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Saat ve Tarihin Ayarlanması
Saatinizde hem 24-saat ibresi hem de
12-saat ibresi bulunmaktadır. Her bir ibre
ile saat ve tarihin ayarlanmasıyla ilgili
prosedürler için aşağıdakileri okuyunuz.
Önemli!
• 24 saat ibresinin hareket ettirilmesi

12 saat ibresinin de hareket etmesine
neden olur. Tepeyi ikinci kliğe kadar
çekip önce 24 saat ibresini ayarlayıp,
daha sonra tepeyi birinci kliğe getirip
12 saat ibresini ayarlamanız gerekir.
Önce 12 saat formatını ayarlarsanız
24 saat ibresini ayarlarken 12 saat
ibresinin ayarı bozulacaktır.

Zaman Ayarını Yapmak İçin
1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunda iken (24 saat kadranı da 24’te iken) tepeyi

ikinci kliğe kadar dışarı çekiniz. Böylece saniye ibresi durur.
2. Tepeyi çevirerek 24 saat ibresini ve yelkovanı halihazırdaki saate ayarlayınız.

• Tepe çevrildiğinde hem yelkovan hem de 24 saat ve 12 saat ibresi hareket
eder.

3. Tepeyi ilk kliğe kadar içeri itiniz.
4. Tepeyi kendinizden uzağa doğru çevirerek 12 saat ibresini halihazırdaki zamana
     getiriniz. 

• 12 saat ibresini gece yarısından sonra ayarlarsanız tarih yine değişir.
Tarih ayarının değişimiyle ilgili bilgi için “Tarihi Ayarlamak İçin”e bakınız.

• 12 saat ibresi gece yarısını geçtiğinde tarih değişir.12 saat ibresinin ayarını
yaparken ekrandan tarih değişimini kontrol ediniz ve AM/PM ayarını doğu
yapınız.

5. Zaman sinyaline bağlı olarak tepeyi yerine itiniz.
Tarihi Ayarlamak İçin
1. Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
2. Tepeyi kendinize doğru çevirerek tarihi ayarlayınız.
3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.
• Her ayın başında tarih ayarını 1’e ayarlamanız gerekir.

İkili Zamanın Kullanımı
Saatiniz içteki zama işleyişini duudurmanız gerekmeden zaman ayarı yapabilmenizi
sağlar. İki farklı şehrin zaman işleyişini de görmek için 24 saat ibresi ile 12 saat
ibresini ayrı zamanlara ayarlayabilirsiniz (İkili Zaman).
İkili Zaman Ayarı Yapmak İçin
1. Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
2.Tepeyi kendinizden uzağa doğru çevip 12 saat ibresini istediğiniz zamana ayarlayınız.

• AM / PM ayarını doğru yapınız.
3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.
• Gece yarısından sonra 12 saat ibresi ayarı yaparsanız tarih yine değişir. Tarih

ayarının değişimiyle ilgili olarak “Tarihi Ayarlamak İçin”e bakınız.

Tarih ayarını 8:00 p.m. ile 1:00 a.m arasında yapmayınız.
(aksi halde ertesi gün tarih değişmez).

Geçen Zaman Halkası Olan Saatler İçin
Geçen zaman halkasındaki işaretini
yelkovanı gösterecek sekilde ayarlayınız.
Belirli bir süre geçtikten sonra yelkovanın işaret
ettigi geçen zaman halkasındaki noktayı
okuyunuz. Bu geçen zamandır.

Geçen zaman halkası

• Bazı su rezistanslı modellerde tepe vidalıdır.Bu modellerde
tepeyi dışarı çekmeden önce resimde gösterilen
yöne çevirerek tepenin vidasını gevşetmek gerekir.
Vidayı gevşetmeden tepeyi dışarı çekmeye çalışmayınız.
Bu modellerin, tepe vidalı değilken su rezistansı 
olmadığını da unutmayınız. Bu yüzden herhangi bir ayar 
yaptıktan sonra tepeyi hemen yerine itip vidasını sıkıştırınız.
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