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KULLANIM KILAVUZU:MODÜL QW-1325
GENEL REHBER

Aşağıdaki sırada bir moddan diğerine geçmek için (C)yi kullanınız. 
Not : Bu kez (C)yi 1 saniye basılı tutup bırakınız. Herhangi bir modda (C)yi bir yada iki saniye basılı tutmak modu değiştirmez. 

Zaman İşleyişi Modu Kronometre Modu

Alarm Modu

Tarih Modu
YelkovanAkrep
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ZAMAN İŞLEYİŞİ FONKSİYONU

Tarihi Ayarlamak İçin
1. Saatinizin Tarih Modunda olduğundan emin olun. Tarih 
     Modunda değilseniz (C)yi kullanarak bu moda giriniz.
2. Tarih modunda, ay haneleri dijital ekranda yanıp sönmeye 
     başlayana dek (C)yi basılı tutunuz. Ay haneleri yanıp  

sönmeye başlar çünkü saat böyle ayar yapılmıştır.
3. (C)ye basarak aşağıdaki sırada dizili olan diğer

ayarlara geçiniz.

Haftanın Günü

Tarih   Ay

Normal Tarih Modu

• Normal Tarih Moduna geldiğinizde, ay hanelerinin
yanıp sönmesi için (C)yi basılı tutmanız gerekir.

Haftanın günü

24-saat göstergesi
Tarih

4. Ay ya da tarih bölümü seçiliyken (yanıp sönerken) (B) (+) ile ayarlama yapınız. Haftanın 
günü seçiliyken (B)ye basarsanız bir sonraki güne geçersiniz. (B)yi basılı tutarak yapacağınız
ayarı hızlandırabilirsiniz.

5. Tarihi ayarladıktan sonra, haftanın günü seçiminden Normal tarih moduna geçmek için  
(C)yi kullanınız (yanıp sönme duracaktır).

• Bu saat eksik yılları algılayamamaktadır. 29 Şubat ayarını el ile yapmak için (gerektiğinde)
manuel ayarlama yapınız.

• Seçili bir hane ekranda yanıp sönerken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız,
yanıp sönme durur ve saat otomatik olarak Normal Tarih Moduna döner.

Haftanın Günü Kısaltmaları
Haftanın günleri şöyle kısaltılmıştır.

SU : Pazar                         MO: Pazartesi
TU : Salı                           WE : Çarşamba
TH : Perşembe                  FR : Cuma
SA : Cumartesi

Kronometre Fonksiyonu Döngüsü

Örnek : 33 dakika 42 saniyeÖrnek : 10 dakika 15 saniye
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Dakika döngüsü

Saniye döngüsü

Geçen Zamanı Ölçmek İçin

1. Herhangi bir modda (B)ye basarak kronometreyi başlatınız.
• Üst iki döngüdeki ibreler, hangi modda olursanız olun

geçen zamanı ve saniyeleri gösterirler.
• Ölçülen zaman 60 dakikaya ulaştığında,sayım

0 dakika 0 saniyeden tekrar başlar.
• Dijital ekran sadece Kronometre Modunda 1/100 saniye

sayımı yapılır. Diğer modlarda diğer dataları gösterir.
2. (B)ye basarak kronometreyi durudunuz.
3. Bir iki saniye boyunca (B)yi basılı tutunuz. Böylece  

üst kısımdaki döngüler saatin 12 pozisyonuna döner.
•  İbreler bu başlangıç pozisyonuna dönene dek 

kronometreyi tekrar başlatamazsınız.
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< Kronometre Modu >
Saniye döngüsü

Dakika döngüsü    1/100 saniye

• Siz (B)yi basılı tuttuğunuz halde üst ekrandaki döngüler saatin 12 pozisyonunu tam gösteremiyorsa
saatin tepesini dışarı çekin ve tekrar (B)ye basınız. İbreler saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde
tepeyi yerine itiniz.

Toplam Geçen Zamanı Öçmek İçin
1. (B)ye basarak kronometreyi başlatınız.
2. (B)ye basarak kronometreyi durdurunuz.
3. (B)ye tekrar basarak kronometreyi ekrandaki mömöbmjbnbbbbbbkaldığı yerden devam ettirebilirsiniz.

2 ve 3. basamakları istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz.
4. (B)yi bir yada iki saniye boyunca basılı tutunuz.                                             Böylece üst kısımdaki iki döngünün ibreleri  

saatin 12 pozisyonuna geri döneceklerdir.

ALARM FONKSİYONU
Günlük alarmı açtığınızda, ayarlanan zamana ulaşan saat, 
saat her gün aynı saatte 20 saniye boyunca çalacaktır. 
Saat başı alarmını açarsanız saat her saat başı sinyal 
verecektir. Günlük Alarm ve Saat Başı Sinyali dijital zaman
ayarlarına göre çalışır.

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin
1. Saatinizin alarm modunda olduğunzdan emin olun.

Değilse (C)yi kullanarak alarm moduna giriniz.
2. Ekrandaki saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (C)
     tuşuna basınız. Saat haneleri seçili olduklarından yanıp 
     sönmeye başlayacaklardır. .
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Saat
Alarm açık
göstergesi

Saat Başı
Sinyali açık göstergesi

Dakika

3. (C)ye basarak aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçiniz. 

Sol dakika hanesiSaat Sağ dakika hanesi

Normal Alarm Modu Alarm/Saat Başı Sinyali ayarları

• Normal Alarm Moduna geldiğinizde tekrar yanıp sönen saat hanelerini görüntüleyebilmek 
    için (C)yi basılı tutunuz.
4.  (B) (+) ile ayar yapınız. (B)yi basılı tutmak ayarın daha hızlı yapılmasını sağlar.  

• Alarm zamanının formatı (12-saat ve 24-saat), normal zaman işleyişinde seçili olan formatın
aynısıdır. 

• Alarm zamanı 12 saat formatını kullanıyorsa a.m ya da p.m (P göstergesi) ayarını doğru 
  yapmaya dikkat ediniz.

Dijital Saati Ayarlamak İçin
1. Saatinizin Zaman İşleyişi Modunda olduğundan emin olun.

Değilse, (C)yi kullanarak bu moda girin.
2. Saniye haneleri ekranda yanıp sönmeye başlayana dek 
    (C)yi basılı tutunuz. Saniye haneleri yanıp sönmeye 
    başlayacaktır çünkü saatiniz öyle ayarlanmıştır.
3. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek 
    için (C)yi kullanınız

SaatSaniye Dakika

Normal Zaman 
İşleyişi Modu

12/24-saat
formatı

• Bir kez Normal Zaman İşleyişi Moduna geldikten sonra
yanıp sönen saniyeleri görüntülemek için (C)yi basılı 
tutunuz.
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PM göstergesi
Saat
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4. Saniyeler seçiliyken (yanıp sönerken) (B)ye basarak saniyeleri         sıfırlayınız “00”.
Saniye rakamları 30-59 arasındayken saniyeleri sıfırlarsanız dakika rakamlarına 1 
dakika eklenir. Saniye rakamları 00-29 arasındayken sıfırlama yaparsanız dakika 
hanelerinde değişim olmaz. 

6. 12/24 saat formatı ekrandayken (C)ye basınız ve Normal Zaman İşleyişi Moduna
(yanıp sönme yok) dönünüz.

• Seçili bir hane ekranda yanıp sönerken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız,
yanıp sönme durur ve saat otomatik olarak Normal Tarih Moduna döner.

Analog Kolların Ayarlanması
1. Zaman İşleyişi Modunda saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (C)ye basınız.
2. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterirken tepeyi dışarı çekerek saniye işleyişini 
    durdurunuz.
3. Tepeyi çevirerek kolları ayarlayınız.
4. Saniye hanelerinin sayımı “: 00 ”, i gösterdiğinde tepeyi yerine itiniz.

KORONOMETRE FONKSİYONU
Kronometre Fonksiyonu sayesinde geçen zamanı ve toplam geçen zamanı ölçebilirsiniz.
Kronometre 59 dakika, 59.99 saniye aralığında çalışır. 

Kronometre İşlevi Hakkında
Kronometre, saat herhangi bir moddayken çalışabilir. Saat ekranının üst kısmındaki 2 bölümde 
kronometre sayımındaki geçen dakika ve saniye sayımını gösterir. Fakat siz veri girişi yaparken
kronometre çalışamaz.
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5. Diğer rakamlar seçiliyken (saniye rakamları hariç) (B)ye basarsanız rakamları 
    arttırabilirsiniz. (B)yi basılı tutarsanız yapılan artışın hızı artar.
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5. Günlük Alarm/ Saat başı sinyali ayarları seçiliyken (B)ye basarak aşağıdaki sırada
değişen ayarlardan birini seçiniz.

Sadece  saat
başı sinyali

Sadece günlük alarmİkiside kapalıİkiside açık

6. Günlük Alarm/ Saat başı sinyali ayarları seçiliyken (C)ye basınız. Böylece saat 
normal Alarm Moduna döner.

•Seçili bir bölüm ekranda yanıp sönerken bir kaç dakika boyunca hiçbir tuş işlemi 
yapmazsanız yanıp sönme durur ve saat normal zaman işleyişine döner.

Alarmı durdurmak için
Çalmaya başlayan alarmı herhangi bir tuşa basarak
susturabilirsiniz.
• (A)ya basarak alarmı susturursanız ekran 
  aydınlatılmaz.

Alarmı Test Etmek ve Alarm Sesini Seçmek İçin
Herhangi bir modda tepeyi dışarı çekip (C)ye basarak
alarm sesini duyabilirsiniz. Alarmı her test edişinizde farklı
bir alarm sesi duyulur. Fakat herhangibir zaman ayarı yapılırken
(ekranda yanıp sönen haneler varken) alarmı test edemezsiniz.

24
HOUR.

818

12
915

321

60
SEC. 1050

30
2040

60
M I N.

1545

30

A B

C

Tepe

ARKA IŞIK HAKKINDA
Herhangi bir modda (A)ya basarak ekranı aydınlatabilirsiniz. Eğer (A)yı basılı turtarsanız
2 saniye sonunda ekran aydınlatması sönecektir.
• Kronometre işleminde ibreler saatin 12 pozisyonuna geçerken ekran aydınlatılmaz.

•   Bu saatinarka ışığı electrikle aydınlatma (EL) panelini kullanır.
Bu panel uzun kullanım sonucunda eski gücünü kaybeder.

• Ekran aydınlatıldığında saatten gelen kısık bir ses duyulur.
Bu aydınlatma yaparken EL panelinin titremesinden kaynaklanan
bir sestir. Arıza göstergesi değildir.

• Arka ışığın çok sık kullanımı pilin gücünü azaltır.
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