
  

 

2-3. MODÜL QW-1659 
GENEL REHBER 

• Modül numaraları 1289,1595, ve 1659 olan saatlerin kullanım kılavuzları aynıdır.Bu kılavuzdaki resimlerde 1289 numaralı saatin ekranı kullanılmıştır. 
• Modül numarası 1595 olan saatin gerçek ekranı siyah üzerine beyazdır. 
• Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız. Herhangi bir modda herhangi bir işlem yaptıktan sonra (C)ye basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz. 
• Her türlü modda (D)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz. 

   Alarm Modu Alarmlı Geri Sayım Modu         Kronometre Modu 
Zaman İşleyişi Modu 

[Modül 1659] [Modül1595] [Modül 1289] 

ZAMAN İŞLEYİŞİ MODU 
Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin 
1. Zaman İşleyişi modunda (A)ya basınız. Ayarlanan 

saniye haneleri yanıp sönmeye başlayacaktır. 
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için 

(C)yi kullanınız. 

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin 
1. Alarm Modunda ekrandaki saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek 

(A)ya basınız. 
• Bu işlem alarmı otomatik olarak açar. 
2. Aşağıdaki sırada dizili diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız. 

Ay 
Haftanın günü Tarih 

Saat Dakika 
Saniye Saat Dakika Tarih    Ay 

Tarih Ay Yıl 
3. (E) (+) ile ayarlama yapınız. (E)yi basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır. 
• Alarm zamanının saat formatı (12/24) normal zaman işleyişi için geçerli 

olan formattır. 
• 12 saat formatını kullanırken a.m ve p.m ayarına dikkat ediniz. 

 
4. Alarm zamanını ayarladıktan sonra (A)ya basarak Zaman İşleyişi Moduna dönünüz. 
• Ekranda yanıp sönen haneler varken 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız 

yanıp sönme durur ve saat otomatik olarak Alarm Moduna döner. 

Çalan Alarmı Susturmak İçin 
Çalan alarmı saatin herhangi bir tuşuna basarak susturabilirsiniz. 

Alarmı ve Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin 
Alarm Modunda (E)yi kullanarak alarmın ve saat başı sinyalinin işlem durumlarını 
aşağıdaki sırada değiştirebilirsiniz. 

[ Alarm Açık Göstergesi/ Saat Başı Sinyali Açık Göstergesi ] 

3. Saniyeler seçiliyken (yanıp sönerken) (E)ye basarak 
sıfırlama yapınız. Eğer saniyeler 30-59 arasındayken 
sıfırlama yaparsanız saniyeşer sıfırlanır, dakika 
kısmına da 1 dakika eklenir. Saniyeler 00-29 arasında 
ise sadece saniyeler sıfırlanır, dakikalara ekleme 
yapılmaz.  

Saniye Saat 
Dakika 

PM göstergesi 

4. Diğer (saniye dışında) haneler seçiliyken (yanıp sönerken) (E) (+) ile ayarlama  
yapınız. (E)yi basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır. 

• 12 saat ve 24 saat formatları arasında seçim yapmak için ekranda herhangi bir 
hane yanıp sönerken (D)ye basınız. 

5. Saat ve tarihi ayarladıktan sonra (A)ya basarak Zaman İşleyişi Moduna 
dönebilirsiniz. 
• Haftanın günü yapılan tarih ayarlarına göre otomatik görüntülenir. 
• Tarih ayarını 1 Ocak 1995ile 31 Aralık 2039 arasında yapabilirsiniz. 
• Ekranda yanıp sönen haneler varken 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp 

sönme durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner. 

Arka Işık Hakk ında 
Arka ışık fonksiyonunu açtığınızda alarm, geri sayım alarmı ve saat başı 
sinyali çalarken arka ışık yanar. 
• Her türlü modda (D)ye basarak ekranı 2 saniyeliğine aydınlatabilirsiniz. Bu işlem 

arka ışık on/off aarlarından bağımsız çalışır. 
• Saate elektrikli aydınlanma sağlayan electro-luminescent (EL) ışığı uzun süre 

kullanımdan sonra eski gücünü kaybedebilir. 
• Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır. 
• Ekran aydınlatıldığında saatten kısık bir ses gelebilir. Bu ses EL panelinin 

titreşiminden kaynaklanan bir sestir. Saatinizde arıza olduğu anlamına  
gelmez. 

• Arka ışık direk güneş ışığı altında kullanıldığında ekranın okunması zorlaşır. 
• Alarm çalarken arka ışık otomatik olarak kapanır. 

Arka Işık Fonksiyonunu Açıp Kapatmak İçin 
Zaman İşleyişi modunda (E)yi 1-2 saniye basılı tutarak arka ışığı açıp kapatabilirsiniz. 
Arka ışık fonksiyonunu açtığınızda ekranda bir gösterge belirir.  

Arka ışık fonksiyonu açık göstergesi 

İkisi de ON İkisi de OFF Sadece Alarm Sadece 
Saat 

Başı Sinyali 

ALARMLI GERİ SAYIM MODU 
Mod göstergesi 

Şu an ki saat 
Geri sayım sayacı 1 dakika ile 24 saat arasında ayarlanabilir. 
Geri sayım sıfıra ulaştığında siz herhangi bir tuşa basarak 
susturmazsanız 10 saniyelik bir alarm çalar. 

Geri Sayım Zamanını Ayarlamak İçin 
1. Alarmlı Geri Sayım Modunda (A)ya basınız. Saat 

haneleri ekranda yanıp sönmeye başlayacaktır. 
2. Aşağıdaki sırada dizili diğer ayarlara geçmek için 

 (C)yi kullanınız. 

Saniye Saat Dakika 
Saniye Saat 

3. (E) (+) ile ayarlama yapınız. (E)yi basılı tutmak  
yapılan işlemi hızlandırır. • Geri sayım zamanını 24 

saate ayarlamak için 0:00'00  
ayarı yapınız. 

Dakika 

[Modül 1289] [Modül 1595] [Modül 1659] 
• Siz arka ışık fonksiyonunu kapatana kadar arka ışık açık göstergesi ekranda 
bulunur. 
• Yukarıdaki işlem sadece arka ışık fonksiyonunun çalışmasını kontrol eder. 
Tuş sesleri ve sinyalleri etkilemez. 

ALARM MODU 

4. Geri sayım zamanını ayarlayınca (A)ya basarak Alarmlı Geri Sayım Moduna dönünüz. 
Ekranda yanıp sönen haneler varken 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız 
yanıp sönme durur ve saat otomatik olarak Alarmlı Geri Sayım Moduna döner. 

Geri Sayımı Kullanmak İçin 
1. Alarmlı Geri Sayım Modunda (E)ye basarak geri sayımı başlatınız. 
2. (E)ye tekrar basarak sayımı durdurunuz. 
• (E)ye bir daha basarak sayımı kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz. 
3. Sayacı durdurunca işlemi bitirmek için geri sayım zamanı sıfırlanana dek (A)ya 

basınız. 
• Geri sayımın sonuna ulaşıldığında otomatik tekrar sayacı kapalıysa siz  

herhangi bir tuşa basarak susturmazsanız 10 saniyelik bir alarm çalar. Geri sayım 
durur ve geri sayım zamanı alarm sustuktan sonra otomatik olarak başlangıç 
zamanına döner. 

Otomatik Tekrar Sayacını Açıp Kapatmak İçin 

Alarm on göstergesi Saat, dakika, ay ve gün ayarları olan alarm zamanı 
ayarlayabilirsiniz. Alarm açıldığında alarm zamanına 
ulaşan saat 20 saniyelik bir alarm çalar. Saat başı sinyali 
ise her saat başı sinyal veren bir fonksiyondur. 

Alarm Çeşitleri 
Alarmın çeşidi yaptığınız ayara göre belirlenir.  
• Günlük Alarm Ayarı 

Alarm zamanının saat ve dakika hanelerini ayarlayınız. 
Ay yerine "-" ve tarih yerine "- -" ayarı yapınız ("Alarm 
Zamanını Ayarlamak İçin" madde 3). Bu alarm her 
gün aynı saatte çalacaktır. 

• Tarih Alarmı Ayarı 
Alarm zamanının ay, tarih, saat ve dakika ayarını yapınız. 
Bu alarm belirlediğiniz gün ve saatte çalacaktır.  

• 1-Aylık Alarm Ayarı 
Alarm zamanının ay, saat ve dakika ayarını 
yapınız.Tarih yerine "- -" ayarı yapınız ("Alarm 
Zamanını Ayarlamak İçin" madde 3). Bu alarm 
ayarladığınız ay boyunca her gün ayarladığınız saatte 
çalacaktır.  

• Aylık Alarm Ayarı 
Alarm zamanının tarih, saat ve dakika ayarını yapınız. 
Ay yerine "-" ayarı yapınız ("Alarm Zamanını 
Ayarlamak İçin" madde 3).. Bu alarm her ay 
belirlediğiniz gün, ..belirlediğiniz saatte çalacaktır. 

Mod göstergesi 
  Ay 

Tarih 

1. Alarmlı Geri Sayım Modunda (A)ya basınız. Saat 
haneleri ekranda yanıp sönmeye başlayacaktır. 
 

2. (D) ile otomatik tekrarı açınız ya da kapatınız. 
3. (A)ya basarak Alarmlı Geri Sayım Moduna dönünüz. 
• Geri sayımın sonuna ulaşıldığında otomatik tekrar açıksa 

alarm çalar fakat geri sayım başlangıç zamanı ektana gelir ve 
sıfıra ulaşan geri sayım başlangıç zamanından tekrar 
sayımına devam eder. (E)ye basarak manuel olarak sayımı 
durdurabilirisiniz, (A) ya basarak da başlangıç zamanına 
döndürüp sayaca ordan devam edebilirsiniz. 

Saat   Dakika 
Saat başı sinyali açık 
göstergesi 

Oto-tekrar açık göstergesi 
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KRONOMETRE MODU 
Kronometre ile geçen zamanı, ayrı zamanları ve 2 
yarışanı olan yarışların zamanlarını ölçebilirsiniz. 
Kronometrenin çalışma aralığı 23 saat, 59 dakika, 59 
saniyedir. 

Geçen Zamanı Ölçmek İçin 

1. (E)ye basarak kronometreyi başlatınız. 
2. (E)ye basarak kronometreyi durdurunuz. 
• (E)ye tekrar basarak kronometreyi kaldığı yerden 

devam  
ettirebilirsiniz. 

3. (B)ye basarak kronometreyi tamamen sıfırlayınız. 
* İlk 60 dakikada ekranda dakika, saniye ve 1/100 

saniye görünür. 60 dakikadan sonra ekranda saat, 
dakika ve saniye haneleri görünür. 

Mod göstergesi 
Şu an ki saat 

Dakika 
Saniye 

1/100 saniye 

Ayrık Zamanları Ölçmek İçin 
1. (E)ye basarak kronometreyi başlatınız. 
2. (B)ye basarak o ana dek sayılan zamanı görebilirsiniz. Kronometre içten 
sayımına devam eder. 
3. (B)ye basarak ayırdığınız yeri bırakıp sayıma ekrandan devam edebilirsiniz. 
• 2 ve 3. basamakları istediğiniz kadar devam ettirebilirsiniz. 
4. (E)ye basarak kronometreyi durdurunuz. 
5. (B)ye basarak kronometreyi tamamen sıfırlayınız. 

 
1. ve 2.nin Belirlendiği Yarışlar 
1. (E)ye basarak kronometreyi başlatınız. 
2. İlk yarışmacı bitirdiğinde (B)ye basarak onun süresini kaydediniz. 
3. İkinci yarışmacı bitirdiğinde ise (E)ye basınız. 
4. (B)ye basarak 2. yarışmacının süresini görebilirsiniz. 
5. (B)ye basarak kronometreyi tamamen sıfırlayınız. 
 


