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Ekranın Okunması
Ekran normalde halihazırdaki saat ve tarihi gösterir (Zaman İşleyişi
Modu).

Tuşu

Tuşu

Haftanın günü
Gün

Saat
Dakika

Saniye
PM göstergesi
(AM için A)

Gösterge

Tuşu

Tuşu

Haftanın Günleri

SU: Pazar                 MO: Pazartesi        TU: Salı

WE: Çarşamba        TH: Perşembe  FR: Cuma SA: Cumartesi

Gösterge
* Bir sihir oyunu çalışırken göstergeler ekranda görünmez.

Tuş sesleri kapalı

Alarm açık 

Saat başı sinyali açık

Tarih Ekranlarını Görmek İçin
(D)ye her basışınızda 2 farklı tarih ekranı arasında geçiş yaparsınız.

Haftanın günü

Gün      Ay    Gün

Tuş Seslerinin Açılıp Kapatılması
Aşağıda anlatılan prosedürü kullanarak tuş seslerini (tuşlara bastığınızda
çıkan ses) açıp kapatabilirsiniz. Ayarlar ekranı (yanıp sönen haneler)
herhangi bir ekran görüntüdeyken (C)yi 3 saniye kadar basılı tutarak
tuş seslerinin açılıp kapatılmasını sağlayabilirsiniz.
• Böylece bir tuş sesi duyulu ve saat tuş seslerini

açar ya da kapatır.
• Tuş sesleri kapatıldığında           göstergesi

ekrana gelir.
• (C)yi basılı tutmak saatin modunu da değiştirir.
• Tuş sesleri kapatılsa da saatin alarmı ve saat

başı sinyali olması gerektiği gibi çalışır.

(C)ye her basışınızda saatiniz aşağıdaki sırada dizili olan modlar
arasında geçiş yapar.Modlar

Alarm ModuKronometre Modu

Kronometre 1/100 saniyelik birimle 23 saat, 59 dakika ve
 59.99 saniyeye (24 saat) kadar geçen zamanı ölçer. 

Bu modda Günlük Alarm ve Saat Başı Sinyali ayarlarını 
yapabilirsiniz.

Sihir Modu

5 büyü oyunundan birini seçebilirsiniz.

Zaman İşleyişi Modu

Aydınlatma
Sihir Modu ve ayarlar ekranı (yanıp sönen haneler) hariç herhangi bir 
ekranda (B)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

• Karanlık ortamlarda aydınlatma ile ekranı kolayca okuyabilirsiniz.

Önemli!
• Aydınlatma parlak güneş ışığı altında kullanıldığında ekranın okunmasını 

zorlaştırır.
• Ekran aydınlatılmışken Alarm ya da herhangi bir sesli uyarı çalışırsa ya da 

siz (B)ye  basarsanız aydılatma söner.
• Ekran  aydınlatmasını çalıştırdığınızda saatten kısık bir ses gelebilir.

Bu ses EL panelinin titreşiminden kaynaklanan bir sestir. Arıza 
göstergesi değildir.

Kronometrenin Kullanımı
Zaman İşleyişi Modunda 3 kez (C)ye basarak Kronometre Moduna
geçebilirsiniz.

Dakika
Saniye

1/100 saniye

Yaklaşık 1 saniye

Saat

Zaman İşleyişi Modu                                     Kronometre Modu

Stopwatch Mode
• Kronometre 1/100 saniyelik birimle 23 saat, 59 dakika ve 59.99 saniyeye 

(24 saat) kadar geçen zamanı ölçer. Maximum limite  ulaşıldığında 
geçen zaman sıfırlanır ve sayım sıfırdan devam eder.

Geçen Zamanın Ölçülmesi
Kronometre Modunda...
• (D)ye basışınızda kronometre başlar ya da durur.
• Kronometre durdurulmuşken (A)ya basarsanız ekran sıfırlanır.

Başlat/Durdur

Sıfırlama

Durdur                          SilBaşlat

Toplam Geçen Zaman Ölçümü
Ekranı sıfırlamadan durdurulmuş ölçümü (D)ye basarak başlatırsanız
kronometre durdurulduğu yerden ölçüme devam etmiş olur.

Bu kılavuzda Magic (Sihir) Modunun kullanımı

ile ilgili bilgi bulunmaz.

www.ersa.com.tr                                        

w
w

w
.e

rs
a.

co
m

.tr
w

w
w

.ersa.com
.tr



Kullanım Kılavuzu 3038

2

Alarm ve Saat Başı
Sinyalinin Kullanımı

Zaman İşleyişi Modunda 2 kez (C)ye basarak Alarm Moduna geçebilirsiniz.

Saat

Dakika

Yaklaşık 1 saniye

AM göstergesi
(PM için P)

Zaman İşleyişi Modu                                         Alarm Modu

Alarm Modu
• Alarm Modunda ayarlanan zamana ulaşan saat 10 saniyelik bir alarm

çalar.
• Saat başı sinyali saatinizin her saat başı bir uyarı sinyali vermesini

sağlar.

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

dek yaklaşık 1 saniye boyunca (A)yı basılı tutunuz.
• Bu ayarlar ekranıdır.
• Bu işlem alarmı otomatik olarak açar ve 

alarm açık göstergesi ekrana gelir. 

2. (C)yi kullanarak yanıp sönen haneyi ayarlamak istediğiniz 
bölüme getiriniz.
• (C)ye her basışınızda yanıp sönen hane

dakika ile saat arasında geçiş yapar.

3. (D) (+) ve (B) (-)yi kullanarak seçili bölümde istediğiniz ayarı 
yapınız.
• Bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemi

hızlandırır.

İstediğiniz ayarı yapmak için 2 ve 3. 
basamakları tekrar ediniz.

• Saat ayarı yaparken 12 saat formatını
kullanıyorsanız AM (A) ya da PM (P) 
ayarını doğru yapmaya, 24 saat ayarı
kullanıyorsanız zamanı doğru ayarlamaya
dikkat ediniz.

Alarm Göstergesi

(–)

(+)

4. Ayarlarınızı istediğiniz gibi yaptıktan sonra ayarlar ekranından
çıkmak için (A)ya basınız.
• Böylece ayarlar ekranından çıkarsınız.
• Bu ekranda 2-3 dakika hiç bir işlem 

yapmazsanız saatiniz otomatik olarak
ayarlar ekranından çıkar.

Bir Alarmın ya da Saat Başı Sinyalinin Açılıp
Kapatılması

Alarm Modunda (D)ye basınız.
• (D)ye her basışınızda ekrana aşağıdaki 

alarm ve saat başı sinyali ayarı gelir.
Halihazırdaki açık/kapalı durumu ekrandaki
göstergelerden anlaşılır.

• Bir alarmın ya da saat başı sinyalinin açılması
açık göstergesinin ekrana gelmesine sebep
olur.

Off nOmralA

On

On Off

OnSaat
Başı Sinyali

OffOff

Alarmı Susturmak İçin
Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.

            Saat Başı Sinyali Göstergesi

Saat ve Tarih Ayarlarının Şekillendirilmesi
Pil değişimi vs. den sonra saat ve tarih ayarını aşağıdaki prosedürü kullanarak
ayarlayabilirsiniz.
• Bu prosedürü Zaman İşleyişi Modunda yapınız.

Saniye Sayımının Sıfırlanması
Bu işlem 30 saniye içinde saniyelerin sıfırlanmasını sağlar. 

1. Ekrandaki saniye haneleri yanıp sönmeye
başlayan dek bir kaç saniye (A)yı basılı tutunuz.

2. Zaman sinyali duyunca (D)ye basınız.
• Bu saniye sayımını sıfırlar (00).
• Saniye sayımı 30 ile 59 arasındayken (D)ye

basarsanız saniyeler sıfırlanınca, dakika
bölümüne de +1 dakika eklenir. Saniyeler
00-29 arasındayken (D)ye basarsanız,
saniyeler sıfırlanır fakat dakika bölümüne 
ekleme olmaz.

Saniye

3. Ayarlarınızı istediğiniz gibi yaptıktan sonra ayarlar ekranından
çıkmak için (A)ya basınız.
• Bu ekranda 2-3 dakika hiç bir işlem 

yapmazsanız saatiniz otomatik olarak
ayarlar ekranından çıkar.

Ayda bir kez saniyeleri sıfırlama işlemini
yaparsanız daha gerçekçi bir zaman
işleyişi gerçekleşir.

Halihazırdaki Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin
1. Ekrandaki saniye haneleri yanıp sönmeye

başlayan dek bir kaç saniye (A)yı basılı tutunuz.

2. (C)yi kullanarak yanıp sönen haneyi değiştirmek
istediğiniz ayar üzerine getiriniz.
• (C)yi kullanarak aşağıda gösterilen saat ve

tarih ayarları arasında dolaşınız. (C)ye her
basışınızda ilgili ayar yanıp sönmeye
başlayacaktır.

12/24-saat
formatı

Gün Yıl    Ay

DakikaSaniye Saat

Saat

3. (D) (+) ve (B) (-)yi kullanarak seçili bölümde istediğiniz ayarı 
yapınız.
    Bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemi
hızlandırır.
•

İstediğiniz saat ve tarih ayarını yapmak için 
2 ve 3. basamakları tekrar ediniz.

• Saat ayarı yaparken 12 saat formatını 
kullanıyorsanız AM (A) ya da PM (P) ayarını doğru yapmaya, 
24 saat ayarı kullanıyorsanız zamanı doğru ayarlamaya
dikkat ediniz.

• 12 / 24 saat formatı ayarları ekrandayken 12 saatlik zaman işleyişini (12H)
ya da 24 saatlik zaman işleyişini (24H) seçmek için (D)yi kullanınız.

• Yıl ayarını 2000 ile 2099 arasında yapabilirsiniz. Haftanın günü
yapılan tarih ayarlarına göre otomatik görüntülenir.
Saatinizin tamamen otomatik takvim özelliği farklı ay uzunluklarını
ve eksik yılları otomatik algılar. Bu yüzden pil değişimi yaptığınız
durum hariç saat ve tarih ayarlarını tekrar yapmanız gerekmez.

4. Ayarlarınızı istediğiniz gibi yaptıktan sonra ayarlar ekranından
çıkmak için (A)ya basınız.
• Bu ekranda 2-3 dakika hiç bir işlem 

yapmazsanız saatiniz otomatik olarak
ayarlar ekranından çıkar.

(–)

(+)
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