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2.  Bulunduğunuz Şehir ve Yaz Saati Uygulaması (DST) Ayarlarını Kontrol Ediniz.
“Bulunduğunuz Şehir Ayarlarının Yapılandırılması” (s.26) adlı bölüme bakarak 
Bulunduğunuz Şehir ve yaz saati uygulaması ayarlarınızı yapabilirsiniz.

Önemli!
  Dünya Saatleri Modu datalarının doğruluğu; Zaman İşleyişi Modundaki zaman, 
tarih ve Bulunduğunuz Şehir ayarlarını doğru yapmanıza bağlıdır. Bu ayarların 
doğruluğundan emin olunuz.

3.  Halihazırdaki Zamanın Ayarlanması
  Zamanı ayarlamak için.
“Halihazırdaki Zaman ve Tarih Ayarlarının Yapılandırılması” (s.31) bölümüne bakınız.

Saatiniz artık kullanıma hazırdır.

  5

2. adıma gidiniz.

Saatiniz şarj olmuştur.
Şarj etmeyle ilgili daha fazla bilgi için “ Saati Şarj Etmek İçin” (s.11) e bakınız.

Pil gücü düşüktür. Saatinizi ışık alan bir konuma yerleştirerek şarj ediniz. 
Daha fazla bilgi için “Saati Şarj Etmek İçin”(s.11) e bakınız.

İLERİ

4

Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler

1.  Pil gücünü kontrol ediniz.

H ya da M pil gücü göstergesi olarak görünüyor mu (s. 15)?

Pil gücü göstergesi

EVET

HAYIR

  32

Bu Kılavuz Hakkında
  Saatinizin modeline bağlı olarak ekran yazıları; karartılmış 
zemin üzerine ışıklandırma halinde ya da ışıklandırılmış 
zemin üzerine karartma halinde görünür. Bu kılavuzda
bütün görseller ışıklandırılmış zemin üzerinde karartma 
halinde gösterilir.

  Tuş kullanımları yandaki resimde de gösterildiği gibi 
harfler kullanılarak anlatılmıştır.
Bu kullanım kılavuzundaki ürün resimleri sadece referans 
amaçlıdır. Elinizdeki gerçek saat, resimde görünen saatten 
biraz daha farklı olabilir.

  

  1
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  Kullanım süresi ve günlük işlem şartları için Özellikler bölümündeki (s. 70) 
“Güç Gereksinimi” bölümüne bakınız.

 Güç Depolama
Saatin karanlık bir ortamda bir süre kalması sonucunda Güç Depolama, saati otomatik 
olarak uyku durumuna alır. Aşağıdaki tabloda saatiniz fonksiyonlarının güç depolamadan 
nasıl etkilendiğini gösterir.
  Güç depolamayı açıp kapatmakla ilgili daha fazla bilgi için “ Güç Depolamayi Açıp 
Kapatmak Için”(s.65) e bakınız.

  İki türlü uyku durumu seviyesi vardır: “ekran uykusu” ve “fonksiyon uykusu”.
Karanlıkta Geçen Zaman                   Dijital Ekran İşlem

60 ila 70 dakika (ekran uykusu) Boş Dijital kadran kapalıdır fakat bütün 
fonksiyonlar çalışır.

6 ya da 7 gün (fonksiyon uykusu)   Boş
Saat ve dakika ibreleri saatin 12 
pozisyonunda durur. Bütün fonksiyonlar 
kapalıdır, fakat zaman işleyişi devam eder.
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Şarj Süreleri

Aydınlık Seviyesi 
(Parlaklık)

Günlük
Kullanım

*1

Seviye Değişimi *2
Seviye 5  Seviye 4   Seviye 3    Seviye 2   Seviye 1

Açık hava güneş ışığı 
(50,000 lux)

8 dak. 3 saat                    27 saat      8 saat

Pencere arkası ışığı 
(10,000 lux)

30 dak.            8 saat                    102 saat    22 saat

Bulutlu günde pencere 
ardı ışığı (5,000 lux)

48 dak. 13 saat                     165 saat    44 saat

Indoor fl uorescent 
lighting (500 lux) 8 saat          181 saat                        – – – – – –

 * 1  Normal günlük kullanımı sağlamak için yaklaşık olarak ışık alması gereken süre
 * 2  Şarjın bir seviye daha yükselmesi için (bir saat içinde) gerekli ışık alım süresi
  Yukarıdaki ışık alım süreleri sadece tahmini sürelerdir. Gerçek süre ışık 
kaynağına bağlıdır.
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Güç Telafi Modu
  

  

  

  

Eğer bütün pil gücü göstergeleri (H, M, ve L) yanıp sönüyor ve CHG(şarj) 
göstergesi de yanıp sönüyorsa, bu pil gücünün çok düşük olduğunu gösterir. 
Saatinizi mümkün olan en kısa sürede aydınlık bir yere çıkartınız.
Bütün pil gücü göstergelerinin (H, M ve L) sıkça yanıp sönmesi kalan pil gücünün 
düşük olduğunun göstergesidir. Saatinizi aydınlık bir yerde şarj olması için bırakınız.

Aydınlatma, alarm ve veya yüksek hızda sarma işlemlerinin kısa sürede çok 
tekrarlanması bütün güç göstergelerinin (H, M veL) alt ekranda yanıp sönmeye 
başlamasına sebep olur. Bu saatinizin güç telafi modunda olduğunu gösterir. 
Aydınlatma, alarm, geri sayım sayacı alarmı ve saat başı sinyali işlemleri pil telafi 
edilene dek kullanılamaz.
Pil gücü 15 dakikada telafi edilir. Bu esnada, güç telafı göstergeleri (H, M, ve L) 
yanıp sönmez. Bu yukarıda saydığımız listedekilerin tekrar kullanılabilir olduğudu 
anlamına gelir.
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  Seviye 5 te hiçbir fonksiyon çalışmaz ve ayarlar fabrika ayarlarına geri döner. Pil gücü 
Seviye 2 ye (M) ulaştığında (seviye 5 e düştükten sonra), halihazırdaki zaman, tarih ve 
diğer ayarları tekrar yapınız.

  Ekran göstergeleri Seviye 5 ten Seviye 2(M) ye geçtiğinde tekrar görünmeye başlar.

  Saatinizi direk gün ışığı ya da başka bir güçlü ışık kaynağı altına bıraktığınızda, 
pil gücü göstergesi olduğundan daha yüksek görünebilir. Gerçek pil gücü göstergesi 
bir kaç dakika içinde gösterilir.

  Pil gücü Seviye 5 e düştüğünde ve pili değiştirdiğiniz her seferde, saatinizin halihazırdaki 
zamanı ve diğer tüm fonksiyonlari fabrika ayarlarına geri döner.
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Seviye  Pil Gücü Göstergesi Fonksiyon Durumu
1

(H) Tüm fonksiyonlar çalışır.

2
(M) Tüm fonksiyonlar çalışır.

3
(L and 
LOW)

Aydınlatma ve alarm çalışmaz. Zaman İşleyiş Modu 
dışında hiçbir mod çalışmaz.

4
(CHG)

Zaman İşleyişi ve alt ekrandaki CHR(şarj) göstergesi 
dışında hiçbir fonksiyon çalışmaz. Saat ve dakika ibreleri 
saatin 12 pozisyonunda durur.

5 Hiçbir fonksiyon çalışmaz.

 Seviye 3 teki yanıp sönen LOW(L) göstergesi size pil gücünün çok düşük olduğunu 
ve mümkün olan en kısa sürede saatinizi aydınlık bir ışığa çıkartıp şarj etmeniz 
gerektiğini söyler.
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Pil Seviyesi
Alt dijital ekrandaki pil gücü göstergesine bakarak pilin şarj seviyesi hakkında bilgi 
sahibi olabilirsiniz..

Pil gücü göstergesi
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Önemli!
  Saatinizin uzun süre sıcak kalması ekranın kararmasına neden olur. Saatinizin ısısı normale 
döndüğünde LCD ekran da normale döner.

  Saatinizi uzun süre kullanmayacağinız zamanlarda, Güç Depolama fonksiyonunu açın (s.19) 
ve saatinizi ışığı normal alan bir konumda bırakınız. Bu sayede saatinizin pili düşmez.

  Saatinizi uzun bir süre karanlıkta tutarsanız ya da ışık alamayacağı şekilde giyisi kolunuzun 
içinde tutarsanız pilin gücü düşer. Bu yüzden mümkün olan her zamanda saatinizi aydınlıkta 
tutmaya gayret ediniz
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Uyarı!
Şarj edilebilir pilin şarj olması için saatin parlak ışık altında bırakılması saatin çok 
ısınmasına neden olabilir. Elinizin yanmamasına dikkat ediniz. Saatinizin fazla 
ısınması, şu koşullar altında uzun süre kaldığında yaşanır:

  Direkt güneş ışığı altına park edilmiş arabanın ön camının altı
  Elektrik lambasının çok yakını
  Direkt güneş ışığı altı
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 Saatin Şarj Edilmesi
Saatinizin ekranında bulunan güneş pili, güneşin gönderdiği enerjiyi elektrik enerjisine 
çevirerek yeniden şarj edilebilen pili şarj eder. Saatinizi her aydınlığa çıkarttığınızda 
pil gücü şarj edilir.

Şarj Rehberi
Saatinizi kullanmadığınız 
zamanlarda aydınlık
bir yerde bırakınız.

  En güçlü şarj olma 
durumu saatin mümkün 
olan en güçlü ışığı 
aldığı zamanlarda olur.

Saat kolunuzdayken ekranının 
giyisi kolunuzun üzerinde olmasına 
dikkat ediniz.

  Saat ekranının bir kısmı 
bile örtülse saat uyku 
durumuna (s.19) geçebilir

10
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Yaz Saati Uygulaması Ayarlarını Yapmak İçin
1. Zaman İşleyişi Modunda ADJ yazısı sağ dijital ekranda görünene
    dek (A)yı basılı tutunuz.
    (A) yı bıraktıktan sonra, şehir kodu ve şehir ismi sağ ekrandan geçer.
     Bu ayar ekranıdır.

  Bu ayar modudur. Ayar moduna her girişinizde, analog 
ibreler ekranı daha iyi görebilmeniz için otomatik olarak 
yer değiştirir.

2.  DST ayar moduna girmek için (C) ye basınız.
3.  (D) ye basarak DST ayarını Yaz Saati (ON(Açık)) ve 

Standart Zaman (OFF(Kapalı)) olarak değiştirebilirsiniz.

DST göstergesi

28

5.  Ayarlar istediğiniz gibi olduğunda (A) ya basıp Zaman İşleyiş Moduna dönebilirsiniz.

  DST göstergesi yaz saatinin açık olduğunu göstermek için ekranda görünür.
  Ayar modundan çıkmanız ibrelerin otomatik zaman işleyişine geri dönmesini sağlar 
Fakat eğer ibreleri manuel hareket ettirirseniz (s.61) ve daha sonra ayar moduna 
girerseniz, ayar modundan çıktığınızda ibreler asıl yerlerine geri dönmezler.
Bu durumda ibreleri manuel olarak normal pozisyonlarına geri dondürmeniz 
gerekir (s.62).

Not
  Bir şehir kodu seçtikten sonra, saatiniz Zaman İşleyişi Modundaki UTC* ayarlarını 
kullanarak Bulunduğunuz Şehir ayarınıza bağlı olarak diğer zaman dilimlerinin 
saatlerini hesaplar.
 *  Uluslararası Zaman Koordinasyonu, zaman işleyişinde dünya çapında bir 
standarttır. UTC için referans noktası İngiltere’deki Greenwich’tir.

  27

2.  Sağ dijital kadrandaki şehir kodları arasında geçiş yapmak 
için (D)(Doğu) ve (B)(Batı) yi, istediğiniz Bulunduğunuz Şehir 
görüntülenene dek kullanınız.

3.  (C) ye basınız, böylece DST ayar modunda olduğunuzu gösteren 
DST göstergesi sol dijital kadranda yanıp söner.

4.  (D) ye basarak sağ dijital kadranda DST ayarı, Yaz saati 
(ON(AÇIK)) ve Standart Zaman (OFF(KAPALI)) seçimini yapınız.

  UTC Bulunduğunuz Şehir olarak seçili iken standart zaman 
ve yaz saati(DST) arasında değişiklik yapamazsınız.

DST göstergesi

26

 Bulunduğunuz Şehir Ayarlarının Yapılandırılması
Bulunduğunuz Şehir ile ilgili 2 ayar vardır: Bulunduğunuz Şehrin seçilmesi ve bu şehir 
için standart saatin veya Yaz Saati Uygulamasının (DST) seçilmesi.

 Bulunduğunuz Şehir Ayarlarını Yapılandırmak İçin
1.  Zaman İşleyişi Modunda ADJ yazısı dijital ekranda 

görünene dek yaklaşık 2 saniye (A)yı basılı tutunuz.
• (A) yı bıraktıktan sonra, sağ dijital kadranda seçmiş
olduğunuz Bulunduğunuz Şehrin şehir kodu geçer.
Bu ayar ekranıdır.
  2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız saatiniz otomatik 
olarak ayarlar ekranından çıkacaktır.

  Şehir kodları ile ilgili ayrıntılar için, bu kılavuzun arkasındaki “Şehir Kodları 
Tablosu” na bakınız.

  Ayar moduna her girdiğinizde, analog ibreler ekranı daha iyi görebilmeniz için 
otomatik olarak hareket eder.

Şehir kodu
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 Zaman İşleyişi
Zaman İşleyiş Modunu kullanarak halihazırdaki zamanı ve 
tarihi ayarlayabilirsiniz.
 Eğer ayarlanmış bir alarm varsa, alarm zamanına ulaşıncaya 
dek sağ ekran kadranı geri sayımın son 60 dakikasını 
göstermek için değişir.

  Dijital kadranı görüntüleyeceğinizde, ekrani daha iyi 
görmek için analog ibreleri hareket ettirebilirsiniz.

 Sol dijital kadranı ay/gün ve saat/ dakika arasında 
değiştirmek için (A) ya basınız.

A

Saat

Dakika

Haftanın günü

Saniye

Ay Gün
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Genel Fonksiyonlar (Bütün Modlarda)
Bu bölümde anlatılan işlem ve fonksiyonlar diğer bütün modlarda da geçerlidir.

Otomatik Dönüş Fonksiyonu
  Eğer Alarm Modunda iken 2-3 dakika boyunca herhangi bir işlem yapmazsanız, 
saatiniz otomatik olarak Zaman İşleyiş Moduna geri dönecektir.

  Eğer saatinizi 2-3 dakika boyunca herhangi bir işlem yapmadan ayarlar modunda
(yanıp sönen hanelerle beraber) bırakırsanız, saatiniz otomatik olarak ayar 
modundan çıkacaktır.

Arka Ekranlar
Alarm Modu ve Dünya Saatleri Moduna girdiğinizde karşınıza
çıkan ekran; bu modda son görüntülemiş olduğunuz ekrandır.
Tarama
Bir ayarlar ekranı görüntülendiğinde (E) ve (B) tuşlarıyla dijital ekrandaki bilgileri 
tarayabilirsiniz. Birçok durumda, bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemin 
hızlanmasını sağlar.
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 Geri Sayım Sayacı Modu

C

 Alarm Modu Kronometre Modu

C C
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Bir Mod Seçmek İçin
  Aşağıdaki görselde modlar arasında geçiş yaparken hangi tuşlara basmanız 
gerektiği gösterilmiştir.

  Herhangi bir moddan geriye Zaman İşleyiş Moduna dönmek için (C) ye en az 
4 saniye basılı tutunuz.
  Zaman İşleyiş Mdou Dünya Saatleri Modu

C C
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Mod Referans Rehberi
Saatinizde beş “mod” vardır. Yapmak istediğiniz işleme göre uygun modu seçmeniz gerekir.

Bakınız:Bu moda giriniz:Bunu yapmak için:
  Bulunduğunuz Şehre ait zamanı görüntülemek için
  Bulunduğunuz Şehir ve yaz saati (DST) ayarlarını 
yapmak için

  Zaman ve tarih ayarlarını yapınız
  12-24 saatlik zaman işleyişi arasında geçiş yapmak için
  Bir alarm geri sayımını görüntüleyiniz

Zaman İşleyiş Modu         25

Dünya çapında 48 şehirden (31 zaman dilimi) birine ait 
halihazırdaki saati görmek için Dünya Saatleri Modu        36

Kronometreyi kullanarak geçen zamanın hesaplanması      Kronometre Modu            39
Geri Sayım Sayacı Modu    42Geri sayim sayacının kullanımı
Alarm Modu                   45Bir alarm zamanı ayarlamak için
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  Saatiniz 6:00 AM ile 9:59 PM zamanları arasında uyku durumuna geçmez.
Fakat saat uyku halindeyken 6:00 AM’e gelirse uyku durumu devam eder.

  Saatiniz Kronometre ya da Geri Sayım Sayacı Modlarında uyku durumuna geçmez.

Uyku Durumunu Sonlandırmak İçin
Saatinizi aydınlık bir yere çıkartınız veya herhangi bir tuşa basınız.
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 Kronometrenin Kullanımı
Kronometre geçen zamanı, ayrık zamanı ve ikili bitiş zamanını ölçer.

Kronometre Moduna Girmek İçin
Kronometre Modunu(STW) seçmek için (s.23) de gösterildiği
gibi (C) yi kullanınız.

1/100 saniye

Dakika     Saniye

38

  Standart zaman/ yaz saati (DST) ayarları sadece halihazırda seçili olan zaman 
dilimini etkiler.

Bulunduğunuz Şehrin Zamanı ile Dünya Saatleri Şehri Arasında Geçiş Yapmak İçin
1.  Dünya Saatleri Modunda, Bulunduğunuz Şehir olarak ayarlamak istediğiniz 

yeni şehri (D) yi kullanarak seçebilirsiniz.
2.  Değişiklik yapmak için (A) ve (B) ye saatiniz bip sesi verene kadar basılı tutunuz.

A ve B

  Bu sayede 1. adımda seçmiş olduğunuz Dünya Saatleri Şehrini (NYC New York) 
yeni Bulunduğunuz Şehir yapar.

  Daha önceki Bulunduğunuz Şehir (TYO Tokyo) yeni Dünya Saatleri Şehriniz olur.

  37

 Bir Şehir İçin Standart Zaman ya da Yaz Saati (DST) Belirlemek İçin
1.  Dünya Saatleri Modunda, (D)(Doğu) yi kullanarak sağ 

dijital ekrandaki şehir kodları arasında, 
Yaz Saati/Standart Zaman ayarını değiştirmek istediğiniz 
şehir koduna gelene dek tarama yapınız.

2.  (A) ya 2 saniye kadar saatinizden bip sesi gelene 
dek basılı tutunuz.
 Bu saniyede 1. adımda seçmiş olduğunuz 
Yaz Saati (sol dijital kadrandaki DST göstergesi) ve 
Standart Zaman (DST göstergesi yoktur) arasında 
değişiklik yapabilirsiniz.

  Bulunduğunuz Şehir olarak seçili olan şehir kodunun DST ayarını değiştirmek 
için Dünya Saatleri Modunu kullandığınızda Zaman İşleyiş Modunun DST 
ayarı da değişmiş olur.

  UTC Dünya Saatleri şehri olarak seçili iken standart zaman/ yaz saati (DST) 
arasında değişiklik yapamazsınız.

DST göstergesi
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 Dünya Saatleri Modunun Kullanımı

Dünya Saatleri Modunu kullanarak dünya çapında 31 
zaman dilimindeki (48 şehir) halihazırdaki zamanı 
görüntüleyebilirsiniz. Dünya Saatleri Modunda halihazırda 
seçili olan şehre “Dünya Saatleri Şehri” denir.

Dünya Saatleri Moduna Girmek İçin
Dünya Saatleri Modunu seçmek için (s.22) de gösterildiği 
gibi (C) ye basınız.
  Sağ dijital ekranda (WT) yazısı 1 saniyeliğine görünür. 
Daha sonra şehir kodu ve şehir ismi sağ dijital kadrandan 
bir kez geçer ve daha sonra şehir kodunun yerini tutan 
3 harf görüntülenir.

Başka Bir Zaman Dilimine Ait Zamanı Görüntülemek İçin
Dünya Saatleri Modunda (D)(Doğu) yi kullanarak şehir 
kodları arasında tarama yapabilirsiniz.

Halihazırda seçili olan
Dünya Saatleri Şehri

Halihazırda seçili olan
Dünya Saatleri Şehrinin
halihazırdaki zamanı
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  Saatiniz farklı ay uzunlukları ve artık yıl farklılıklarını sağlayan ful otomatik takvim içerir. 
Bir kez tarihi ayarladığınızda, pili değiştirmediğiniz ve şarj seviyesi seviye 5 e(s.15) 
düşmediği sürece bir kez daha ayar yapmanız gerekmez.

Tarih değiştiğinde haftanın günleri de otomatik olarak değişir.
Aşağıdaki ayarlar ile ilgili daha fazla bilgi için Zaman İşleyiş Modu 
ayarlarına bakınız.
−  Tuş sesleri açık/kapalı: “ Tuş seslerini açıp kapatmak için” (s.63)

 Güç depolamayı açıp kapatmak için: “ Güç Depolamayı açıp kapatmak için”(s.65)
Aydınlatma süresi: “Aydınlatma süresini değiştirmek için”(s.51)
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4.  (A) ya basarak ayar modundan çıkabilirsiniz.
  Saatiniz otomatik olarak sol dijital kadrandaki halihazırdaki zaman ile analog 
ayarları otomatik olarak eşleştirir.

  Ayar modundan çıkmanız, ibrelerin normal zaman işleyişine otomatik olarak 
geri dönmesini sağlar. Fakat eğer ibreleri manuel olarak değiştirirseniz (s.61) deki 
gibi ve daha sonra ayar moduna girerseniz, ayar modundan çıktığınızda ibreler 
otomatik olarak zaman işleyişine dönmeyecektir. Bu durumda 
ibrelerin normal yerlerini manuel olarak değiştirmeniz gerekmektedir (s.62).

Not
  Bulunduğunuz Şehri seçmek ve DST ayarlarını yapmak ile ilgili daha fazla 
bilgi için “ Bulunduğunuz Şehir Ayarlarının Yapılandırılması”(s.26) e bakınız.

  Zaman işleyişinde 12 saat formatı seçili iken (PM) göstergesi gün ortasından 
11:59 p.m. e kadar ekranda görünür. Gece yarısından 11:59 a.m. e kadar 
hiçbir gösterge görünmez. 24 saat formatı seçili iken zaman 0:00 ile 23:59 arasında 
herhangi bir PM işareti olmadan görüntülenir.
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3.  Ayarlamak istediğiniz Zaman İşleyişi ayarı yanıp sönmeye başladığında (B) ve/ya (D) ye 
aşağıda gösterilen şekilde basınız.

Bunu yapınız.Bunu yapmak için:Ekran
Şehir kodunu değiştirmek için (E)(Doğu) ve (B) (Batı) ye basınız.
Yaz saatini açmak (ON) ve Standart 
Zamanı kapatmak (OFF) için

(D) ye basınız.12(12H) ve 24(24H) saat formatı arasında 
geçiş yapmak için
Saniyeyi sıfira sıfırlamak için 00

Saat veya dakikayı değiştirmek için
(D)(+) ve (B)(-) yi kullanınız.

Yıl ay ve günü değiştirmek için
Tuş seslerini açıp(ON)
           )  kapatmak için (off)(MUTE)(KEY

(D) ye basınız.
Aydınlatma süreleri 3 saniye (LT3) ve 
1.5 saniye (LT1) arasında geçiş yapmak için
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2.  Aşağıdaki sırada dizili olan yanıp sönen diğer ayarlar arasında geçiş yapmak 
için (C)ye basınız.

Şehir Kodu
C

DST
C

12/24-Saat Formatı
C

Saniye
C

Saat

C C

DakikaGüç Depolama

C C

Aydınlatma
Süresi C

Tuş Sesleri 
Açık/Kapalı C

Gün
C

Ay
C

Yıl

  Aşağıdaki basamaklarda sadece zaman işleyişi ayarlarının nasıl yapılacağı 
anlatılmaktadır.
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 Halihazırdaki Zaman ve Tarih Ayarlarının Yapılandırılması
Halihazırdaki zaman ve tarih ayarlarını yapabilirsiniz.

 Halihazırdaki Zaman ve Tarih Ayarlarını Yapılandırmak İçin
1.  

  

Zaman İşleyiş Modunda, (A) ya (ADJ) yazısı sağ dijital 
ekranda görünene dek 2 saniye kadar basılı tutunuz.
(A) ya basmayı bıraktığınızda, şehir kodu ve şehir ismi 
sağ dijital ekrandan geçer. Bu ayar modudur
   
   Ayar moduna her girdiğinizde, analog ibreler dijital ekranı 
   daha iyi görebilmeniz için yer değiştirirler

Şehir kodu
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4.  Ayarlar istediğiniz gibi olduğunda (A) ya basarak Zaman İşleyiş Moduna 
geri dönebilirsiniz.
  Yaz saatinin açık olduğunu gösteren DST göstergesi ekranda görünür.
  Ayar modundan çıkmanız halinde normal durumda saatinizin ibreleri otomatik 
olarak zaman işleyişine geri döner. Fakat eğer ibrelerin yerlerini manuel olarak 
değiştirirseniz (s.61) ve daha sonra ayar moduna girerseniz, ayar modundan 
çıktığınızda normal zaman işleyişine otomatik olarak dönmeyecektir. Bu durumda 
ibrelerin asıl yerlerini manuel olarak ayarlamanız gerekir (s.62).
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Alarm Geri Sayımı Halihazırdaki zaman ayarlanan alarm saatinden 1 saat önce 
ulaşırsa, alarm açık/kapalı göstergesi yanıp söner ve geri 
sayımın son 60 dakikası Zaman İşleyiş Modunda sağ dijital 
ekranda görüntülenir.

Not
  Alarm geri sayımı yapılıyorken (A) ya basmanız halinde 
haftanın günü 2 saniye kadar sağ dijital ekranda görüntülenir.

  

  

Başka bir moddan Zaman İşleyiş Moduna bir geri sayım yapılıyorken geçtiğinizde, 
haftanın günü 2 saniye kadar sağ dijital kadranda görünür. Daha sonra geri sayım 
görünür.
Bir geri sayım yapılıyorken bir diğer geri sayımın alarmı çaldığında, halihazırdaki 
sayım sıfıra ulaşıp alarm çaldıktan sonra ilk çalan alarm görüntülenir.

a

Alarm Geri Sayımı
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Bir Alarmın ve Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması
1.  Alarm Modunda, sağ kadrandaki alarm göstergeleri 

(AL1 den AL5 e, ya da SIG)arasında istediğiniz görüntülene 
dek geçiş yapmak için (D) yi kullanınız.

2.  

  

İstediğiniz Alarm ya da Saat Başı Zaman Sinyali seçili 
olduğunda, (A) ya basarak onu açıp kapatabilirsiniz. 
  Alarm açık ( herhangi bir alarm açık olduğunda) ve Saat Başı 
Zaman Sinyali açık (Saat Başı Zaman Sinyali açık olduğunda) 
göstergesi her modda ekran görüntülenir.

Alarmı Durdurmak İçin
Herhangi bir tuşa basınız.

Saat Başı Sinyali
Açık Göstergesi
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4.  Yanıp sönen ibreyi değiştirmek için (D)(+) ve (B)(-) yi kullanınız.
  12 saat formatındayken alarm zamanını ayarlarken, zamanı a.m.(gösterge yoktur) 
yada p.m. (PM göstergesi vardır) olarak doğru ayarladığınızdan emin olunuz.

5.  (A) ya basarak ayar modundan çıkabilirsiniz.
  Ayar modundan çıkmanız, ibrelerin normal zaman işleyişine otomatik olarak
geri dönmesini sağlar. Fakat eğer ibreleri manuel olarak 
değiştirirseniz (s.61) deki gibi ve daha sonra ayar moduna girerseniz, ayar 
modundan çıktığınızda ibreler otomatik olarak zaman işleyişine dönmeyecektir. 
Bu durumda ibrelerin normal yerlerini manuel olarak değiştirmen iz 
gerekmektedir (s.62).

Alarmı Test Etmek İçin
Alarm Modunda (D) ye basılı tutarak alarm sesini duyabilirsiniz.
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Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin
1.  Alarm Modunda, sağ kadrandaki alarm göstergeleri 

(AL1 den AL5 e, ya da SIG)arasında istediğiniz görüntülene 
dek geçiş yapmak için (D) yi kullanınız.

AL1 AL3 AL5AL2 AL4 SIG
D                 D                D               D                 D               D

D

2.  Alarm zamanı yanıp sönmeye başlayana dek (A) ya 2 saniye kadar basınız. 
Bu ayar modudur.
  Ayar moduna her girişinizde, analog ibreler dijital kadranı daha kolay 
görebilmeniz için yer değiştirirler.

3.  (C) ye basarak yanıp sönen ibreyi saat ve dakika ayarları arasında hareket ettirebilirsiniz.

Alarm Açık/Kapalı
Göstergesi

  45

 Alarmın Kullanımı
Birbirinden bağımsız 5 günlük alarm ayarlayabilirsiniz.
Günlük alarm açık olduğunda, Zaman İşleyişi Modundaki 
saat alarm zamanına ulaştığında, her gün o saatte 
10 saniyelik bir alarm çalar. Saatiniz Zaman İşleyişi Modunda 
olmasa da alarm çalışır. Saat Başı Sinyalini açarak, saatinizin 
her saat başı 2 sinyal sesi vermesini de sağlayabilirsiniz.

Alarm Moduna Girmek İçin
Alarm Modunu seçmek için (s.23) te gösterildiği gibi (C) ye basınız.
 Sağ dijital kadran 1 saniyeliğine (ALM) yi gösterir ve sonra 
halihazırdaki alarm göstergesi (AL1 den AL5 e kadar ya da 
SIG) görüntülenir.

  Alarm Moduna girdiğinizde, moddan son çıktığınızda 
görüntülediğiniz ekran görüntülenir.

Alarm sayısı

Alarm zamanı(Saat:Dakika)
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Bir Geri Sayım Ölçüm İşlemi Yapmak İçin

D D D D A
Başlat    Durdur        Devam et                Durdur Sıfırla

  

  

Geri sayım ölçümüne başlamadan önce, halihazırda bir geri sayım işlemi olup olmadığını 
kontrol ediniz( geri sayımdaki saniyeler ile gösterilir). Eğer devam ediyorsa (D) ye basarak 
durdurup sonra (A) ya basarak geri sayım başlangıç zamanına sıfırlayınız.
Geri sayım zamanı bittiğinde 10 saniyelik bir alarm çalar. Bu alarm sesi tüm modlarda çalar. 
Alarm sesi geldiğinde geri sayım zamanı otomatik olarak başlangıç zamanına sıfırlanır.

Alarmı Durdurmak İçin
Herhangi bir tuşa basınız.
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2.  Geri sayım başlangıç zamanının dakika haneleri yanıp sönmeye başlayana dek 
(A) yı basılı tutunuz. Bu, ayarlar ekranıdır.
  Ayar moduna her girişinizde, analog ibreler dijital kadranı daha kolay 
görebilmeniz için yer değiştirirler.

3.  (C) ye basarak yanıp sönen ibreyi dakika ve saniye ayarları arasında hareket 
ettirebilirsiniz.

4.  Yanıp sönen ibreyi değiştirmek için (D)(+) ve (B)(-) yi kullanınız.
   Geri sayım başlangıç zamanı ayarını 100 dakika yapmak için 00’00 ayarını yapınız.

5.  Ayar modundan çıkmak için (A) ya basınız.
  Ayar modundan çıkmanız, ibrelerin normal zaman işleyişine otomatik olarak
geri dönmesini sağlar. Fakat eğer ibreleri manuel olarak 
değiştirirseniz (s.61) deki gibi ve daha sonra ayar moduna girerseniz, ayar 
modundan çıktığınızda ibreler otomatik olarak zaman işleyişine dönmeyecektir. 
Bu durumda ibrelerin normal yerlerini manuel olarak değiştirmen iz 
gerekmektedir (s.62).
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 Geri Sayım Sayacının Kullanımı
Geri sayım sayacı 1 ila 100 dakika arasında ayarlanabilir. Geri sayım sıfıra ulaştığında 
bir alarm sesi duyulur.

Geri Sayım Sayacı Moduna Girmek İçin
Geri Sayım Sayacı Moduna  (TMR)  girmek için (s.23) te 
gösterildiği gibi (C) ye basınız.

Geri Sayım Başlangıç Zamanını Belirlemek İçin
1.  Geri Sayım Sayacı Moduna giriniz.

 Eğer bir geri sayım yapılıyorken (sol dijital kadranda 
geri sayımdaki saniyelerle gösterilir), (D) ye basıp onu 
durdurabilir ve sonra (A) ya basarak halihazırdaki geri 
sayımı başlangıç zamanına sıfırlayabilirsiniz.

  Eğer geri sayım duraklatılırsa, (A) ya basarak halihazırdaki 
geri sayımı başlangıç zamanına sıfırlayabilirsiniz.

Geri sayım zamanı
(Dakika, saniye)
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Not
 
  
Kronometre Modu geçen zamanı 59 dakika ve 59.99 Saniye olarak görüntüler.
Devam eden bir geçen zaman ölçümü yapılıyorken, siz başka bir moda geçseniz dahi 
ölçüm içsel olarak devam eder. Bir ayrık zaman ölçümü ekranda görüntüleniyorken 
Kronometre Modundan çıktığınızda, tekrar Kronometre Moduna girdiğinizde ayrık 
zaman görüntülenmez.
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Geçen Zaman Ölçümü Yapmak İçin

D D D D A
Başlat Durdur        Devam et            Durdur  Sıfırla

Bir Ayrık Zamanı Duraklatmak İçin

D A A D A
Başlat     Ayır
                       (SPL ekranda ]
                          görünür)

Ayrımı Bırak  Durdur           Sıfırla

İkili Bitişi Ölçmek İçin
D A D A A
Başlat    Ayır

(SPL ekranda
görünür.)
1. yarışmacı biritir.
Süresi ekranda 
görünür.

Durdur
İkinci yarışmacı
bitirir.

Ayrımı Bırak
İkincinin süresi 
görüntülenir.

Sıfırla
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Not
  İbrelerin asıl yerleri ayarını yaptıktan sonra, Zaman İşleyiş Moduna girip analog ve 
dijital ibrelerin aynı zamanı gösterdiğinden emin olunuz. Eğer değillerse ibrelerin asıl 
yerlerinin ayarlanması işlemini tekrarlayınız.

58

  2-3 dakika boyunca herhangi bir işlem yapmadığınızda, saatiniz otomatik olarak 
zaman işleyişine geri döner. O adıma kadar yaptığınız tüm değişiklikler kaydedilir. 
Eğer saat ve dakika ibreleri asıl yerleri olan saatin 12 pozisyonunda ise, 3. adıma 
geçiniz.

2.  (D)(+) ve (B)(-) yi kullanarak saat ve dakika ibrelerinin asıl yerlerini ayarlayınız. 
  Herhangi birini basılı tutmanız yüksek hızlı ileri sarmayı başlatır. Bir sefer 
  başladığında, tuşa basmayı bıraksanız dahi yüksek hızda sarma işlemi devam eder.
  Bunu durdurmak için herhangi bir tuşa basınız.

.
  

. 

  (D)(+) ye basarak başlattığınız yüksek hızda sarma işlemi dakika ibresinin 
12 turluk dönüşünden sonra otomatik olarak durur. Eğer işlem (B)(-) ye basarak 
başlatıldı ise, dakika ibresinin bir turluk dönüşünden sonra durur.

3.  (A) ya basarak ibrelerin asıl yerlerinin ayarlanması modundan çıkıp normal 
zaman işleyişine geri dönebilirsiniz.
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 İbrelerin Asıl Yerlerini Ayarlamak İçin
Eğer saatiniz manyetik bir etki altında kalırsa, saatin ibre ayarında sapmalar olabilir.
  Analog zaman ve dijital zaman Zaman İşleyiş Modunda aynı ise ibrelerin asıl 
yerlerinin ayarlanması söz konusu olmaz.

İbrelerin Asıl Yerlerini Manuel Olarak Ayarlamak İçin
1.  

 
Zaman İşleyiş Modunda, (A) ya (H.SET) yazısı sağ dijital kadrana gelene kadar 
yaklaşık 4 saniye kadar basılı tutunuz. 
  Saat ve dakika ibreleri asıl yerleri olan saatin 12 pozisyonuna ilerler.

  (A) ya 2 saniye basılı tuttuğunuzda (ADJ) yazısı sağ dijital ekranda göründüğünde 
basmayı bırakmayınız. (H.SET) yazısı görünene dek basılı tutmaya devam ediniz. 
(H.SET) sağ dijital ekranda göründüğünde, (A) yı bırakınız. Bu sayede saat ve dakika 
ibreleri saatin 12 pozisyonuna gelir.
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  Saatinizi ileri geri salladığınızda saatin içinden gelen bir klik sesi duyabilirsiniz.
Bu otomatik ışık anahtarının mekanik işleminden kaynaklanan bir sestir, saatte 
arıza olduğu anlamına gelmez.
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Otomatik Işık Anahtarı Uyarıları
  Saatinizi bileğinizin içinde takmanız, kolunuzu kıpırdattığınızda yada kolunuzu 
salladığınızda otomatik ışık anahtarı ve aydınlatmanın sıkça devreye girmesine sebep 
olur. Pil gücünün düşmesinden kaçınmak için, ekran aydınlatmasının sıkça devreye 
gireceği aktivitelerde yapacağınızda, otomatik ışık anahtarını kapatınız.

  Otomatik ışık anahtarı açıkken saatinizi giysinizin altına takmanız, aydınlatmanın 
sıkça açılmasına ve batarya gücünün düşmesine sebep olur.

  Saati kolunuzun yere paralel olmadığı,15 dereceden fazla bir 
dereceyle açı yaptığıdurumlarda saati yüzünüze doğru çevirseniz de 
arka ışık yanmayabilir. Kolunuzun yere paralel olmasına dikkat ediniz.

  Saatinizi yüzünüze doğru çevrili tutsanız da belirlenen aydınlatma 
süresi dolduğunda (s.51) ekran ışığı söner.

  Statik elektrik yada manyetik alanlar, otomatik aydınlatma 
fonksiyonunun işlevini engelleyebilir. Eğer arka ışık yanmıyorsa, 
saati tekrar arka ışığın yanması gereken pozisyona getiriniz (yere 
paralel hale getiriniz) ve tekrar yüzünüze doğru çeviriniz. Eğer hala 
çalışmıyorsa kolunuzu aşağı sarkıtıp tekrar kaldırarak işlemleri 
tekrarlayınız.
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 Otomatik Işık Anahtarını Açıp Kapatmak İçin
Zaman İşleyiş Modunda (B) ye yaklaşık 3 saniye kadar basarak 
otomatik ışık anahtarını açıp (LT yazısı ekranda görünür), 
kapatabilirsiniz (LT görünmez).

  Otomatik ışık anahtarı açık olduğunda bütün modlarda 
ekranda görünür.

  Otomatik ışık anahtarı batarya seviye 4 e düştüğünde 
otomatik olarak kapanır (s.15).

Aydınlatma Uyarıları
  Aydınlatmayı sağlayan LED panelin uzun süre kullanımı bataryanın düşmesine sebep olur.
  Direk gün ışığı altında aydınlatmayı görmek zor olabilir.
  Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır.
  Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.

Otomatik ışık anahtarı açık göstergesi
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Uyarı!
  Saatin otomatik ışık anahtarını kullanarak saat ekranını okurken güvenli 
bir yerde olmaya dikkat ediniz. Özellikle koşu yada buna benzer bir aktivite 
ile meşgulken arka ışığın çalışarak bir kazaya ya da yaralanmanıza sebebiyet 
vermemesi için dikkatli olunuz. Öte yandan etrafınızdaki insanların da bu ani 
yanan ışıktan etkilenmemelerini sağlayınız.

  Saat kolunuzdayken bisiklet, motorsiklet yada diğer bir motorlu araç 
kullanacaksanız otomatik ışığı kapatınız. Ani ve zamansız yanan bu ışık 
dikkatinizi dağıtarak bir trafik kazasına ya da kişisel yara almanıza sebebiyet 
verebilir.

Not
  Otomatik ışık anahtarı bu saatin “LED” özelliği sayesinde ışık seviyesi ancak belirli 
bir seviyenin altına düştüğünde devreye girer. Aydınlık bir ışık altında saatinizin ekranı 
aydınlanmaz.
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4.  Ayarlar istediğiniz gibi olduğunda (A) ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
  Ayar modundan çıkmanız halinde normal durumda saatinizin ibreleri otomatik 
olarak zaman işleyişine geri döner. Fakat eğer ibrelerin yerler ini manuel olarak 
değiştirirseniz (s.61) ve daha sonra ayar moduna girerseniz, ayar modundan 
çıktığınızda normal zaman işleyişine otomatik olarak dönmeyecektir. 
Bu durumda ibrelerin asıl yerlerini manuel olarak ayarlamanız gerekir (s.62).

Otomatik Işık Anahtarı Hakkında
Otomatik ışık anahtarını açmanız, her türlü modda 
kolunuzun yanda gösterildiği şekilde bir hareket 
sonucu saatin arka ışığının yanması sağlar. 
Saati yere paralel tuttuktan sonra arka ışığın 
çalışması için 40 dereceden fazla bir açıyla saati 
yüzünüze doğrultunuz.

40° den
fazla

Saati giysinizin 
dışında takınız.
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  Yukarıdaki işlem otomatik ışık anahtına bağlı olmaksızın aydınlatmayı 
açmanızı sağlar.

 Aydınlatma Süresini Belirlemek İçin
1.  Zaman İşleyişi Modunda ADJ sağ dijital kadrana gelene dek (A) yı basılı tutunuz.

• (A) yı bıraktığınızda, şehir kodu ve şehir adı sağ dijital kadrandan geçer. 
   Bu ayar modudur.
  Her ne zaman ayar moduna girdiğinizde, analog ibreler ekranı daha kolay 
görmenizi sağlamak için otomatik olarak yer değiştirir. 

2.  

  2. adımdaki ayarlar arası sıralama hakkında daha fazla bilgi için “Halihazırdaki 
zaman ve tarih ayarlarını değiştirmek için” (s.31) e bakınız.

(C) yi kullanarak sağ dijital kadranda halihazırdaki aydınlatma süresi ayarları arasında
 (LT1 ya da LT3) geçiş yapabilirsiniz.

3.  Aydınlatma süresini 3 saniye (LT3 görünür) ve 1,5 saniye (LT1 görünür)  
arasında geçiş yapmak için (D) ye basınız.
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Aydınlatma
Saatinizin ekranında karanlık ortamlarda ekranı kolay görebilmeniz 
için aydınlatma bulunur.Saatinizi yüzünüze doğru çevirdiğinizde 
otomatik ışık anahtarı sayesinde otomatik olarak ışık yanacaktır.

  Otomatik anahtarının çalışabilmesi için açık olması 
gerekir (s.54).

Aydınlatmayı Manuel Açmak İçin
Her türlü modda (B) tuşu ile ekranı aydınlatabilirsiniz.
  Aşağıdaki prosedürü kullanarak ekranın aydınlatılma süresini 
1.5 ya da 3 saniye olarak ayarlayabilirsiniz. (B)ye bastığınızda, 
ekran belirlediğiniz ekranın aydınlatılma süresine göre 
1.5 ya da 3 saniye boyunca aydınlatılacaktır.
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Özellikler
Normal ısıda güvenilirlilik: Ayda        saniye±15

  Zaman İşleyişi: Saat, dakika, saniye, p.m.(PM), yıl, ay, gün, haftanın günü, alarm geri sayımı
Zaman formatı: 12 ve 24 saatlik zaman işleyişi
Takvim sistemi: 2000 ile 2099 arasında önceden ayarlanmış tam otomatik takvim

Diğer: Bulunduğunuz Şehir kodu (48 şehirden herhangi biri olabilir): 
      Standart Zaman/Yaz Saati(DST)
Dünya Saatleri: 48 şehir (31 zaman dilimi)  

Diğer: Yaz saati uygulaması/Standart saat
Kronometre:

Ölçüm birimi: 1/100 saniye
Ölçüm kapasitesi: 59:59.99"
Ölçüm modları: Geçen zaman, ayrık zaman, ikili bitiş
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 Analog ibreler doğru zamanı göstermiyor.
(HANDS) göstergesi sağ dijital kadranda görüntüleniyorsa, analog ibreler ekranı daha 
kolay görebilmeniz için yer değiştirmiştir. (C) ye 4 saniye kadar basarak Zaman İşleyiş 
Moduna geri dönebilirsiniz.

Dünya Saatleri Modu
 Dünya Saatleri Modunda, Dünya Saatleri şehrimin saati kapalı.

Standart saat ile yaz saati uygulaması arasında uygunsuz bir seçim yapılmuştır. 
Daha fazla bilgi için “Bir Şehir İçin Standart Saat ya da Yaz Saati Uygulamasının 
(DST) Seçilmesi” bölümüne (s.37) bakınız.

Şarj Etmek
 Saatimi aydınlığa çıkardığım halde fonksiyonları çalışmaya başlamıyor.

Pil gücü seviyesi 5. seviyeye düştüğünde bu olur (s.15). Pil gücü göstergesi 
(H) yada (M) yi gösterene dek ışığa tutmaya devam ediniz.
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Sorun Giderme
Zaman Ayarı
 Halihazırdaki zaman saatlerdir yanlış.

Bulunduğunuz Şehir ayarları yanlış olabilir (s.26). Bulunduğunuz Şehir ayarlarını kontrol 
ederek, ihtiyaç varsa düzeltme yapınız.

 Neden Halihazırdaki zaman ayarı 1 saat ileri?
Bulunduğunuz Şehrin standart saat/yaz saati uygulamasını ayarlarını (DST) değiştirmeniz 
gerekiyor olabilir. Standart saat/Yaz saati uygulaması ayarlarını yapmak için 
“Halihazırdaki Zaman ve Tarih Ayarlarını Yapılandırmak İçin” (s.31) adlı bölüme bakınız.

İbreler doğruyu göstermiyor.
Saatiniz bir darbeye yada manyetizme maruz kaldığında ibrelerin hizalanmasında sorun 
oluşur. İbrelerin asıl yerleri ayarlamasını yapınız (s.57).
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4.  Ayarlar istediğiniz şekilde olduğunda (A) ya basarak ayar ekranından çıkınız.
  Ayar modundan çıkmanız halinde normal durumda saatinizin ibreleri otomatik 
olarak zaman işleyişine geri döner. Fakat eğer ibrelerin yerler ini manuel olarak 
değiştirirseniz (s.61) ve daha sonra ayar moduna girerseniz, ayar modundan 
çıktığınızda normal zaman işleyişine otomatik olarak dönmeyecektir. 
Bu durumda ibrelerin asıl yerlerini manuel olarak ayarlamanız gerekir (s.62).
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 Güç Depolamayı Açıp Kapatmak İçin
1.  Zaman İşleyiş Modunda, (A) ya (ADJ) sağ dijital 

kadranda görünene dek 2 saniye kadar basılı tutunuz. 
(A) yı bıraktığınızda şehir kodu ve şehir ismi sağ dijital 
kadrandan geçecektir. Bu ayar modudur.

  Ayar moduna her girişinizde, analog ibreler dijital 
kadranı daha kolay görebilmeniz için otomatik olarak yer 
değiştirir.

2.  Halihazırdaki güç depolama ayarı (PSON yada PSOF) sağ dijital kadranda 
görünene dek (C) ye basarak ayarlar arasında geçiş yapabilirsiniz.
  2. basamaktaki sıralama hakkında daha fazla bilgi almak için “ Halihazırdaki 
zaman ve tarih ayarlarını değiştirmek için”(s.31) e bakınız.

3.  (D) ye basarak Güç Depolamayı açıp(on) (PSON) kapatabilirsiniz(off) (PSOF).

Güç Depolama 
açık göstergesi
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2.  
MUTEyada KEY

Sağ dijital kadranda görünen halihazırdaki tuş sesi ayarlarını değiştirmek için 
(C) ye basınız (                               ).
  2. basamaktaki sıralama hakkında daha fazla bilgi almak için “ Halihazırdaki 
zaman ve tarih ayarlarını değiştirmek için”(s.31) e bakınız.

3.  KEY(D) ye basarak tuş seslerini açıp(on)(          ) kapatabilirsiniz(off)(MUTE).
4.  Ayarlar istediğiniz şekilde olduğunda (A) ya basarak ayar ekranından çıkınız.

  Ayar modundan çıkmanız halinde normal durumda saatinizin ibreleri otomatik 
olarak zaman işleyişine geri döner. Fakat eğer ibrelerin yerler ini manuel olarak 
değiştirirseniz (s.61) ve daha sonra ayar moduna girerseniz, ayar modundan 
çıktığınızda normal zaman işleyişine otomatik olarak dönmeyecektir. 
Bu durumda ibrelerin asıl yerlerini manuel olarak ayarlamanız gerekir (s.62).

Not
  Tuş sesleri kapalı olduğunda sessiz göstergesi tüm modlarda görüntülenir.
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Diğer Ayarlar
Tuş sesleri saatinizin herhangi bir tuşuna bastığınızda çıkan sestir. Tuş seslerini 
istediğiniz şekilde açıp kapatabilirsiniz.
  Tuş seslerini kapatsanız bile, Alarm, Saat Başı Sinyali ve Geri Sayım Sayacı Modu 
normal olarak işlemeye devam eder.

 Tuş Seslerini Açıp Kapatmak İçin
1.  Zaman İşleyiş Modunda, (A) ya (ADJ) sağ dijital 

kadranda görünene dek 2 saniye kadar basılı tutunuz. 
(A) yı bıraktığınızda şehir kodu ve şehir ismi sağ dijital 
kadrandan geçecektir. Bu ayar modudur.

  Ayar moduna her girişinizde, analog ibreler dijital 
kadranı daha kolay görebilmeniz için otomatik olarak yer 
değiştirir.Sessiz göstergesi
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 İbreleri Asıl Yerlerine Döndürmek İçin
(HAND) yazısı ekrana gelinceye dek (C) ye basılı tutunuz.

Not
  İbreler, 1 saat içerisinde herhangi bir işlem yapmadığınızda da normal pozisyonlarına 
geri döner.

  Zaman İşleyiş, Zamanlayıcı veya Alarm Modlarında iken ayar moduna geçiş 
yaptığınızda da ibreler dijital kadranı rahat görebilmeniz için otomatik olarak hareket eder.

  (C) ye 4 saniye kadar basarak ibreleri normal yerlerine döndürüp Zaman İşleyişine 
geçiş yapabilirsiniz.
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 Dijital Kadranı Görmek İçin İbrelerin Hareket Ettirilmesi
(HAND) yazısı ekrana gelinceye dek (C) ye basılı tutunuz.
(C) ye basmayı bırakmanız (HAND) göstergesi yanıp söner ve ibreler dijital kadranı kolay 
görmeniz için hareket eder.

(C) ye basılı tutunuz.
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Dijital Kadranı Daha Kolay Görmek İçin İbrelerin Hareket Ettirilmesi
Aşağıdaki bilgileri kullanarak analog ibreleri hareket ettirerek dijital kadranı daha rahat 
görebilirsiniz.

Not
  Pil gücü düşük olduğunda analog ibreler hareket etmez.
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DXB Dubai +4
KBL Kabul +4.5
KHI Karachi +5
DEL Delhi +5.5
KTM Kathmandu +5.75
DAC Dhaka +6
RGN Yangon +6.5
BKK Bangkok +7
SIN Singapore

+8HKG Hong Kong
BJS Beijing
TPE Taipei
SEL Seoul +9TYO Tokyo
ADL Adelaide +9.5
GUM Guam +10SYD Sydney

Şehir
Kodu

Şehir UTC Ayarı/
GMT Farklılığı

NOU Noumea +11
WLG Wellington +12

Bu tablo saatiniz için geçerli olan şehir 
kodlarını gösterir (Aralık 2014 itibari ile).
Global saatlere dair kurallar (GMT farklılığı 
ve UTC ayarı) ve yaz saati uygulaması ayarları 
her ülkenin kendi verilerine göre düzenlenmiştir.
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Şehir Kodları Tablosu
Şehir
Kodu Şehir UTC Ayarı/

GMT Farklılığı
PPG Pago Pago –11
HNL Honolulu –10
ANC Anchorage –9
YVR Vancouver –8LAX Los Angeles
YEA Edmonton –7DEN Denver
MEX Mexico City –6CHI Chicago
NYC New York –5
SCL Santiago –4YHZ Halifax
YYT St. Johns –3.5
RIO Rio De Janeiro –3
FEN Fernando De Noronha –2

Şehir
Kodu

Şehir UTC Ayarı/
GMT Farklılığı

RAI Praia –1
UTC

0LIS Lisbon
LON London
MAD Madrid

+1
PAR Paris
ROM Rome
BER Berlin
STO Stockholm
ATH Athens

+2CAI Cairo
JRS Jerusalem

MOW Moscow +3JED Jeddah
THR Tehran +3.5

  1

Şehir Kodları Tablosu
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Geri Sayım Sayacı:
Ölçüm birimi: 1 saniye
Geri sayım aralığı: 100 dakika
Geri sayım başlangıç aralığı: 1 ila 100 dakika (1 saniyelik artışlarla)

Alarmlar:  5 Günluk alarm; Saat Başı Zaman Sinyali
Aydınlatma:   LED; Seçilebilir aydınlatma süresi
Diğer:   Pil gücü göstergesi; Güç Depolama; Tuş sesleri açık/kapalı
 Güç Gereksinimi: Güneş paneli ve bir tekrar şarj edilebilir pil  

Yaklaşık pil kullanım ömrü: Aşağıdaki koşullarda 8 ay ( Seviye 4 e 
       tam şarj olduğunda)
  Saatiniz ışık görmediğinde
  İçsel zaman işleyişi
  Gün başına 18 saatlik görüntüleme, gün başına 6 saat uyku durumu
  Gün başına 1 kez aydınlatma işlemi (1.5 sanite)
  Günlük 10 saniyelik alarm işlemi
  Gün başına bir kez dijital ekranı daha iyi görmek için ibrelerin hareket ettirilmesi

Aydınlatmanın sık kullanımı pil gücünü düşürür.
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