekli olan bilgiyi sunmak
üzere hazırlanmıştır. Daha fazla detay ya da
teknik bilgi için "REFERANS" bölümüne bakınız.

•

Zaman İşleyişi Modu Alarm Modu Geri Sayım Sayacı Modu Kronometre Modu             İkili Zaman Modu

(C)ye bas.

Genel Rehber
• Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.

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

• Her türlü modda (C)yi 2 saniye basılı tutarak Zaman İşleyişi Moduna 
dönebilirsiniz.

Saat: Dakika Saniye

Haftanın günü

PM göstergesi

Ay - Gün 

Bu ayarı değiştirmek için
Saniye
Saat, Dakika, Yıl, Ay, Gün 

Bu tuşu kullanın
(D)ye basarak 00 sıfırlayınız.
(D) (+) ile ayarlama yapınız.

• 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. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
• Haftanın günü, yapılan tarih ayarına göre otomatik görüntülenir.

Yıl ayarları 2000 ile 2099 arasında yapılabilir.
•
•

Saatte bulunan tam otomatik takvim özelliği farklı ay uzunluklarını ve eksik
yılları otomatik olarak algılar.Saatin pillerini değiştirdiğiniz zaman hariç bu
ayarlar üzerinde tekrar ayarlama yapmanıza gerek yoktur.

12 Saat ve 24 Saat Formatları Arasında Seçim Yapabilmek İçin
Zaman İşleyişi Modunda (D)ye basarak 12 saat ya da 24 saat formatını seçebilirsiniz.
• 12 saat formatında, ekranda öğlen 11.59’dan gece yarısı 11.59’a kadar

P (pm) ibaresi ekranda görünür.Gece yarısı 12.00’dan öğlen 11.59 am ‘e
kadar herhangi bir ibare görünmez.

• 24 saat formatında, saatin 0.00 ile 23.59 arasında geçiş yaptığı ekranda
herhangi bir gösterge görünmez.

• Zaman işleyişi modunda yapılan 12 saat/24 saat formatı ayarı saatin tüm
diğer işlevlerine de uygulanır.

Saat: Dakika

Bir kerelik alarm
açık göstergesi
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Aydınlatma
Bir LED (light-emitting diode) ekranın karanlık ortamlarda da
okunabilmesi için aydınlatma sağlar.

Aydınlatma Uyarıları
• Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı 

zorlaştırabilir.
Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak 
kapanır.
Arka ışığın sık kullanımı saatin pilini zayıflatır.

•

•

Ekranı Aydınlatmak İçin
(B)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

İkili Zaman
İkili Zaman Modu sayesinde başka bir zaman dilimininde saatini görebilirsiniz.
  İkili Zaman Modundaki saniye sayımı Zaman İşleyişi Modu ile eş zamanlıdır.•

İkili Zamanı Ayarlamak İçin
1. C)ye basarak İkili Zaman Moduna giriniz.
2. İkili Zaman Modunda saat haneler yanıp
    sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
    Bu ayarlar ekranıdır.
3. Aşağıdakiler arasında geçiş yapmak için
    (C)yi kullanınız.

Saat                              Dakika

4. ( D) (+) ile ayarlama yapınız.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Geri Sayım Sayacı
Geri sayım 1 dakika ile 24 saat arasında bir zamanda
yapılabilir. Geri sayım sıfıra ulaştığında alarm çalar.
Otomatik tekrar özelliğini açarak, sayım sıfıra ulaştığında
sayımı orijinal değerinden sayıma tekrar başlatabilirsiniz.
Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak
girebileceğiniz Geri Sayım Sayacı modunda yer
almaktadır.

•

•

Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin
Geri sayım sayacı modunda geri sayımı başlatmak için (D)ye basınız.
• Geri sayım sayacı sayımının sonuna ulaştığında otomatik tekrar kapalıysa siz

herhangi bir tuşa basarak alarmı susturmazsanız 10 saniye boyunca alarm çalar.
Alarm susunca ekrana geri sayım başlangıç zamanı gelir.

• Çalışan geri sayımı duraklatmak için (D)ye basınız. Kaldığı yerden sayımı devam
ettirmek için tekrar (D)ye basınız.
Geri sayım işlemini tamamen iptal etmekiçin önce (D)ye basarak onu duraklatınız
daha sonra da (A)ya basınız. Ekrana başlangıç zamanı gelecektir.

•

Geri Sayım Başlangıç Zamanını Ayarlamak İçin
1. Geri Sayım sayacı modunda geri sayım başlangıç saatinin
    saat ayarları yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
    Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için
    (C)yi kullanınız.
3. İstediğiniz ayar bölümü ekrana geldiğinde (D) (+) ile
    ayarlama yapınız.
   Geri sayım başlangıç zamanını 24 saat yapmak için 0:00
   ayarı yapınız.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

•

Otomatik Tekrarı Açıp Kapatmak İçin
1. Geri Sayım sayacı modunda geri sayım başlangıç saatinin
    saat ayarları yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
    Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. (B) ile otomatik tekrarı açınız                                       ( AUTO REPEAT göstergesi)

ya da kapatınız ( AUTO REPEAT göstergesi yok).
• Yukarıdaki işlemde (B)ye basmanız ekran ışığını da

çalıştırır.
• Geri sayımın sonuna ulaşıldığında otomatik tekrar açıksa

alarm çalar fakat geri sayım hemen başa dönerek sayıma
tekrar başlar. (D)ye basarak sayımı durdurabilir ya da 
(A)ya basarak geri sayımı başlangıç zamanına
döndürebilirsiniz.•
Otomatik tekrar göstergesi sadece Geri Sayım Sayacı
Modunda görünür.

Kronometre
Kronometre ile geçen zaman, ayrı zaman ve iki bitişli zaman
ölçümlerini yapabilirsiniz.
Kronometrenin görüntülenme aralığı 23saat, 59 dakika
ve 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 (C) tuşuna basarak girilen
Kronometre modunda yer almaktadır.

•

•

•

•

•

Kronometre İle Zaman Ölçümü Yapmak İçin

Geçen Zaman

Başlat                     Durdur                  Tekrar başlat          Durdur                   Sil

Başlat                    Ayır                       Ayrımı bırak             Durdur                  Sil
(SPL göstergesi)

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

Ayrık Zaman

İki Ayrı Bitişli Zaman

Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin
1. Alarm Modunda (D)yi kullanarak Saat başı sinyalini

seçiniz ( :00).
2. (A) ile onu açınız ya da kapatınız.
• Saat başı sinyalini açtığınızda, saat başı sinyali açık

göstergesi ekrana gelir.
• Saat başı sinyali açık göstergesi, bu işlem açıldığında

saatin tüm modlarında ekranda görünür.

Saat
Dakika

Saniye

Saat başı sinyali
açık göstergesi

Oto-tekrar göstergesi

1/100 saniye

Saat
 Dakika

Saniye

Saat : Dakika Saniye

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
   Ayar yada veri girişi yaparken (ekranda yanıp sönen hane varken) 2-3 dakika hiçbir
   işlem yapmazsanız saat o ana kadar yaptığınız ayarları kaydederek ayarlar ekranından
   çıkar.

Data ve Ayarlarda Tarama
Bir çok modda ve ayar işlevinde (D) tuşu, ekrandaki bilgilerin taranmasında kullanılır.
Birçok durumda, bu tuşları basılı tutmak, yapılan tarama işlemin hızlanmasını sağlar.

•
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