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Bu Kılavuz Hakkında
* Tuş kullanımları yandaki şekilde de görüldüğü gibi 
   harfler kullanılarak anlatılmıştır.
* Bu kılavuzun her bir bölümü saatin ayrı bir modu 
  için bilmeniz gerekenleri size sunmak üzere hazırlanmıştır.

Mod  ikonu

Zaman İşleyişi Modu Dünya Saatleri Modu Seyehat Data Bankı Modu Alarm Modu Kronometre Modu

(C)ye bas.

Saat: Dakika

PM göstergesi 

GünHaftanın günü

Saniye

DST açık göstergesi

İşaret

Şehir kodu

Seçili şehir kodundaki
                 saat

Zaman İşleyişi
Zaman İşleyişi Modunu kullanarak hâlihazırdaki saat ve 
tarihi görebilir, ayarlama yapabilirsiniz.
Saati ayarlarken, yaz saati uygulaması ayarlarını (DST) 
bulunduğunuz şehir kodunu (saati genelde kullandığınız 
yer) ve 12/24 saat formatını da ayarlayabilirsiniz.

• Bu saatte daha önceden yüklenmiş olan şehir kodları 
bulunmaktadır, bu kodların her biri şehrin bulunduğu 
zaman dilimine aittir. Bulunduğunuz şehir kodunu 
ayarlamanız çok önemlidir. Eğer bulunduğunuz şehir, 
şehir kodları listesinde yoksa sizinle aynı zaman 
diliminde bulunan bir şehri seçiniz. 

• Dünya saatleri modundaki tüm şehir kodları Zaman işleyişinde ayarlamış olduğunuz 
saat ve tarih ayarlarına göre görüntülenir.

• Bulunduğunuz şehir kodunu doğru olarak ayarladıktan sonra, Zaman İşleyişi 
modundaki bulunduğunuz şehir kodunu değiştirerek istediğiniz şehrin saatini 
kolayca görebilirsiniz.

Saat ve Tarihi ayarlamak İçin
1. Zaman İşleyişi modunda ekrandaki şehir kodu yanıp 
    sönmeye başlayana dek (B)ye basınız. Böylece ayarlar 
   ekranına geçersiniz.
2.  İstediğiniz şehir kodunu seçmek için (A) ve (D)yi kullanınız.

• Hiçbir ayar yapmadan önce Bulunduğunuz Şehir kodu 
ayarlarını yapınız.

• Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgiler için “Şehir Kodları 
Tablosu”na bakınız.

3. Aşağıdaki sırada dizili olan ayarLar arasında geçiş 
    yapmak için (C)yi kullanınız.

Ekran

P

Bunu yapmak için:
Bulunduğunuz şehir kodunu değiştirmek için
Yaz saati uygulaması (ON) ile standart saat 
 (OFF) arasında seçim yapmak için 
12 saat formatı ile (12 H) 24 saat formatı 
(24H) arasında seçim yapmak için
Saniyeleri sıfırlamak için 
Saat yada dakikaları değiştirmek için
Yıl ayarını değiştirmek için
Ay yada gün ayarını değiştirmek için

Bunu kullanınız

.

.

.

 (+)   (–).

5. (B)ye basarak ayarlar ekranından çıkınız.
• Yaz saati uygulamasıylA ilgili detaylar için “Yaz Saati Uygulaması (DST)”na bakınız.
• Haftanın günü yapılan tarih ayarlarına göre otomatik görüntülenir. (yıl,ay,gün)

• Zaman İşleyişinde seçmiş olduğunuz 12saat/24 saat formatı saatin tüm diğer 
modları için de geçerli olur.

Yaz Saati Uygulaması (DST)
Yaz saati uygulaması standart saat üzerinden yapılan 1 saatlik değişimle saatlerin 
değiştirilmesi uygulamasıdır. Fakat her ülke ve her bölge bu uygulamayı kullanmaz.

• Bulunduğunuz Şehir Kodu olarak GMT seçiliyken yaz saati uygulaması ile standart 
saat arasında seçim yapamazsınız.

Zaman İşleyişi Modunda Yaz Saati yada Standart Saatin Seçilmesi
1. Zaman İşleyişi modunda ekrandaki şehir kodu yanıp 
    sönmeye başlayana dek (B)ye basınız. Böylece ayarlar 
   ekranına geçersiniz.
2. (C)yebir kez basarak DST ayraları  ekranını görüntüleyiniz.
3. (D)yi kullanarak yaz sati uygulamasını (ON göstergesi) 
    yada standar t saat uygulamasını (OFF göstergesi) açınız.
4. (B)ye basarak ayarlar ekranından çıkınız.
• Yaz saati uygulaması açıldığında ekranda DST göstergesi 

bulunur.

Dünya Saatleri
Dünya Saatleri modunda 30 farklı şehrin (29 zaman dilimi) 
saatlerini görebilirsiniz. Çok sık kullandığınız şehir kodlarına 
bazı işaretler yükleyerek daha kolay bulunmalarını da 
sağlayabilirsiniz.
• Bu bölümdeki tüm işlemler (C)ye basarak girebileceğiniz 

Dünya Saatleri modunda yer almaktadır.

Başka Bir Şehrin Saatini Görmek İçin
Dünya saatleri modunda (D)yi kullanarak doğuya doğru 
şehir kodlarını tarayınız. 
• Eğer işaret koyduğunuz herhangi bir şehir yoksa (D)yi 

basılı tutarak şehir kodlarının normal sıralarında daha 
hızlı taranmasını sağlayabilirsiniz. Eğer işaretlenmiş 
şehirleriniz varsa (D)yi basılı tuttuğunuzda bir sonraki 
işaaretli şehire atlanır. Daha fazla bilgi için “Şehir 
Kodlarına İşaret Koymak İçİn” adlı bölüme bakınız.

”

• Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgiler için “Şehir Kodları Tablosu”na bakınız.
• Eğer gösterilen şehir kodunun saati yanlışsa, Zaman İşleiyişi modundaki saat yada 

Bulunduğunuz Şehir kodu ayarlarında bir hata var demektir. Zaman İşleyişi moduna 
girerek gerekli düzeltmeleri yapınız.

Şehir Kodlarına İşaret Koymak İçin
1. Dünya Saatleri modunda (D)yi kullanarak işaretlemek 
    istediğiniz şehir kodunu bulunuz.
2.

DST açık göstergesi

Bir Şehir Kodunda Yaz Saati Uygulaması ile Standart Saat Arasında Seçim Yapmak için
1. Dünya Saatleri modunda Yaz saati uygulaması/standart
    saat ayarlarını yapmak istediğiniz şehir kodunu bulmak     
    için (D)yi kullanınız.
2. (B)yi basılı tutarak yaz saati uygulaması (DST açık 
    göstergesi) ve standart saat (DST açık göstergesi yok) 
    arasında seçimn yapınız.
• DST/Standart saat ayarı sadece seçili olan şehir için yapılır. 

Diğer şehirlerin saatleri bu ayardan etkilenmez.
• Yukarıdaki 2. basamakta (B)yi basılı tutmak şehir koduna 

işaret ekleme/kaldırma işlemini de gerçekleştir. İstediğiniz 
yaz saati uygulaması ayarını yaptıktan sonra (B)ye tekrar 
basarak işaret koyma/kaldırma işlemini isteğinize göre 
ayarlayınız.

Genel Rehber
∗ Bir moddan diğer moda geçmek için (C)yi kullanınız.
* Hangi modda olursanız olun (A)ya basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

SaniyeBlnd. ?ehir Kodu             DST

SaatDakikaGün    Ay Yıl

12/24-Saat formatı

4.Ayar yapmak istediğiniz bölüm ekrana geldiğinde (A) ve (D)yi kullanarak aşağıda 
    gösterildİği gibi ayarlama yaPınız. 

 (B)yi kullanarak seçmiş oldğunuz şehir kodunun işaretli 
(işaret görünür) ve işaretsiz (işaret görünmez) hali arasında 
seçim yapınz.
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 Şifre Yazım ekranı

Alarm zamanı
(Saat: Dakika) 

Alarm numarası 

Zaman İşleyişindeki saat

Data başlığı

Seyehat  Data Bankı
Seyehat Data Bankı sayesinde, seyehat bilgilerinizi 
kayıt altında tutabilirsiniz. Pasaport numarası ve diğer 
bilgiler gibi... Data bank modunda hem sayıları hem 
metinleri saklı tutabilirsiniz.Seyehat Data Bankı sizin 
tarafınızdan belirlenen bir şifre ile korunur.

• Data bank modunda  daha önceden belirlenmiş 10 
“data başlığı” bulunmaktadır. Bunların her birine 
kayıt girebilirsiniz.

• Bu bölümdeki tüm işlemler (C)ye basarak girebileceğiniz 
Seyehat Data Bankı modunda bulunmakktadır.

• Seyehat Data Bankı moduna girmeye çalıştığınızda 
ekrana xx  xx geliyorsa “Şifrenin Yazılması” 
bölümüne bakınız. 

Seyehat Data Bankı Modundaki Bilgileri Görmek İçin
(D)ye her basışınızda aşağıdaki sırada dizili olan data başlıklarından biri ekrana gelir.

• Aşağıda data başlıklarının anlamları gösterilmektedir:
T/C (Seyehat Kontrolü) LICENSE (Lisans), PASSPORT (Pasaport), CREDIT
(Kredi kartı), HOTEL (Hotel), EMERGENCY (Acil), FREE 1 (Boş 1),
FREE 2 (Boş 2), FREE 3 (Boş 3), FREE 4 (Boş 4), SET (Şifre ayarları
ekranı *).
* Şifre ayarları ekranında zaman işleyişinin gösterildiği yerde PASS 
harfleri gösterilir.

• Şifre ayarları ekranında kayıt, değişim, yada Data Bankı koruyan şifrenin silinmesi
işlemleri yapılabilir.Şifre ile ilgili detaylı bilgi için “Seyehat Data Bankını Korumak 
 İçin Şifre Kullanımı”na bakınız.  

• Eğer datanın tamamının ekranda bütün olarak görünmesi imkansızsa bilgi soldan 
sağa doğru devam eder.

• Eğer bir data başlığına kayıt eklediyseniz yukarıdaki sıradaki data başlıklarında 
ilk o başlık görünürç Daha sonra data başlığının oladığı metin ekrana gelir.

• Metin taraması yapılırken bazı Seyehat Data bankı karakterleri düzgün görünmeyebilir.
Bu karakter yazımı için kullanılan boşluk matrixlerinden kaynaklanmaktadır.

• Metin yazımı için “Data Başlığı Metinin Yazılması”na bakınız.

Data Başlığı Metninin Yazılması
1. Seyehat Data Bankı modunda (D)yi kullanarak metin 
   eklemek istediğiniz data başlığını bulunuz.
2. Ekranda yanıp sönen bir hane görünene dek (B)ye 
    basıp ayarlar ekranına geçiniz. 
3.Hane üzerindeki karakteri değiştirmek için (D)ve 
   (A)yı kullanınız. Karakterler aşağıdaki sırada değişir:

 

(boşluk) ile
Bas:.

Bas: .
ile

• Boşluk bırakabilir, sayı sembol yada alfa karakterleri yazabilirsiniz. Detaylı bilgi
 için “Karakter Listesi”ne bakınız.

4. İstediğiniz karakter hane üzerine geldiğinde (C)ye basarak yanıp sönen haneyi
   sağa kaydırınız.
5.  üç ve dördüncü basamakları tekrar ederek metninizi yazınız.

• Her data başlığı için en fazla 31 karakter yazabilirsiniz.
6. (B)ye basarak ayarlar ekranından çıkıp yazı eklediğiniz metne dönünüz.

(yanıp sönen hane yok)
• Bir kerede ekranda en çok 3 karakter görünür yazının  devamı sağdan sola 

devam eder. Tarama yapıldığında saat ilk 3 ve son 3 karakterde durur.
• Sadece yazılan metin ekranda taranır başlık görünmez.

Data Başlığı Metninde Düzeltme Yapmak İçin
1. Seyehat Datası modunda (D)yi kullanarak üzerinde düzeltme yapmak istediğiniz
    data başlığını bulunuz.
2. Ekranda yanıp sönen hane görünene dek (B)yi basılı tutunuz.
3. (C)yi kullanarak yanıp sönen haneyi değiştirmek istediğiniz karaktere getiriniz.
4. (D) ve (A)yı kullanarak gerekli düzeltmeyi yapınız. 
5. Gerekli düzeltmeyi yapınca (B)ye basarak değişiklikleri kaydediniz ve yeni 
    metninizi görüntüleyiniz.

Data Başlığı Metnini Silmek için
1. Seyehat Datası modunda (D)yi kullanarak silmek  istediğiniz
    data başlığını bulunuz.
2. Ekranda yanıp sönen hane görünene dek (B)yi basılı tutunuz.
3. (D) ve (A) tuşlarına birlikte basarak metni siliniz. 

• Metnin silinmekte olduğunu bildiren CLR harfleri ekranda görünür. Metin 
silinince yeni giriş için hazır yanıp sönen hane ekrana gelir.

4. Yeni matin yazınız yada (B)ye basarak metnini sildiğiniz data başlığına 
     dönünüz.

Seyehat Data Bankı Bilgilerinin Korunması İçin Şifre Kullanımı
Seyehat data banlkı bilgilerinizi korumak için 4 karakterlik bir şifre kullanabilirsiniz.

Önemli!
  4 karakterlik bir şifre sizin için hatırlaması kolay, başkaları için ise tahmin edilmesi 
  zordur. Şifrenizi unutursanız tekrar seyehat data bankına girebilmeniz için saatinizin 
  fabrika ayarlarına döndürülmesi gerekir. Bu da tüm seyehat bilgilerinizin silinmesi 
  demektir. Fabrika ayarlarına döndürmek için satıcınızla yada distribütörünüzle irtibat 
  kurun ve AC işlemini yapmalarını isteyin.
Yeni Bir Şifre Kaydı

1. Seyehat Data Bankı modunda (D)yi kullanarak şifre ayarları 
   ekranını görüntüleyin.
2. (B)yi basılı tutarak en soldaki şifre karakterinin yanıp sönmeye 
    başlamasını sağlayın.

• Bu, yeni şifre yazım ekranıdır.
3.  D  (+)  ve  A  (–) yi kullanarak ilk karakter için 

rakamınızı seçin.
4. İlk rakam için istediğiniz rakamı seçtikten sonra (C)ye 
    basarak 2. rakama geçin.

 

5. Üç ve dördüncü basamakları tekrar ederek istediğiniz 
    şifreyi yazın.
6. 4 rakamı da istediğiniz gibi yazdıktan sonra (C)ye basarak 
    şifreyi kaydedin ve Şifre Ayarları ekranına geri dönün.
• Şifrenin kaydedilmekte olduğunu gösteren SET harfleri ekrana 

 gelir daha sonra ise şifre ayarları ekranı görüntülenir.

• Şifre yazdıktan sonra metin yazabilir, düzeltebilir, yada silebilirsiniz. Seyehat Data 
 Bankından çıktıktan sonra ise her tekrar bu moda girmek istediğinizde şifrenin 
yazılması gerekecektir.

Şifreyi Yazmak İçin
1. (C)yi kullanarak Data Bank moduna girmeye çalışın

• Şifre yazım ekranı olan xx xx ekrana gelecektir.

2. Şifrenizi yazın.
• D  (+) ve A  (–) yı kullanarak her karakter için 

uygun rakamı yazın
• (C) ile bir sonraki rakama geçin.

3. Şifreyi istediğiniz gibi yazdıktan sonra (C)ye basın.
• Eğer yazdığınız şifre doğruysa ekranda OK! göstergesi 

görünür ve data başlıklarından biri ekrana gelir.

• Eğer yazıdğınız şifre yanlışsa NG! harfleri görünür ve tekrar şifre yazım ekranına 
yönlenirsiniz. Bu durumda 2. basamaktan itibaren yukarıdaki prosedürü uygulayın.

• Eğer şifre yazımı esnasında bir hata yaptığınızı farkederseniz (B)ye basarak şifre 
yazım ekrannına dönebilirsiniz.

Şifreyi Değiştirmek İçin 
1. Varolan şifreyi yazıp Seyehat Data Bankı Moduna girin.
2. (D)ye basarak şifre yazım ekranını görüntüleyiniz.( PASS  SET ).
3. Yeni şifreyi belirlemek için “Yeni Bir Şifre Kaydı” ndaki prosedürleri 
   uygulayın. 

 

Şifreyi Silmek İçin
1. Varolan şifreyi yazıp Seyehat Data Bankı Moduna girin.
2. (D)ye basarak şifre yazım ekranını görüntüleyiniz.( PASS  SET ).
3. (B)yi iki basılı tutarak şifrenin ilk rakamının yanıp sönmeye başlamasını sağlayın.
4. (D) ve (A)ya birlikte basarak şifreyi silin. 
• Şifre silinirken ekrana CLR harfleri gelir, daha sonra ise Şifre Ayarları ekranı 

görüntülenir.

Alarmlar
Beş birbirinden bağımsız Günlük Alarm kurabilirsiniz. 
Alarmlardan biri açıldığında ayarlanan zamana gelen 
saat alarm çalacaktır.
Saat başı sinyalini açarak saatinizin her saat başında 
iki sinyal sesi vermesini de sağlayabilirsiniz.
• Alarm modunda altı ekran bulunur. Bunlardan 

beşi günlük alarmdır (AL1 ile AL5 arasında numaralanır) 
diğeri de Saat başı sinyalidir (SIG ile gösterilir).

• Bu bölümdeki tüm işlemler (C)ye basarak girebileceğiniz 
Alarm modunda yer almaktadır.

Bir Alarm Saati Ayarlamak için
1. Alarm Modunda (D)yi kullanarak alarm zamanını 
    ayarlamak istediğiniz alarmı  seçiniz.

2. Bir alarm seçtikten sonra, alarm zamanının saat haneleri
    yanıp sönmeye başlayana dek (B)ye basınız. Böylece 
    ayarlar ekranına geçersiniz.

• Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.
3. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için 
    (C)yi kullanın.

4. Bir ayar bölümü yanıp sönerken (D)  (+) ve A  (–) ile ayarlama yapınız.
• 12saat formatını kullanarak alarm zamanı ayarlıyorsanız, alarm zamanının a.m 

(gösterge yok) ve p.m (P göstergesi) ayarını doğru yapmaya dikkat ediniz.
5. (B)ye basarak ayarlar ekranından çıkınız.
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Saat başı sinyali açık
göstergesi

Saat
Dakika

1/100 saniye

Saniye

Alarm açık göstergesi

Alarm işlemi
Alarm, saatin hangi modda bulunduğundan etkilenmeksizin zamanı gelince 10 
saniye boyunca çalar.
• Herhangi bir tuşa basarak çalan alarmı susturabilirisniz.

Alarmı Test Etmek İçin 
Alarm modunda (D)yi basılı tutarak alarmı duyabilirsiniz.

bir Alarmın yada Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması
1. Alarm Modunda (D)yi kullanarak bir alarmı yada 
    Saat Başı Sinyalini seçiniz.
2. (B) ile onu açınız yada kapatınız.
• Günlük alarm açtığınızda  ( AL1 ile AL5 ) kendi 

Alarm modunda alarm açık göstergesi görünür.
• Bütün modlarda açılan alarmın alarm açık göstergesi

görünür.

Kronometre
Kronometre Modu sayesinde geçen zamanı, ikiye ayrılan 
zamanları ve iki ayrı bitireni olan yarışların zamanlarını 
ölçebilirsiniz. 
• Çalışma aralığı  23 saat 59 dakika 59.99 saniyedir.
• Siz onu durdurana dek, kronometre her sıfıra ulaştığında 
    limitinden tekrar başlayarak sayımına devam eder.
• Siz Kronometre modundan çıksanız dahi kronometre 
   çalışmaya devam eder.
• Ayrılmış bir zaman ekranda donmuş haldeyken 
   Kronometre modundan çıkarsanız saat geçen zaman 
   ölçümüne döner. 
• Bu bölümdeki tüm işlemler (C)ye basarak girebileceğiniz 
   Kronometre modunda yer almaktadır.

Kronometre İle Zaman Ölçümü

Geçen Zaman

Başlat Durdur          Tekrar Başlat          Durdur                    Sil 

Başlat Ayır                Ayrımı Bırak          Durdur                    Sil

Başlat                Ayır                      Durdur                 Ayrımı Bırak               Sil

İkiye Ayrılan Zaman

İki ayrı Bitireni olan Yarışlar

1. yarışmacı 
bitirir.
Yarışma zamanı
ekrandadır.

2. yarışmacı
bitirir.

2. yarışmacının
zamanı ekrandadır.

Referans
Bu bölüm saatinizle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Aynı zamanda 
çeşitli işlevler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler,  uyarılar ve notlar içermektedir.

Otomatik Geri Dönüş İşlevi    
• Seyehat Data Bankı modunda iki yada üç dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat

otomatik olarak Zaman İşleyişi moduna döner.
• Ekranda yanıp sönen haneler bulunduğu halde hiçbir işlem yapmadan saat ekranını

olduğu gibi bırakırsanız iki üç dakika sonra sonra saat ayarlar ekranından çıkar.
Tarama 
(B)ve (D) tuşları ayarlar ekranındaki bilgi taramasını yapmak için 
kullanılır. Bilgi taraması işlemi boyunca bu tuşu basılı tutmak tarama 
işlevini en yüksek hıza eriştirir.

 

Arka Ekranlar
Dünya Saatleri, Seyehat Data Bankı yada Alarm moduna girdiğinizde 
karşınıza çıkan ilk ekran, bu modlarda en son görüntülemiş olduğunuz ekrandır.

Zaman İşleyişi
* Saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasındayken saniyeleri sıfırlarsanız 
   Dakika hanelerine 1 dakika ekleme yapılır. Saniye haneleri 00 ile 29 arası bir 
   sayıdayken sıfırlama yaparsanız Dakika hanelerine ekleme yapılmaz.
* 12saat formatında öğlen 12.00 ile gece yarısı 11.59p.m arasında saat hanelerinin 
    solunda P (pm) göstergesi ekrandadır.  Gece yarısı 12.00 ile öğlen 11.59 am 
    arasında ise gösterge bulunmaz.
* 24 saat formatında ise saat 0:00 ile 23:59 arasında döngüsel hareket eder ve 
    ekranda herhangi bir gösterge bulunmaz.
* Yıl ayarları 2000 ile 2099 arasında yapılabilir.
* Saatte bulunan tam otomatik takvim özelliği farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları 
   otomatik olarak algılar. Saatin pillerini değiştirdiğiniz zaman hariç bu ayarlar 
   üzerinde tekrar ayarlama yapmanıza gerek yoktur.

– – – –11 PAGO PAGO
HNL HONOLULU –10 PAPEETE
ANC ANCHORAGE –09 NOME

LAX LOS ANGELES –08 SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, VANCOUVER, SEATTLE,
DAWSON CITY

DEN DENVER –07 EL PASO, EDMONTON

CHI CHICAGO –06 HOUSTON, DALLAS/FORT WORTH, NEW ORLEANS,
MEXICO CITY, WINNIPEG

NYC NEW YORK –05 MONTREAL, DETROIT, MIAMI, BOSTON, PANAMA CITY,
HAVANA, LIMA, BOGOTA

CCS CARACAS –04 LA PAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN
RIO RIO DE JANEIRO –03 SAO PAULO, BUENOS AIRES, BRASILIA, MONTEVIDEO
– – – –02
– – – –01 PRAIA
GMT +00 DUBLIN, LISBON, CASABLANCA, DAKAR, ABIDJAN
LON LONDON
PAR PARIS +01 MILAN, ROME, MADRID, AMSTERDAM, ALGIERS,
BER BERLIN HAMBURG, FRANKFURT, VIENNA, STOCKHOLM
ATH ATHENS HELSINKI, ISTANBUL, BEIRUT, DAMASCUS,
CAI CAIRO +02

CAPE TOWN
JRS JERUSALEM
JED JEDDAH +03 KUWAIT, RIYADH, ADEN, ADDIS ABABA, NAIROBI, MOSCOW
THR TEHRAN +3.5 SHIRAZ
DXB DUBAI +04 ABU DHABI, MUSCAT
KBL KABUL +4.5
KHI KARACHI +05 MALE
DEL DELHI +5.5 MUMBAI, KOLKATA
DAC DHAKA +06 COLOMBO
RGN YANGON +6.5
BKK BANGKOK +07 JAKARTA, PHNOM PENH, HANOI, VIENTIANE

HKG HONG KONG +08 SINGAPORE, KUALA LUMPUR, BEIJING, TAIPEI, MANILA,
PERTH, ULAANBAATAR

SEL SEOUL +09 PYONGYANG
TYO TOKYO
ADL ADELAIDE +9.5 DARWIN
SYD SYDNEY +10 MELBOURNE, GUAM, RABAUL
NOU NOUMEA +11 PORT VILA
WLG WELLINGTON +12 CHRISTCHURCH, NADI, NAURU ISLAND

Şehir ?ehir GMT Aynı zaman dilimindeki diğer ana şehirlerKodu   Farkı

* Aralık  2002 verilerine göre düzenlenmiştir.

Şehir Kodları Tablosu

• Saat başı sinyali açıldığında, Saat Başı Sinyali açık 
göstergesi saatin bütün modlarında ekranda görünür.

Dünya Saatleri
• Dünya saatleri modundaki zamanlar, Zaman İşleyişi modunda belirlemiş olduğunuz 

Bulunduğunuz şehir kodu ayarlarına göre, seçilen her şehir ile Grenwich ana saati 
arasındaki farkı hesaplayarak bilgi verir.

• Dünya saatlerindeki saniye sayımı, Zaman işleyişi modundaki saniye sayımı ile 
eş zamanlıdır.

• GMT farkı, Greenwich ana saati ile şehrin bulunduğu zaman dilimi arasındaki 
farkı gösterir.

• GMT farklılıkları Uluslararası Saat Koordinasyonu verilerine göre hesaplanır.
(UTC)

• Dünya Saatleri modunda DST ayarlarını açtığınız şehir, Zaman işleyişi modunda 
Bulunduğunuz Şehir kodu  olarak seçtiğiniz şehirse, orada da DST ayarları açılmış olur.

Arka Işıkla İlgili Uyarılar
Arka ışık EL (elektrikli aydınlatma) panelini kullanarak, karanlık ortamlarda ekranın 
okunmasını kolaylaştırmak amacıyla ekranı aydınlatır. Hangi modda olursanız olun 
(A)ya basarak ekranı 1 saniyeliğine aydınlatabilirsiniz.
• Bir ayarlar keranı görüntüdeyse yada Seyehat Data Bank Modu şifre yazım ekranı 

görüntüleniyorsa arka ışık çalışmaz. 
• Aydınlatma sağlayan, elektrikli panel çok uzun kullanım sonucu eski gücünü 

kaybeder.
• Aydınlatma sağlayan, elektrikli panel çok uzun kullanım sonucu eski gücünü 

kaybeder.
• Ekran aydınlatması esnasında saatinizden kısık bir ses gelebilir.  Bu ses, EL 

panelinin aydınlatma sırasındaki titreşiminden kaynaklanan bir sestir, saatinizde 
arıza olduğu anlamına gelmez. 

• Alarm çalmaya başlayınca arka ışık otomatik olarak söner.
• Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır. 

Karakter Listesi


