
Modül No. 2330 2330-1

GENEL REHBER
• Bir moddan başka bir moda geçmek için (B)ye basınız.
• Bir ayarlar ekranında (yanıp sönen haneler varken) bir kaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar.

Zaman İşleyişi Modu Gün Sayım Modu                                           Alarm ModuAlarmlı Geri Sayım Sayacı Modu

(B)ye bas.

ZAMAN İŞLEYİŞİ MODU
• Zaman İşleyişi Modunda (C)ye basarak ekranı 2 saniyeliğine aydınlatabilirsiniz.

Fakat ayarlar ekranı görüntüdeyken aydınlatma çalışmaz.
• 12 saat formatında p.m zamanlarında (öğlen 12, gece 11.59) “P” göstergesi ekrandadır. 

a.m zamanlarında ise (gece yarısı 12.00- öğlen 11.59) “P” göstergesi görünmez. 
24 saat formatı ekrandaki 24 yazısı ile gösterilir.

        Akrep

PM göstergesi

Saat: Dakika

Saniye ibresi

Yelkovan

Haftanın günü

Gün

    Ay

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin
1. Zaman İşleyişi Modunda saniye haneleri ekranda yanıp 

sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.

2. Aşağıdaki sırada dizili olan ayarlara geçmek için (B)yi kullanınız.
(B)ye bas.

Saniye

Gün

DST Saat                      Dakika

Yıl 12/24   Ay

3. Saniye haneleri seçiliyken (yanıp sönerken) (C)ye basarak onları 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.

•  DST∗ (Yaz saati uygulaması) seçiliyken (C)yi kullanarak onu açabilir ya da
kapatabilirsiniz.

DST göstergesi 1

DST göstergesi 2

DST göstergesi 1

DST göstergesi  2

NO TSDFFO TSD

∗ Yaz saati uygulaması ( DST), yaz mevsimi boyunca bazı bölgelerde saatlerin
1 saat ileri alınması durumudur.
Fakat her ülke ve her bölge bu uygulamayı kullanmaz.
        ayarları seçiliyken • DST DST göstergesi 1 ekrana gelir. Bu gösterge Zaman İşleyişi 
ve Alarm modlarında da ekranda görünerek DST‘nin açık olduğunu gösterir.                               DST
göstergesi 1, DST kapatıldığında Zaman İşleyişi Modu ekranında görünmez.

• DSTgöstergesi 2, sadece ayarlar ekranında DST ayarları seçildiğinde ekrana
gelir. 0 göstergesi DST ayarlarının kapalı olduğunu, 1 ise DST aya r l a r ı n ın  aç ı k
olduğunu gösterir.

• 12/24 saat formatı seçiliyken (C)yi kullanarak 12 saatlik ya da 24 saatlik zaman 
işleyişini seçiniz.

4. Diğer haneler seçiliyken (yanıp sönerken) (C) (+) ile ayarlama yapınız. Bu tuşu
basılı tutmak yaptığınız işlemi hızlandıracaktır.

5. İstediğiniz ayarları yaptıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
• Haftanın günü yapılan tarih ayarlarına göre otomatik olarak görüntülenir.
• Tarih ayarı 1 Ocak 2000 ila 31 Aralık 2039 arasında yapılabilir.
• Yıl ayarını yaparken en sağdaki iki haneyi ayarlayınız. Mesela 2001 ayarı yapmak 

için 01 ayarı yapınız.

İbreleri Ayarlamak İçin
Analog ibreler ekranda gösterilen zamanı göstermiyorsa, aşağıdaki prosedürü kullanarak
ibreleri ekrandaki zamana uydurunuz.
1. Saniye ibresi saatin  12 pozisyonuna ulaştığında (00 saniye), tepeyi dışarı çekerek

saniye ibresini durdurunuz.
2. Saniye göstergesi ekrana gelene dek (A)ya basınız.
3. Tepeyi çevirerek akrep ve yelkovanı ayarlayınız.
4. Dijital ekrandaki saniye sayımı 00 olduğunda tepeyi geri iterek saniye sayımını tekrar

başlatınız.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

24 göstergesir

(C)ye bas.

ARKA IŞIK HAKKINDA
Otomatik Işık Anahtarı Fonksiyonu Hakkında
Otomatik ışık anahtarını açmanız, her türlü modda kolunuzun aşağıda gösterildiği
şekildeki bir hareketi sonucu saatin arka ışığının yanması sağlar. Saatinizi giyisi
kolunuzun içine takmayınız. Aksi halde otomatik ışık anahtarı gerekli olmadığı halde
çalışarak pil ömrünü kısaltır.

Saati yere paralel tuttuktan sonra arka ışığın çalışması için 40 dereceden
fazla bir açıyla saati yüzünüze doğrultunuz.

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

Yere parelel                        15 dereceden fazla                   15 dereceden az olmamalı
                                            olmamalı   

• 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.

• Belirli şartlar altında, saati yüzünüze doğru çevirdiğiniz halde birkaç saniye içinde arka ışık
yanmayabilir. Bu arka ışığın arıza yaptığı anlamına gelmez.

Otomatik Işık Anahtarı Fonksiyonunu Açıp Kapatmak İçin
Zaman İşleyişi Modunda (Ayarlar ekranı hariç) (C)yi 2 saniye kadar basılı tutarak
otomatik ışık anahtarını açabilir ya da kapatabilirsiniz.

FFONO

Otomatik ışık anahtarı
göstegresi

• Otomatik ışık anahtarı göstergesi, bu fonksiyon açıldığında saatin tüm modlarında
ekranda görünür. 

• Pilin zayıflamasını engellemek amacıyla, otomatik ışık anahtarı açıldıktan yaklaşık
5 saat sonra otomatik olarak kapanır. Otomatik ışık anahtarını tekrar açmak
isterseniz yukarıdaki prosedürü tekrarlamanız gerekmektedir.

• Zaman İşleyişi Modunda (ayarlar ekranı hariç) (C)ye bastığınızda saat ekranı
2 saniyeliğine ekranı aydınlatır. Bunun otomatik ışık anahtarıyla ilgilsi yoktur.

Uyarı
• Çok uzun kullanımdan sonra elektrikle çalışan arka ışık aydınlatması eski gücünü

kaybedebilir.
• Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.
• Arka ışık kullanıldığında, saatten bir ses gelebilir, bu bir arızadan kaynaklanmayan, sadece

EL panelinin aydınlatma için kullandığı titreşimden kaynaklanan bir sestir.

Uyarı!
• Dağa tırmanış, dağ yürüyüşü gibi batığınız yerin güvenli olamayacağı yerlerde

otomatik ışık anahtarını kapatınız. Aksi halde ciddi bir yaralanma söz konusu
olabilir.

• Araç ve yaya trafiğinin olabileceği yerlerde koşu yaparken asla otomatik ışık
anhtarını açmayınız. Aksi halde ciddi bir yaralanma söz konusu olabilir.

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

• 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 yada yaralanmanıza sebebiyet vermemesi için
dikkatli olunuz. Öte yandan etrafınızdaki insanlarında bu ani yanan ışıktan
etkilenmemelerini sağlayınız.

Yere paralel 40°

(C)yi basılı tut.
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ALARMLI GERİ SAYIM SAYACI MODU
Geri sayım sayacının başlangıç zamanını 1 saniye ile 24
saat arası bir zamana ayarlayabilirsiniz. Geri sayım sıfıra
ulaştığında saat 10 saniyelik alarm verecektir.

Geri Sayım Sayacının Süresini Ayarlamak İçin
Geri sayım çalışırken, geri sayıın süresini ayarlayamazsanız.
Öncelikle (A)ya basarak geri sayımı durdurunuz, sonra da 
(C)ye basarak geri sayımı başlangıç zamanına 
döndürünüz.
1. Alarmlı Geri Sayım Modunda saat haneleri yanıp
    sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.

2. Aşağıdaki sırada dizili ayarlara geçmek için (B)yi
   kullanınız.

(B)ye bas
Saat                                       Dakika

3. (C) (+) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi
   çok hızlandırır.
• Geri sayım başlangıç zamanını 24 saat yapmak için 0:00 ayarı yapınız.
4. İstediğiniz ayarları yaptıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin
1. Alarmlı Geri sayım Sayacı modunda (A)ya basarak geri 
   sayımı başlatınız.
• Geri sayımı durdurmak için (A)ya basınız. Sayımı kaldığı

yerden devam ettirmek için  tekrar (A)ya basınız.
• Geri sayımı tekrar başlatmak için durdurduktan sonra  

(C)ye basarak başlangıç zamanından tekrar başlatınız.
2. Geri sayımın sonuna ulaşıldığın otomatik tekrar 
    fonksiyonu kapalıysa siz herhangi bir tuşa basıp 
    susturmazsanız 10 saniye boyunca alarm çalar. 
   Geri sayım sayacı durur ve alarm susunca otomatik 
   olarak ekrana geri sayım başlangıç zamanı geir.

GÜN SAYACI MODU
Saatinizde 5 adet gün sayacı vardır her biri sayaç numarası ile belli olur. Gün sayacıyla
belirlenen gün, Zaman İşleyişi Modundaki tarihe ulaştığında (yıl ayarı hariç) gün sayacının
sayısı Zaman İşleyişi ve Gün Sayacı Modu ekranlarında görünür.

Fabrika ayarlarındaki gün sayacı ayarı 2001/1/1’dir.
Yıl ayarı aparken en sağdaki iki haneyi ayarlayınız. 1970 ayarı yapmak için 70, 2015
ayarı yapmak için 15 yazınız. Gün sayacı için yıl, ay, gün ya da sadece ay ve gün
ayarı yapabilirsiniz.

Yıl, Ay ve Gün Ayarı Yapmak İçin
Yıl, ay ve gün ayarı yaptığınız tarihten, halihazırda Zaman İşleyişi Modunda görünen 
tarihe kadar ne kadar gün geçtiğini gösterir. Ayarlanan tarihle ilgili olarak Zaman 
İşleyişi Modundaki saatin öncesinde ya da sonrasında bir gösterge bulunmaz.
• Bu tip sayımları, doğduğunuzdan bu yana, evlendiğinizden bu yana ya da mezun

olduğunuzdan bu yana ne kadar gün geçtiğini ölçmek için kullanabilirsiniz.

Sadece Ay ve Gün Ayarı Yapmak İçin
Yıl ayarı için “ – – ” ayarını yapınız. “- -” ayarı 39 (2039)
ve 40 (1940) tarihleri arasında yer almaktadır.

Yıl ayarı yapmadan ay ve gün ayarı yapıldığında
o aya ve güne ne kadar gün kaldığı hesaplanır.
• Bu tip sayacı, bir dahaki doğum gününüze kaç gün 

kaldığı gibi durumlar için kullanabilirsiniz.

Gün Sayacı Datalarının Geri Çağırılması
Gün sayacı modunda (C)ye basarak gün sayaçları
arasında dolaşabilirsiniz.

Hedef Tarihi Ayarlamak İçin
1. Gün Sayacı Modunda (C)ye basarak ayarlamak

istediğiniz gün sayacı numarasını bulunuz.
2. Yıl ayarları yanıp sönmeye başlayana dek 

(A)ya basınız. Bu yazım ekranıdır.
3. Aşağıdaki ayarlara geçiş yapmak için (B)yi kullanınız.

(B)ye bas.
Yıl                            Ay Gün

4. (C) (+) ile ayarlama yapınız. (C)yi basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.
• (B)yi basılı tutarsanız halihazırdaki tarih hedef tarih olarak belirlenir. İsterseniz

daha sonra bazı değişiklikler yapabilirsiniz.
5. İstediğiniz ayarları yaptıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıknız.
• Tarih ayarını 1 Ocak 1940 ila 31 Aralık 2039 arasında yapabilirsiniz.

Başlangıç değeri

Mod göstergesi

Başlangıç zamanı

  Saat Saniye

Dakika

Gün sayısı

     Ay Yıl
Gün

Hedef tarih

Gün Sayacı
numarası

ALARM MODU
Günlük Alarm açıldığında saat her gün aynı saatte 20
saniyelik bir alarm çalar. Çalan alarmı herhangi bir tuşa
basarak susturabilirsiniz. Saat başı sinyalini açarak
saatinizin her saat başı 2 sinyal sesi vermesini de
sağlayabilirsiniz.

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin
1. Alarm Modunda, alarm zamanının saat haneleri yanıp
   sönmeye başlayıncaya dek (A) tuşuna basınız. Bu 
   işlem alarmı otomatik olarak açar.
2. Aşağıdaki ayarlar arasında geçiş yapmak için (B)yi
   kullanınız.

(B)ye bas
DakikaSaat

3. (C) (+) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi
   çok hızlandırır.
4. İstediğiniz ayarları yaptıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
• Alarm zamanının 12/24 saat formatı Zaman işleyişinde seçmiş olduğunuz

formattır.
• 12 saat formati ile ayarlama yaparken zamanı am ve pm

olarak oğru ayarlamaya dikkat ediniz.

Alarmı Susturmak İçin
• Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilisiniz.

Günlük Alarmı ve Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin
Alarm Modunda (C)ye basarak alarmın ve saat başı sinyalinin ayarlarını aşağıdaki
gibi ayarlayınız.

(C)ye bas

Sadece Saat
Başı Sinyali

Sadece Günlük
Alarm

NO İkisi deFFOİkisi de

Alarm Sesini Kontrol Etmek İçin
Her türlü modda (ayarlar ekranı hariç) (B)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.
Bu işlemin aynı zamanda modu da değiştireceğini unutmayınız.

Şu an ki saat
Günlük Alarm
göstergesi

Saat

Mod göstergesi
Saat başı sinyali
göstergesi

Dakika
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