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Takvim Modu

Tarihi Ayarlamak İçin

Gün

Yıl

    Ay

1. Takvim modunda (B)yi yaklaşık 2 saniye basılı tutarak “ADJ” yazısını  görüntüleyin. Daha
sonra yıl ayarları ekranda yanıp sönmeye başlayacaktır. Yıl ayarı yanıp sönene dek (B)ye basınız.

2. Her hangi bir ayar seçtiğinizde (yanıp sönerken) (C) (+) ile ayarlama yapınız. Daha hızlı
ayar yapmak için tuşu basılı tutunuz.

3. Yukarıdaki sırada dizili diğer ayarlara geçmek için (B)yi kullanınız.
• Haftanın günü yapılan tarih ayarına göre otomatik hesaplanır.
• Tarih ayarını 1 Ocak 1995 ile 31 Aralık 2039 arasında yapabilirsiniz.
• Bir ayar bölümü ekranda yanıp sönerken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız

yanıp sönme durur ve saat otomatik olarak Takvim Moduna döner.

Zaman İşleyişi Modu
Dijital ekrandaki saniyeler her 00,20 ve 40’a geldiğinde dakika ibresi dakikanın 1/3’ü oranında
yol kateder.

Dijital Saati Ayarlamak İçin

Saniye

12/24

Saat

Dakika

1. Zaman İşleyişi Modunda (B)yi yaklaşık 2 saniye basılı tutarak “ADJ” yazısını  görüntüleyin. 
Böylece saniyeler ekranda yanıp sönmeye başlayacaktır. Saniyeler ayarı yanıp sönene dek 
(B)ye basınız.

2. Saniyeler yanıp sönerken (C)ye basarak saniyeleri sıfırlayabilirsiniz. 
(C)ye bastığınızda saniye sayımı 30-59 arasındaysa, saniyeler sıfırlanırken dakika
bölümüne 1 dakika eklenir. Saniye sayımı 00-29 arasındayken sıfırlama yaparsanız,
saniyeler sıfırlanır fakat dakika kısmına ekleme olmaz.

3. Yukarıdaki sırada dizili diğer ayarlara geçmek için (B)yi kullanınız.
4. Saat ya da dakikalar seçiliyken (yanıp sönerken) (C) (+) ile ayarlama yapınız.  

(C)yi basılı tutarak daha hızlı ayarlama yapabilirsiniz. 12/24 saat formatı ekrandayken
(C)yi kullanarak bu iki formattan birini seçebilirsiniz.

• Bir ayar bölümü ekranda yanıp sönerken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız
yanıp sönme durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

İbre Ayarları
(A)ye her basışınızda 20 saniyelik ilerleme kaydedilir. Bu tuşu basılı tutarsanız yapılan
ayar hızlanır.
• İbreler sadece ileri hareket eder, geri hareket etmez. Yanlış ayar yaparsanız istediğiniz

ayara geri dönemezsiniz.

Arka Işık Hakkında
Her türlü modda (ayarlar ekranının görüntüde olması hariç) (L)ye basarak dijital ekranı
iki saniyeliğine aydınlatabilirsiniz.
• Çok uzun kullanımdan sonra elektrikle çalışan (EL) arka ışık aydınlatması eski gücünü

kaybedebilir.
• Arka ışığın sağladığı aydınlatma, güneş altında kullanılırsa ekranın okunmasını 

güçleştirir.
• Arka ışık kullanıldığında, saatten bir ses gelebilir, bu bir arızadan kaynaklanmayan, sadece

EL panelinin aydınlatma için kullandığı titreşimden kaynaklanan bir sestir.
• Alarm çalarken arka ışık otomatik olarak söner.
• Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.

Alarm Modu

Saat

Dakika

Alarm açıldığında her gün ayarlanan saatte 20 saniyelik bir alarm çalar.

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin
1. Alarm modunda (B)yi yaklaşık 2 saniye basılı tutarak “ADJ” yazısını  görüntüleyin. Daha

sonra saat ayarları ekranda yanıp sönmeye başlayacaktır. Saat yanıp sönene dek (B)ye basınız.
2. (C) (+) ile ayarlama yapınız. Daha hızlı ayar için (C)yi basılı tutunuz.
3. Yukarıdaki sırada dizili diğer ayarlara geçmek için (B)yi kullanınız.
• Alarm zamanının saat formatı (12 saat/24 saat) normal zaman işleyişi için seçmiş

olduğunuz formatın aynısıdır.
• 12 saat formatı kullanırken a.m ve p.m ayarını doğru yapmaya dikkat ediniz.
• Bir ayar bölümü ekranda yanıp sönerken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız

yanıp sönme durur ve saat otomatik olarak Alarm Moduna döner.
• Alarm ayarı yaptığınızda alarm otomatik olarak açılmış olur.

Alarmı Susturmak İçin
Çalmaya başlayan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.

Günlük Alarmı Açıp Kapatmak İçin
Alarm Modunda (B)yi kullanarak günlük alarmı açabilir ya da kapatabilirsiniz.

ON

(B)ye bas.

OFF

Alarmı Test Etmek İçin
Her türlü modda (C)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

Kronometre Modu
Kronometre Modu sayesinde geçen zamanı ölçebilirsiniz.
Kronometre 23 saat, 59 dakika ve 59 saniye aralığında
saniyedir. İlk saatin ölçüm birimi 1/100 saniyedir. Daha sonra
ölçüm birimi 1 saniye olur. Kronometre çalışırken istediğiniz
zaman (L)ye basarak EL arka ışığını çalıştırabilirsiniz.

1. (B)ye basarak kronometreyi başlatınız.
2. (B)ye tekrar basarak kronometreyi durdurunuz.
• 1 ve 2. basamakları istediğiniz kadar tekrar 

edebilirsiniz.
3.Kronometreyi tamamen sıfırlamak için (B)yi basılı tutunuz.

Genel Rehber
• Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
• Her türlü modda (ayarlar ekranının görüntüde olması hariç) (L)ye basarak dijital ekranı

iki saniyeliğine aydınlatabilirsiniz.

Takvim Modu Zaman İşleyişi Modu

Alarm Modu Kronometre Modu                        İkili Zaman Modu

(B)yi basılı tut.

(B)ye bas.

(B)ye bas.Saat

Mod göstergesi
Dakika

       Ay

Gün

Haftanın günü

(B)yi basılı tut. (B)ye bas.

(B)ye bas.(B)ye bas.

(B)yi basılı tut.

(B)ye bas.

(B)ye bas.

PM göstergesi

Saat

Dakika

Saniye

(B)ye bas.(B)ye bas.

Mod göstergesi

Dakika

Saniye

1/100 saniye
İlk saatten sonra

Saat
Dakika

Saniye
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İkili Zaman Modu
İkili Zaman modu sayesinde başka bir zaman diliminin saatini de görebilirsiniz.

İkili Zamanı Ayarlamak İçin

Saat

Dakika

1. İkili Zaman Modunda “ADJ” ekrana gelene dek yaklaşık 2 saniye (B)yi basılı tutup
saat hanelerinin yanıp sönmesini sağlayınız. Saat haneleri yanıp sönmeye başlayana 
dek (B)yi basılı tutunuz.

2. (C) (+) ile ayarlama yapınız. (C)yi basılı tutmak yapılan işlemi çok hızlandırır.
3. Yukarıdaki sırada dizili olan ayarlara geçmek için (B)yi kullanınız.
• İkili Zamanın 12/24 saat formatı, normal zaman işleyişinde seçmiş oluğunuz

formatın aynısıdır.
• Saniye sayımı Zaman İşleyişi modundaki saniye sayımı ile eş zamanlı ilerler.
• Ekranda yanıp sönen haneler varken 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız

yanıp sönme duurur ve saat otomatik olarak İkili Zaman Moduna döner.

Saat Mod göstergesi
Dakika

(B)yi basılı tut

(B)ye bas.

(B)ye bas.

Saniye
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