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Kullanım Kılavuzu  5030
MA0807-EA

Bu Kılavuz Hakkında
• Saatinizde 2 çeşit ekran tipi vardır:  A Tipi ve B Tipi. Bu kullanım kılavuzundaki örnek

ekranlarda A tipi ekran kullanılmıştır.
• Saatinizin modeline bağlı olarak ekran yazıları karartma üzerine ışıklandırma ya da

ışıklı zemin üzerine karartma olarak gösterilir. Bu kullanım kılavuzundaki ekranlarda
ışıklı zemin üzerine karartma yazılar kullanılmıştır.

• Tuş kullanımları yandaki şekilde gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.

A Tipi                                                                                        B Tipi

Zaman İşleyişi Modu Takvim Modu Alarm Modu İkili Zaman Modu                      Kronometre Modu

(B)ye bas.

Dijital Saati Ayarlamak İçin
1. Zaman İşleyişi Modunda, ayarlar ekranındaki saniye
    hücresi yanıp sönmeye başlayana dek (C) tuşuna
    basınız. Böylece ayarlar ekranına girersiniz.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara

geçmek için (C) tuşunu kullanınız.

Saniye                          Saat                          Dakika

(Ayarlar ekranından çıkış) 12/24-Saat formatı

3. Ayarlamak istediğiniz bölüm yanıp sönerken (B)ye basarak aşağıdaki gibi 
    ayarlama yapınız.

Zaman İşleyişi
Bu saatteki dijital ve analog saat ayarları birbirinden ayrı 
işler. Dijital ve analog saatlerin ayarlanma prosedürleri de 
birbirinden farklıdır.

Dijital Saatin Ayarlanması
Zaman İşleyişi Modunu kullanarak halihazırdaki saati
görebilir ve ayarlayabilirsiniz. Dijital saati ayarlarken
12/24-saat formatını da ayarlayabilirsiniz.

• Bu kullanım kılavuzunun her bölümü; kullanım için gerekli olan tüm bilgileri size sunmaktadır.
Daha detaylı teknik bilgileri ise "Referans" bölümünde bulabilirsiniz.

Genel Rehber
• Bir moddan diğerine geçmek için (B)yi kullanınız.

Saat: Dakika

PM göstergesi

Saniye

Ekran Bunu yapmak için:
Saniyeleri         sıfırlayınız

Saat ya da dakika ayarı yapınız.

12 saat (12H) ya da 24 saat (24H) formatını seçmek için

Bunu kullanın:
(B)ye bas.

4. (C)ye basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Analog Saatin Ayarlanması
Analog saat tarafından gösterilen saat ile dijital ekranda gösterilen saat birbirini tutmadığı
zaman aşağıdaki prosedürü uygulayarak ayarlama yapınız.

Analog Saati Ayarlamak İçin
Her türlü modda (A)yı kullanarak analog saati 20 saniyelik ilerleyişle ayarlayınız.
• (A)yı basılı tutarak daha hızlı ayarlama yapabilirsiniz.

Takvim
Saatinizdeki takvim özelliği farklı ay uzunluklarını otomatik
algılar. Fakat eksik yıllar için sizin manuel ayarlama 
yapmanız gerekir.
• Bu bölümdeki tüm işlemler (B) tuşuna basarak girebileceğiniz

Takvim Modunda yer almaktadır.

Tarihi Ayarlamak İçin
1. Takvim Modunda ay ayarları yanıp sönmeye başlayana
    dek (C)ye basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
2. Aşağıdaki sırada dizili diğer ayarlara geçmek için 
    (C)yi kullanınız.

 Ay Gün

(Ayarlar ekranından çıkış) Haftanın Günleri

3. Ayarlamak istediğiniz bölüm yanıp sönerken (B)ye basarak aşağıdaki gibi 
    ayarlama yapınız.

Gün
 Ay

Haftanın günleri

Ekran Bunu yapmak için:
Ay ayarı yapmak için
Gün ayarı yapmak için
Haftanın günlerinin ayarını yapmak için

Bunu kullanınız:
(B)ye bas.

4. (C)ye basarak ayarlar ekranından çıkınız.
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Alarm zamanı
(Saat: Dakika) 

Alarm Modu göstergesi

Alarm Modu göstergesi 

Saat başı sinyali
açık göstergesi

B  Tipi 

Alarm
Günlük alarm açıldığında, alarm zamanına ulaşan saat 
seçtiğiniz alarm sesi ile, alarm zamanının geldiğini belirtir.
Saat başı sinyalini açarsanız saatiniz her saat başında 
alarm sesi verir.
• Bu bölümdeki tüm işlemler (B)ye basarak girebileceğiniz

Alarm Modunda yer alır.

Ekran Bunu yapmak için:
Saat ayarı için
Sol dakika hanesinin ayarı için
Sağ dakika hanesinin ayarı için

Bunu kullanın:
(B)ye bas.

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin
1. Alarm Modunda alarm zamanının saat haneleri yanıp
   sönmeye başlayana dek (C)ye basınız. Bu ayarlar
   ekranıdır.
2. Aşağıdaki sırada dizili diğer ayarlara geçmek için
    (C)yi kullanınız.

(Ayarlar ekranından çıkış)

Saat                           Sol Dakika Hanesi                             Sağ Dakika Hanesi

Alarm/Saat başı sinyali on/of ayarı

3. Ayarlamak istediğiniz bölüm yanıp sönmeye başladığında (B) ile aşağıdaki gibi
    ayarlama yapınız.

Sinyal Off 
Alarm Off 

Sinyal Off 
Alarm On

Sinyal On 
Alarm Off 

Sinyal On 
Alarm On 

4. (C)ye basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Alarm İşlemi
Saat hangi modda olursa olsun, alarm zamanına ulaşan aat 20 saniyelik bir
alarm çalar.
• Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.

Alarm Sesini Seçmek İçin
Her türlü modda (ayarlar ekranının görüntüde olması hariç) bir alarm sesi duyana
dek (B)ye basınız.
• Toplamda 4 farklı alarm sesi vardır. (B)yi basılı tuttuğunuzda çalan alarm sesi

halihazırda seçili olan alarmdır. Farklı bir alarm sesi seçmek için tekrar (B)yi
basılı tutunuz.

• Günlük alarm sesi olarak belirlediğiniz alarm sesi saat başı sinyali olarak da kullanılır.
• Alarm sesini duymak ya da değiştirmek için (B)yi basılı tutmanız saatin modunu da

değiştirir. Yapmak istediğiniz işlem bitince (B)yi kullanarak girmek istediğiniz modu
tekrar seçiniz.

İkili Zaman
İkili Zaman sayesinde farklı bir zaman diliminin saatini de görebilirsiniz.
• İkili Zaman Modundaki saniye işleyişi, Dijital saat ayarınızdaki saniye sayımı ile

eş zamanlı ilerler.
• Bu bölümdeki tüm işlemler (B)ye basarak girebileceğiniz İkili Zaman Modunda

yer alır.

İkili Zamanı Ayarlamak İçin
1. İkili Zaman modunda saat haneleri yanıp sönmeye 
    başlayana dek (C)ye basınız. Bu ayarlar ekranıdır.

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

Saat                                                   Dakika

(Ayarlar ekranından çıkış) 12/24-Saat formatı

Ekran Bunu yapmak için:
Saat ayarı yapmak için
Dakika ayarı yapmak içimn
12 saat (12H) ya da 24 saat (24H) formatını seçmek için

Bunu kullanın:
(B)ye bas.

İkili zaman (Saat: Dakika)

İkili Zaman (saniye)

İkili Zaman göstergesi

İkili Zaman göstergesi

B Tipi 

3. Ayarlamak istediğiniz bölüm yanıp sönmeye başladığında (B) ile aşağıda 
    gösterildiği gibi ayarlama yapınız.

4. (C)ye basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Kronometre Modu
göstergesi

Kronometre Modu
göstergesi

1/100 saniye

Dakika: Saniye

B Tipi 

Kronometre
Kronometre ile geçen zamanı ölçebilirsiniz.
• Kronometrenin görüntülenme aralığı 59 dakika,

59.99 saniyedir.
• Kronometre siz durduruna dek her limitine ulaştığında  

sıfırdan tekrra başlayarak sayımına devam eder.
• Siz Kronometre Modundan çıksanız bile kronometre

çalışmaya devam eder.
• Bu bölümdeki tüm işlemler (B)ye basarak girebileceğiniz

Kronometre bölümünde yer alır.

Kronometre İle Zamanı Ölçmek İçin

Başlat              Durdur             Tekrar Başlat        Durdur Sil
Basılı tut:

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
Eğer ekranı üzerinde yanıp sönen haneler bulunduğu halde 2-3 dakika
hiçbir işlem yapmadan bırakırsanız saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

Tarama
(B) tuşu birçok işlevde ekran üzerindeki verilerin taranması işinde kullanılır.
Bu tarama işinin çok yüksek hızda yapılmasını isterseniz bu tuşları tarama işlemi
boyunca basılı tutunuz.

Zaman İşleyişi
• 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.
12 saat formatında öğlen 12.00 ile gece yarısı 11.59 p.m arasında saat hanelerinin
solunda P (pm) göstergesi görünür. Gece yarısı 12.00 ile öğlen 11.59 am arasında
ise ekranda herhangi bir gösterge bulunmaz.
24 saat formatında ise saat 0:00 ile 23:59 arasında döngüsel hareket eder ve
ekranda herhangi bir gösterge bulunmaz.

•

•
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