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Günü Ayarlamak İçin
1. Tepeyi ilk klik sesine kadar dışarı çekiniz.
2. Tepeyi çevirerek gün ayarını yapınız.
3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

• Gün ayarını 9:00 p.m ile 1.00 a.m
arasında değiştirmeyiniz (aksi halde
gün ayarı ertesi gün değişmez).

Kronometre sayesinde geçen zamanı11 saat, 59 dakika, 59.95
saniyeye kadar ölçebilirsiniz.

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

• Kronometre işlemini tekrar A ya basarak kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz.
Kronometrenin 1/20 saniye ibresi ilk 60 saniye boyunca sağa ve sola hareket ederek
1/20 saniye sayımını gösterir.

3. Geçen zamanı kontrol ediniz.
• Aşağıda 37.80 saniyelik geçen zaman örneği verilmektedir.

•
Kronometrenin 1/20  saniye ibresinden zaman işleyişinin saniye ibresine dönmek için
(hali hazırdaki saniye sayımını gösterir) tekrar B ye basınız. Böylece zaman işleyiş

 moduna dönersiniz.

Not:
• Kronometrenin ayarlarını tepe ilk veya ikinci klikte iken uygulamayınız.

Eğer bu şekilde iken bir tuşa basarsanız, tepenin çevrilmesine ve olağan zaman ve 
gün ayarlarınızın değişmesine neden olursunuz. 

• Eğer başlama pozisyonunda kronometrenin saniye ibresi ve 1/20 saniye ibresi yanlış ise 
aşşağıdaki prosedürü kullanarak kronometre sıfırlandığında kronometrenin
saniye ibresinin saatin 12 pozisyonunu, 1/20 saniye ibresinin ise 0’ı göstermesini sağlayınız.

1. Kronometreyi B ye basarak sıfırlayınız ve kronometrenin saniye ibresinin ve 
1/20 saniye ibresinin yerlerini kontrol ediniz.

2. Tepeyi ikinci klik sesine dek dışarı çekiniz.
3. Kronometrenin saniye ibresini hareket ettirmek için A ya basınız.
4. Kronometrenin 1/20 saniye ibresi doğru yeri gösteriyorsa 5. basamağa atlayınız. 

Kronometrenin 1/20 saniye ibresi yanlış yeri gösteriyorsa B ye basarak kronometrenin
1/20 saniye ayarını düzeltiniz.

5. İstediğiniz düzeltemeyi yaptıktan sonra, tepeyi normal pozisyonuna itiniz.
• Not; tepeyi dışarı çekmek aynı zamanda saniye ibresinin ilerlemesini durdurur.

Yukarıdaki prosedürü uyguladıktan sonra zaman işleyişini tekrar ayarlayınız.

Zamanı Ayarlamak İçin
1. Tepeyi ikinci klik sesine dek dışarı çekiniz.

• Bu arada saniye 12 pozisyonuna gelir
ve durur.

2. Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız.
Tepeyi saat yönünde çeviriniz.
Dakika ibresini saati ayarlamak
istediğiniz zamanın önce, 5 dakika
kadar ilerisine getirip, sonra ayarlamak
istediğiniz zamana geri getiriniz.
• Zamanı AM ve PM farkına dikkat

ederek ayarlayınız.
3. Zaman işleyişini tekrar başlatmak için
     tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

Geçen Zaman Halkası olan saatler için
Geçen zaman halkasını çevirerek dakika ibresin in         işaretini
göstereceği yere getiriniz.
Bir miktar zaman geçtikten sonra, dakika ibresinin
geçen zaman halkası üzerinde gösterdiği yere bakınız.
Bu geçen zamanı gösterir.

• Bazı su rezistansı olan modellerde tepe vidalıdır.
  Bu modellerde tepeyi dışarı çekmeden önce resimde
  gösterilen yönde çevirerek vidasını gevşetmeniz gerekir.
  Bu çeşit tepelerde tepeyi dışarı çekmek için zorlamayınız.
  Öte yandan bu saatlerin tepenin vidası gevşetildiğinde su
  rezistanslı olmadığını unutmayınız. Bu yüzden herhangi
  bir ayar değişikliği yaptıktan hemen sonra tepenin vidasını
  sıkıştırınız.
 

•
•

50
40

30

20
10

Geçen Zaman Halkası

Yelkovan      Akrep 

İlk Klik
(Gün ayarı) 

İkinci Klik
(Zaman ayarı) 

Tepe
(Normal pozisyon) 

Gün
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Kronometrenin dakika ibresi
[2 dakika]

Kronometrenin 1/20 saniye ibresi
[80]Kronometrenin saniye ibresi

[37 saniye]

Kronometre dakika ibresi

Kronometre saniye ibresi
Kronometrenin 1/20 saniye ibresi
* Bu ibre sağa ve sola

    hareket ederek ilk 60 saniye 
     boyunca  1/20 saniye sayımını 

     gösterir. 

Kronometrenin Kullanımı
Kronometrenin saat
ibresi

B ye basarak kronometreyi sıfırlayabilirsiniz.

Kronometre İbrelerinin Yerlerini Ayarlamak İçin

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