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Genel Rehber _______________________________________  
• Bir işlevden başka bir işleve geçmek için (C)yi kullanınız. 
• Her türlü işlevde (L) tuşuna basarak ekranı 3 saniyeliğine aydınlatabilirsiniz. 
• Ayarlar ekranı görüntüdeyken (yanıp sönen hane) ekran üzerinde birkaç dakika 

hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar. 

Zaman Ayarları Đşlevi Data Bank Đşlevi Gün Sayım Đşlevi  

• Data Bank yada Gün Sayımı işlevleri ekrandayken bir kaç dakika boyunca 
hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak normal Zaman Ayarları 
ekranına döner. 

Alarm Đşlevi Kronometre Đşlevi Đkili Zaman Đşlevi  

(C)ye bas. 

Zaman Ayarlar ı 
• 12 saat ve 24 saat formatları arasında seçim yapmak için (D)yi kullanınız. • Data Bak işlevinden çıkarken ekranınızda hangi kayıt varsa, bu işleve bir 

sonraki girişinizde de bu kayıt ekranda olacaktır. 
DST açık göstergesi         Yıl- Ay- Gün 

Yeni Bir Data Bank Kayd ının Oluşturulmas ı 
1. Data Ban işlevinde, yeni kayıt ekranı görüntüye  

gelene dek (D) yada (B) tuşuna basınız.  
•(D) ve (B)ye bastığınız halde yeni kayıt ekranı 

görüntüye gelmiyorsa, hafıza dolmuş demektir. 
Yeni bir kayıt yapabilmek için önce hafızadaki 
bazı kayıtları silmeniz gerekir. 

2. Đsim bölümünde yanıp sönen bir hane belirinceye 
dek (A)ya basınız.  

PM göstergesi Dakika 
Saniye Saat 

Haftanın günü 

• 12 saat formatında gece yarısından öğlene kadar olan zaman A (a.m) ile,  
öğlenden geceyarısına kadar olan zaman ise P (p.m) ile gösterilir.  

• 24 saat formatında ise A ve P göstergeleri bulunmaz.                                    
                

[ Yeni  Kayıt Ekran ı] 
3. Hane üzerindeki karakteri (D) yada (B) tuşunu kullanarak 

değiştirebilirsiniz. Karakterler aşağıdaki sırada ekrana gelecektir. 
(B)YE BAS.     (D)YE BAS. Saat ve Tarihi Ayarlamak Đçin 

1. Zaman Ayarları işlevinde ekrandaki saniyeler yanıp 
sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece  
ayarlar ekranına geçersiniz. (Boşluk) A - Z 0 - 9    

• Tuşu basılı tutmak yapılan işlemi hızlandıracaktır.  
4. Yazmak istediğiniz karakter hane üzerine geldiğinde (C)ye basarak yanıp 

sönen haneyi sağa kaydırınız.  
5. Đsim bölümünü tamamlamak için 3 ve 4. basamakları tekrar ediniz. 

2. (C) tuşunu kullanarak aşağıdaki ayarlar arasında dolaşınız.  
Saniye Saat 

Dakika Yıl       Ay Gün 

3. Saniye ayarlarını seçtiğinizde (yanıp sönerlerken) (D) tuşu ile saniyeleri 
sıfırlayabilirsiniz. Saniye haneleri 30 ile 59 arasındayken sıfırlama yaparsanız 
dakika hanelerine 1 dakika eklenir. Saniye haneleri 00 ile 29 arasındayken 
sıfırlama yaparsanız dakika hanelerine ekleme yapılmaz.  
• DST* ayarları seçiliyken  (DST açık göstergesi ekrandadır), (D) tuşunu 

kullanarak bu ayarı açabilir (ON) yada kapatabilirsiniz (OF).DST açık  
göstergesi Zaman Ayarları, Gün Sayımı ve Alarm işlevlerinde ekrandadır. 

4. Diğer ayarları seçtiğinizde ise (yanıp sönerlerken) (D) tuşu ile bu ayarların  
rakamlarını arttırabilir, (B) tuşu ile azaltabilirsiniz. Tuşu basılı tutmak 
yapılan işlemi hızlandırır. 

5. Đstediğiniz ayarları yaptıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.  
• Haftanın günü, yapılmış olan tarih ayarlarına göre otomatik olarak hesaplanır 
• Tarih ayarları 1 Ocak 2001 ile 31 Aralık 2039 arasında yapılabilir.  

• Saatin tam otomatik takvim fonksiyonu, farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları 
otomatik olarak algılar. Bu ayarları bir kez yaptıktan sonra, pil değişimi  
yaptığınız zaman hariç bu ayarları tekrar ayarlamanız gerekmez.     

• Yaz Saati Uygulaması (DST) yaz ayları boyunca bazı bölgelerde standart saate 1 
saat eklenmesi ile yapılan bir uygulamadır. Fakat bütün ülkeler ve bütün 
bölgelerde bu uygulama kullanılmaz.                                                    

Çoklu Aydınlatması Olan Arka ı şık Hakkında    
• ,Her türlü işlevde (L) tuşuna basarak ekranı 3 saniyeliğine aydınlatabilirsiniz. 
• Bu saatte bulunan arka ışıkta size 3 farklı renkten biri ile ekran aydınlatma 

imkanı sunan "Çoklu Aydınlatma" özelliği bulunmaktadır.  
• Arka ışığın rengi, yaptığı fonksiyona göre değişir.  
• Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır. 
• Ekran aydınlatması direk güneş ışığı altında kullanıldığında ekran içeriğinin 

okunmasını zorlaştırır. 
• Alarm çalmaya başlayınca arka ışık otomatik olarak söner. 

Data Bank Đşlevi  
Data Bank işlevi her biri isim (8 karakterlik) ve numara (12 rakamlık) bölümlerinden 
oluşan 20 telefon numarası kaydı yapmanızı sağlayan bir işlevdir. Kayıtlar, isim 
bölümünün baş harfine göre alfabetik olarak kaydedilir. Yaptığınız kayıtları 
ekrandaki kayıtları tarayarak görebilirsiniz. 

         Kalan hafıza 
Đşlev göstergesi 

Numara bölümü 

Đsim bölümü  

• Ekranda isim bölümünün bir kerede 3 karakteri görünebilir, daha uzun yazılar 
sağdan sola devam eder. Yazdığınız isim 8 karakterden kısa ise  
© tuşunu kullanarak 8. haneye kadar geliniz (yani mesela 5 karakterlik bir isim 
yazdıysanız 3 kez © tuşuna basmanız gerekir). 

• © tuşunu basılı tutarak yapılan işlemi hızlandırabilirsiniz.  
6. Đsim yazımını tamamladıktan sonra  (C) ile haneyi numara bölümüne getiriniz.   
• Yanıp sönen hane, isim bölümünün 8. karakterindeyse bir kez (C) tuşuna 
basarak haneyi numara bölümüne kaydırabilirsiniz. Numara bölümünün 12. 
rakamındayken (C) tuşuna basarsanız isim bölümüne geçiş yaparsınız 
7. Numara bölümünde yanıp sönen hane üzerindeki karakteri (D) ve (B)tuşlarını 

kullanarak değiştirebilirsiniz (rakam, boşluk, tre).Bu aşağıdaki sırada gerçekleşir.  
(B)ye bas.     (D)ye bas. 

0 - 9 (Boşluk) 

• Tuşu basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır. 
• En fazla 12 rakam (karakter) yazabilirsiniz. 

8. Kaydın isim ve numara bölümlerini tamamladıktan sonar (A)ya basarak 
bilgilerinizi kaydediniz ve ayarlar ekranından çıkınız.  
• isim bölümünün bir kerede 3 karakteri görünebilir, daha uzun yazılar sağdan 

sola devam eder. Son karakter ise sonundaki < işareti ile gösterilir. 

Data Bank Kayıtlarını Görmek Đçin  
Data Bank işlevinde (D) tuşu ile kayıtları ileriye doğru (B) tuşu ile de geriye 
doğru tarayabilirsiniz. 
• Tuşu basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır. 
Bir Data Bank  Kaydı Üzerinde De ğişiklik Yapmak Đçin   
1. Data Bank  işlevinde, (D) ve (B) ile ekrandaki kayıtları tarayarak üzerinde 

değişiklik yapmak istediğiniz kaydı bulunuz.  
2. Ekranda yanıp sönen bir hane belirene dek (A)ya basınız.   
3. Kaydın değiştirmek istediğiniz karakterine ulaşmak için (C) tuşunu kullanınız. 

• ©yi basılı tutarak yapılan işlemi hızlandırabilirsiniz. 
4. (B) ve (D) tuşlarını kullanarak karakteri değiştiriniz.  

• Tuşu basılı tutarak tarama işlemini hızlandırabilirsiniz. 
• Karakter yazımı ile ilgili detaylar için "Yeni bir Data Bank Kaydı Oluşturmak Đçin"  

adlı bölüme (isim bölümü için 3. numara bölümü için 7. basamağa) bakınız 
 5. Đstediğiniz değişikliği yaptıktan sonra (A) tuşuna basarak bu değişikliği kaydediniz 

ve ayarlar ekranından çıkınız.  
Bir Data Bank  Kaydını Silmek Đçin  
1. Data Bank işlevinde, ekran üzerindeki kayıtları (D) ve (B) ile tarayarak silmek 

istediğiniz kaydı bulunuz.  
2. Yanıp sönen hane ekrana gelinceye dek (A)ya basınız.  
3. B) ve (D) tuşlarına birlikte basarak kaydı siliniz. Ekrana, kaydı silinmekte 

olduğunu gösteren CLR harfleri gelecektir. 
• Kayıt silindikten sonra, yeni bir kayıt girişi için hazır olan yanıp sönen hane 

ekrana gelir. 
4. Yeni bir kayıt girişi yapınız yada (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız. 
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Gün Sayım Đşlevi         
Gün Sayım Đşlevi, Zaman Ayarlarında ayarlamış olduğunuz halihazırdaki 
tarih ile hedeflediğiniz bir tarih arasındaki günleri saymanızı sağlar.  
Bu saate, en çok 8 karakterden oluşan bir metin ve bir hedef tarih bölümünden  
oluşan 6 Gün Sayım kaydı yapabilirsiniz. Hedeflenen tarih ile Zaman 
Ayarlarındaki 
tarih aynı olduğunda (yıl ayarlarına bakmaksızın) Zaman Ayarları işlevi ve Đkili 
Zaman işlevi ekranlarında DAYS  yazısı yanar. Gün Sayımı işlevinde ise 
belirlenen zamana ulaşmış olan tarih yanıp söner.                                      
 
• Fabrika ayarlarında tüm gün sayımları 1 Ocak 2001'e ayarlanmıştır.  

Alarmı Susturmak Đçin  
Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz. 
Günlük  Alarm ve Saat Ba şı Alarmının Açılıp Kapatılması  
1. Alarm işlevinde (D)yi kullanarak alarmlardan birini yada Saat Başı Alarmını seçiniz. 
2. Đstediğiniz alarmı yada Saat başı alarmını seçtikten sonra (B) tuşunu kullanarak onu 

açınız (on) yada kapatınız (off). 

Pozitif sayım gelecek 
zamanı, negatif sayım 
ise geçmiş zamanı 
gösterir.                                       

DAYS göstergesi 

Gün sayısı 

Đşlev göstergesi 
     Yıl - Ay - Gün 

Hedef tarih 
Metin 

• Gün Sayım işlevinden çıkarken ekranınızda hangi gün sayım kaydı varsa, bu  
işleve bir sonraki girişinizde de bu kayıt ekranda bulunur.  
Gün Sayım Kayıtlarını Görmek Đçin  
Gün Sayım işlevinde (D) yada (B)yi kullanarak kayıtlar arasında dolaşabilirsiniz. 

Bir Hedef Tarihi Ayarlanması  
1. Gün Sayım işlevinde istediğiniz gün sayımını görüntüye getirene dek (D) 

yada (B)yi kullanınız.  
2. Ekrana yanıp sönen bir hane gelinceye dek (A)ya basınız. Böylece yazı   

yazabileceğiniz bir ekran görüntüye gelecektir.  
3.Aşağıdaki sırada dizilmiş ayarlar arasında dolaşmak için (C)yi 

kullanınız. • (C)yi basılı tutarsanız yapılan işlem çok hızlanır.  
(C)ye bas.  

1. rakam 8. rakam 
Yıl        Ay Gün    

4. Metin bölümünde yanıp sönen hanedeki numaraları (D) tuşu ile arttırabilir, (B) 
tuşu ile azaltabilirsiniz. Karakterle aşağıdaki sırada görüntüye gelecektir. Tuşu 
basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır.  

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

(Boşluk) A - Z 0 -  9 
5. Yanıp sönen hane tarih bölümündeyken (D) tuşu ile ekrandaki rakamı arttırabilir 

(B) tuşu ile azaltabilirsiniz. Tuşu basılı tutmak yapılan işlemi hızlandıracaktır.  
• Bir Gün Sayım kaydını silmek için, yanıp sönen hane metin bölümündeyken 

yada tarih bölümündeyken (D) ve (B) tuşlarına birlikte basınız. Kayıt 
silinirken ekrana CLR harfleri gelir,böylece kayıtlı metin silinir, hedef tarih  
halihazırdaki günün tarihine ayarlanır. Silme işlemi tamamlandıktan sonra 
tarih ayarlarını değiştirerek yeni bir Gün sayım kaydı oluşturabilirsiniz. 

6. Đstediğiniz ayarları yaptıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.  
• Tarih ayarları, 1 Ocak 1940 ile 31 Aralık 2039 arasında yapılabilir.  

            

Alarm Đşlevi    

Saat  

AM göstergesi 

Đşlev göstergesi 

Halihazırdaki saat 
Alarm numarası 

Alarm açık göstergesi 

Saat Başı Alarmı açık göstergesi  
5 farklı alarm kaydı yapabilirsiniz. Bir Günlük Alarm ayarı yaptığınızda her gün 
ayarladığınız saatte alarm çalar. Alarm ayarlarının Đkili Zaman Đşlevindeki 
saatle hiçbir ilgisi yoktur.                                                                                                                 
Herhangi bir tuşa basarak çalan alarmı susturabilirsiniz. Saat Başı alarmını 
açarak saatin her sat başı sinyal vermesini sağlayabilirsiniz.  
• Alarm işlevinden çıkarken ekranda hangi alarm kaydı varsa, bu işleve bir 
sonraki girişinizde de ekranda bu kayıt olacaktır.   
Bir Alarm Saatinin Ayarlanması  
1. Alarm işlevinde, istediğiniz Alarm numarası yada çeşidi ekrana gelinceye dek 

(D)ye basınız.  

: 00 (Saat Başı Alarmı.) 
2. Ekrandaki saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. 

Böylece ayarlar ekranı görüntüye gelecektir. 
• Böylece alarm otomatik olarak açılmış olur.    

3. Aşağıdaki  ayarlar arası geçiş  için (C)yi kullanınız.  
Dakika Saat 

• Alarm işlevindeki saat formatı (12 saat-24 saat), Zaman ayarlarında kullandığınız 
saat formatı ile aynıdır.  

• 12 saat formatını kullanarak alarm saatini ayarlıyorsanız, a.m - p.m ayarlarını 
doğru yapmaya dikkat ediniz.  

• Alarmlardan biri açıksa, siz bir işlevden başka bir işleve geçseniz bile 
alarm açık göstergesi ekranda kalır. 

• Saat başı alarmı açıldıysa, siz bir işlevden başka bir işleve geçseniz dahi 
Saat Başı alarmı açık göstergesi ekranda kalır. 

Alarmı Test Etmek Đçin  
Alarm işlevinde (B) tuşuna basarak alarm sesini duyabilirsiniz. 
 • (B) tuşu hem alarm kontrolünde hem de Günlük Alarm yada Saat Başı 
alarmının on/of ayarlarının değiştirilmesinde kullanılır. 
 
Kronometre Đşlevi  

Kronometre ile geçen zaman, ayrı zaman ve iki bitişli 
zaman ölçümlerini yapabilirsiniz. Kronometrenin 
görüntülenme aralığı 23 saat, 59 dakika ve 59.99 
saniyedir. Kronometre çalışırken, istediğiniz zaman (L) 
tuşuna basarak EL arka ışığı ile ekranı 
aydınlatabiliriniz. 

Başlat Ayır Ayrımı bırak Durdur Sil 
Ayrı Zaman ve 2 Bitişli Zaman Ölçümü  

Başlat Durdur Tekrar başlat Durdur Sil 
Ayrı Zaman Ölçümü 

Başlat Ayır Durdur Ayrımı bırak           Sil 
1. yarışmacı 2. yarışmacı 2. yarışmacının 
bitirir. bitirir. skoru ekrana gelir. 

1. yarışmacının 
skoru ekrandadır. 

Đkili Zaman Đşlevi  

Đşlev göstergesi  

Geçen Zaman Ölçümü 

Saniye 

Dakika 
1;100 saniye 

Saat 

Đkili zaman işlevi, faklı bir zaman dilimindeki saati de 
sürekli görebilmenizi sağlar. 
Đkili Zamanı Ayarlamak Đçin  
(D)ye basarak saati 30 dakikalık aralıklarla arttırınız, yada 
(B)ye basarak azaltınız. 
• Tuşu basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır. 
• (A)ya basarak ikili zamanı halihazırdaki Zaman olarak 

ayarlayabilir ve sonar istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. 

• Đkili Zaman işlevinde kullanılan saat formatı (12 saat-24 
saat) Zaman Ayarlarında kullanılan formatın aynısıdır.  

• Zaman ayarları işlevindeki saat ayarları değiştirildiğinde 
buna bağlı olarak Đkili Zaman işlevinin saati de 
değiştirilir. Eğer Zaman ayarları işlevindeki saati 
değiştirriseniz (mesela saati sizin bulunduğunuz yerin 
saatinden 3 saat geride olan Los Angeles’a giderseniz)  
Đkili Zaman işlevindeki ayarlar için de gerekli değişikliği  
yapmanız gerekir. (Yukarıdaki örneği ele alacak olursak 
Đkili zaman işlevindeki saati de 3 saat geri almanız 
gerekir.) 

Đşlev göstergesi 

Saat Esas saat 

Saniye 

Dakika 
AM göstergesi 

4. (D) tuşu ekrandaki rakamı arttırırken (B) tuşu rakamı azaltır. Tuşu basılı 
tutmak ise yapılan işlemi hızlandırır.  

5. Đstediğiniz alarm saatini ayarladıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından 
çıkınız. 


