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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.

Zaman İşelyişi Modu                          Telememo Modu Dünya Saatleri Modu El Ayarları
Modu

Kronometre
Modu

Geri Sayım Sayacı
Modu

Alarm Modu

(B)ye bas.

Genel Rehber
•  Bir moddan diğerine geçmek                                 için (B)yi kullanınız. Herhangi bir modda bir işlem yaptıktan sonra

( (C) hariç) (B)ye basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.
• Hangi modda olursanız olun (C)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

Zaman İşleyişi
Bu saatteki zaman analog zaman işleyişi ile dijital zaman işleyişi ayrıdır. Bu yüzden 
analog ve dijital saatlerin ayarlaması da farklı yapılır.
• Zaman İşleyişi Modunda (A)ya basarak zaman ve tarih ekranları arasında 

geçiş yapabilirsiniz.

Saat: Dakika

PM göstergesi

Saniye

YelokvanAkrep

Haftanın günü

Ay - Gün

(A)ya bas.

Tarih Ekranı                                                     Saat Ekranı

Dijital Saat ve Tarih
Zaman İşleyişi modunu kullanarak dijital saat ve tarihi görebilir, bunların ayarlarını 
yapabilirsiniz. Dijital saati ayarlarken yaz saati uygulamasını da ayarlayabilirsiniz.
(DST).

Dijital Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin
1. Zaman İşleyişi modunda ekrandaki şehir kodu yanıp
   sönmeye başlayana dek (B)ye basınız. Böylece ayarlar
   ekranına geçersiniz.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan ayarlar arasında geçiş
    yapmak için (B)yi kullanınız.

Ekran

P

Bunu yapmak için:
Saniyeleri sıfırlamak için 
Yaz Saati Uygulaması (ON) ile Standart Saat 
(OFF) arasında seçim yapmak için
Saat yada dakikaları değiştirmek için
Yıl ayarını değiştirmek için
Ay yada günü ayarlamak için

Bunu kullanınız.
(D)
(D)

        (D)  (+) ve  (C)  (–).

4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
• Saat, dakika yada DST ayarlarını değiştirmeden sadece saniyeleri sıfırladığınızda 

analog yelkovanı ve akrebi de otomatik olarak bu ayara uyarlanır. Fakat saat, 
dakika yada DST ayarlarını da değiştirdiyseniz “Analog Saati Ayarlamak İçin” 
adlı bölüme bakınız.  

• DST ayarlarıyla ilgili detaylı bilgi için “Yaz Saati Uygulaması Ayarları (DST)”ye 
bakınız.

• 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.

 

• Haftanın günü, yaptığınız tarih ayarlarına göre ekranda gösterilir. (yıl, ay, gün)
• 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 
ayarlama yapmanız gerekmez.

12-Saat ve 24-Saat Formatı Arasında Seçim Yapmak İçin
Zaman İşleyişi Modunda (D)yi kullanarak 12 saat formatını (ekrandaki A yada 
P ile gösterilir) ya da 24 saat formatını seçiniz. 
• 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 A göstergesi ekrannda görünür.

• 24 saat formatında ise saat 0:00 ile 23:59 arasında döngüsel hareket eder ve
herhangi bir göstergesi yoktur.

• Zaman İşleyişi modunda seçilen 12 saat / 24 saat formatı saatin tüm diğer modları 
için de geçerli olur.

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

Zaman İşleyişi Dijital Saatte Yaz Saati Uygulamasıyla Standart Saat Arası Seçim 
1. Zaman İşleyişi modunda ekrandaki şehir kodu yanıp
sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar
ekranına geçersiniz.
2. (B)ye bir kez basarak DST ayarları ekranını görüntüleyin.
3. (D)yi kullanarak yaz saati uygulamasını (ON göstergesi)
yada standart saat uygulamasını (OFF göstergesi) açınız. 
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
• DST göstergesi; Zaman İşleyişi, Alarm ve El Ayarları 

modlarında ekranda görünerek Yaz Saati Uygulamasının 
açık olduğunu hatırlatır.

Analog Saatin Ayarlanması
Dijital saat ile analog saat ayarı birbirinin aynısı değilse aşağıdaki prosedürü kullanarak 
analog kolları ayarlayın.

Analog Saati Ayarlamak İçin
1. Zaman İşleyişi modunda 6 kez (B)ye basarak El 
    ayarları moduna giriniz.

 

2. Halihazırdaki dijital saat yanıp sönmeye başlayana 
    dek (A)ya basınız, ayarlar ekranına geçiniz.
3. (D)yi kullanarak 20 saniyelik atlamalarla ayarlama 
     yapınız.

• (D)yi basılı tutarsanız analog saat ayarı daha 
hızlı yapılır.

DSTSaniye

Gün

Saat

Yıl   Ay

Dakika

3. Ayar yapmak istediğiniz bölüm ekrana geldiğinde (C) ve (D)yi kullanarak aşağıda
gösterildİği gibi ayarlama yapınız.

DST göstergesi

• Eğer ayarlama yapmanız çok uzun sürecekse (D) ve (C)ye birlikte basınız. 
Bu hızlı ayarlama işlemini kitler. Böylece her iki tuşu da basılı tutmanıza 
gerek kalmaz. Bu hızlı ayar kilidi, siz herhangi bir tuşa basana kadar geçerli
 olur. Fakat ayar yaptığı saat 12 saati geçerse yada herhangi bir alarm çalmaya 
başlarsa (günlük alarm, saat başı sinyali, geri sayım alarmı) ayar durur.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız. 
• Zaman İşleyişi moduna dönmek için (B)ye basınız.
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İsim

Kayıt numarası
Numara

Kalan
hafıza

Telememo
Telememo Modu sayesinde her biri isim  ve numara 
bölümlerindenoluşan 30 kaydı saat hafızasında 
tutabilirsiniz.Kayıtlar isim bölümünün ilk harfine göre 
alfabetik olarak sıralanırlar. Kayıtlarınızı ekranda 
tarayarak görebilirsiniz.
• Bir Telememo Modu kaydında hem isim hem numara 

bölümü bulunur.
• Saatin kayıtlarını nasıl sıraladığını görmek için 

“Karakter Listesi”ne bakınız.
• Bu bölümdeki tüm işlemler (B)ye basarak girebileceğiniz 

Telememo Modunda bulunmaktadır.

Yeni Bilgi Ekranı

Yeni Bir Telememo Kaydı Oluşturmak İçin
1. Telememo Modunda (C) ve (D)ye aynı anda basarak 
Yeni Bilgi Ekranını görüntüleyin.  

  

• Yeni bilgi ekranında, isim bölümünde hiçbir bilginin 
bulunmadığını göstren “- - -” vardır.

• Yeni bilgi ekranı görüntülenmiyorsa saatin hafızası 
dolmuş demektir. Yeni bir kayıt ekleyebilmek için önce 
eski kayıtlardan bazılarını silmenzi gerekir.

2. İsim bölümünde yanıp sönen bir hane görünene dek 
    ( _ ) (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.

3. (D) ve (C)yi kullanarak isim bölümündeki hane üzerine 
    gelecek olan karakterleri tarayınız. Karakterler aşağıdaki 
    sırada ekrana geleceklerdir. 

 

(boşluk) - ile -
 (D)ye bas.

     (C)ye bas.
• İsim bölümünde boşluk bırakabilir, alfa karakterleri semboller yada sayılar 

 yazabilirsiniz. Detaylı bilgi için “Karakter Listesi”ne bakınız.
4. İstediğiniz karakter hane üzerine geldiğinde (B)ye basarak haneyi 
     sağa kaydırınız.
5. Üç ve dördüncü basamakları tekrar ederek metninizi yazınız.

• İsim bölümü için en fazla 8 karakter yazabilirsiniz.
6. İsmi yazdıktan sonra gerektiği kadar (B)ye basarak 
    haneyi numara bölümüne geçiriniz.

• İsim bölümünde olduğunuzu hanenin uzun çizgisinden 
( _ ), numara bölümünde olduğunu ise ( -) kısa 
çizgisinden anlayabilirisniz.

• İsim bölümünde 8 karakterlik boşluk bulunmaktadır.
Numara bölümüne geçmek için 8. karakter hanesine 
kadar gelmeniz gerekir.

• Numara bölümünde ise 16 karakter yazabilirsiniz.
(B)ye basarak 16. haneye geldikten sonra bir daha ki 
(B)ye basışınızda isim bölümüne geçersiniz.

7. (D) ve (C)yi kullanarak numara bölümündeki hane üzerine  gelecek olan karakterleri 
    tarayınız. Karakterler aşağıdaki sırada ekrana geleceklerdir. 

 

(boşluk) -

8. İstediğiniz karakter hane üzerine geldiğinde (B)ye basarak haneyi 
     sağa kaydırınız.
9. Yedi ve sekizinci basamakları tekrarlayarak numara yazımını tamamlayınız.

• Numara bölümünde 16 karakter yazabilirsiniz.
10. (A)ya basarak bilgilerinizi kaydedip, Telememo kayıt ekranına (hane bulunmaz) 
       dönünüz.
• Bilgileri kaydetmek için (A)ya bastığınızda bilgiler birkaç saniye ekranda yanıp 

sönerler, bu kaydedilmekte olduklarını gösterir.
• Bilgilerinizi kaydetmek için isim bölümüne mutlaka birşeyler yazmanız gerekir, 

aksi halde kayıt yapılmaz.

Telememo Kayıtlarınızı Görmek İçin
 Telememo Modunda  (+) yı kullanarak Telememo kayıtlarınızı tarayabilirsiniz.

• Telememo kayıtlarını tararken ekranda sadece isim bilgileri görünür.
• İsim ve numara ekranları arasında geçiş yapmak için (A)yı kullanınız.

(A)ya bas.

İsim  Numara

• İsim ve numara bölümleri sağdan sola doğru devam eder. Bilgilerin son karakteri 
ile ilk karakteri arasında bir ayraç bulunur.(<)

• Bir Telememo kaydı ekrandayken (D)ye basarak Yeni Bilgi Ekranını 
görüntüleyebilirsiniz.

Bir Telememo Kaydında Düzeltme yapmak için
1. Telememo Modunda (D)yi kullanarak kayıtlarınızı tarayıp, düzeltme yapmak 
     istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen hane görününene dek (A)ya basınız.
3. (B)yi kullanarak değiştirmek istediğiniz karaktere gidiniz.
4. (C) ve (D)yi kullanarak karakteri değiştiriniz. 

• “Yeni bir Telememo Kaydının Oluşturmak İçin” bölümündeki 3. basamağa bakarak
isim bölümünün yazılışını, 7. basmaağa bakarak numaranın yazılışını görebilirsiniz.

 

5. (A)ya basarak bilgilerinizi kaydedip, Telememo kayıt ekranına (hane bulunmaz) 
       dönünüz.

Bir Telememo Kaydını Silmek İçin
1. Telememo Modunda (D)yi kullanarak kayıtlarınızı tarayıp, silmek
     istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen hane görününene dek (A)ya basınız.
3. (C) ve (D)ye birlikte basarak kaydı siliniz. 

• harfleri ekranda görünür, kaydın silinmekte olduğunu ifade eder. Kayıt
silinince yeni bir bilgi girişi için hazır olan hane ekrana gelir.

4. Yeni bilgi girişi yapın yada (A)ya basarak Telememo Kayıt ekranına dönün.

Şehir kodu

Seçilen şehir
kodundaki saat

Dünya Saatleri modunda 30 farklı şehrin (29 zaman dilimi)
dijital saatlerini görebilirsiniz. 
• Bu bölümdeki tüm işlemler (B)ye basarak girebileceğiniz
Dünya Saatleri modunda yer almaktadır.

Dünya Saatleri
Zaman İşleyişi Modundaki saat işleyişi ile Dünya Saatleri 
modundaki saat işleyişi birbirinden farklıdır. Dolayısıyla ayrı 
ayrı ayar gerektirirler. Bu saatte önceden yüklenmiş olan 
şehir kodları bulunmaktadır, her kod bir zaman dilimine aittir.

• Dünya Saatlerindeki herhangi bir şehrin satini değiştirdiğinizde, diğer şehirlerin saatleri 
de bu yaptığınız ayara göre otomatik ayarlanır.

• Eğer bulunduğunuz şehir, yüklü olan şehir kodları arasında yoksa, sizin şehrinizle aynı 
zaman diliminde olan şehrin kodunu seçiniz.

• Detaylı bilgi için “Şehir Kodları Tablosu”na bakınız

Dünya Saatlerini Ayarlamak İçin
1. Dünya Saatleri Modunda (D)yi kullanarak şehir kodlarını 
    tarayınız.
2.  DST on/off ekranı yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya 
    basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz. 
3. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçiş yapmak 
    için (B)yi kullanınız.

DST DakikaSaat

4. Bir ayar bölümü yanıp sönerken (D) ve (C)yi kullanarak ayarlama yapın. 
• (D) ve (C)yi kullanarak Dünya saatlerinde ayarlama yaptığınız zaman, 

ekrandaki dünya saati Zaman İşleyişi modundaki saat olarak ayarlanır. 
 

• DST On/Off ayarları seçiliyken (yanıp sönerken) (D)yi kullanarak Yaz saati 
uygulamasını açınız (ON) ya da Standart saati (OFF) seçiniz.

• Saat ya da dakika ayarları seçiliyken (yanıp sönerken)  (+) ve  (–) yi
kullanarak ayarlama yapınız. 

5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Diğer Bir Şehirn Saatini Görüntülemek İçin
Dünya Saatleri Modunda (D) ile şehir kodlarını tarayınız.

Bir Şehir Kodunda Yaz Saati Uygulaması ile Standart Saat Arası Seçim
1. Dünya Saatleri Modunda (D)yi kullanarak Standart Saat/Yaz 
   Saati Uygulaması ayarlarını yapmak istediğiniz şehri 
   bulunuz.
2. DST On/Off ayarları yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya 

basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
3. (D)yi kullanarak Yaz saatini açınız (ON göstergesi) 

yada Standart saati seçiniz (OFF göstergesi). 
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
• DST göstergesi Dünya Saatleri modunda ekranda 

görünerek yaza saati uygulamasının açık olduğunu 
ifade eder.

• Yukarıda işlemi yaptığınızda tüm şehirlerin yaz saatiğ/standart 
saat ayarı değişmiş olur. Tek bir şehrin yaz saati/standart 
saatini ayarlamanız mümkün değildir.

DST göstergesi

Alarmlar
Bu saatte 3 tane birbirinden bağımsız günlük alarm 
bulunmaktadır. Alarmlardan biri açıldığında, ayarlanan 
zamana ulaşan saat alarm çalar. Alarmlardan biri uyku 
alarmı, diğer ikisi ise bir kerelik alarmdır.
Saat başı sinyalini açarak, saatinizin her saat başında 
2 sinyal sesi vermesini de sağlayabilirsiniz.
• Alarm modunda 4 ekran bulunmaktadır. Bunlardan ikisi

bir kerelik alarmdır (AL1 ve AL2), biri uyku alarmıdır, 
(SNZ ile gösterilri) ve biri de saat başı sinyalidir 
(SIG ile gösterilir).

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

Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin
1. Alarm modunda (D)yi kullanarak alarm ekranları arasında 
    dolaşınız, ve ayarlamak istediğiniz alarmı seçiniz.

• Bir kez çalacak bir alarm ayarlamak için AL1 yada 
AL2’yi seçiniz. Uyku alarmını seçmek için SNZ ile 
gösterilen ekranı seçiniz.

• Uyku alarmı, her 5 dakikada bir tekrar çalan alarmdır.
2. Bir alarm seçtikten sonra, alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayana 
   dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz. 

• Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.
3. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (B)yi kullanınız.
4. Bir ayar bölümü yanıp sönerken (D) (+) ve (C) (-) ile ayarlama yapınız. 

• 12 saat formatı kullanarak alarm zamanını ayarlıyorsanız a.m (A göstergesi) 
ve p.m (P göstergesi) ayarlarını doğru yapmaya dikkat ediniz.

5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Alarm Kullanımı
Alarm, saatin hangi modda bulunduğundan etkilenmeksizin zamanı gelince 10
saniye boyunca çalar. Uyku alarmında ise alarm her 5 dakikada bir toplam 7 kez 
(siz onu kapatmazsanız) çalar.
• Alarm ve Saat başı sinyali Zaman işleyişindeki dijital saat ayarlarına göre 

çalışırlar.
• Çalmaya başlayan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.
• Uyku alarmının 5 dakikalık aralarında aşağıdaki işlemlerden birini yapmanız 

uyku alarmının kapanmasına neden olur:
Zaman İşleyişi modu ayarlar ekranının görüntülenmesi
SNZ ayarları ekranının görüntülenmesi

AM göstergesi

Alarm zamanı
(Saat: Dakika)

(D)ye bas.

(C)ye bas.

Dünya Saatleri
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Alarmı Test Etmek İçin
Alarm modunda (D)yi basılı tutarak alarm sesini duyabilirsiniz.

Bir Alarmın ve Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması
1. Alarm modunda (D)yi kullanarak bir alarmı yada saat başı sinyalini seçiniz.
2. (A) ile onu açınız yada kapatınız.
• Aşağıda gösterilen göstergeler, saat başı sinyali yada alarmlardan biri 

açıldığında gösterilen göstergelerdir. Her bir gösterge, ilgli işlev kapatıldığında 
ekrandan kaybolur.

Alarm 1
açık göstergesi

Alarm 2 
açık göstergesi

Uyku alarmı
açık göstergesi

Saat başı sinyali
açık göstergesi

• Yukarıdaki açık göstergeleri bütün modların ekranlarında görünürler.
• Ekrandaki açık göstergesi, ilgili alarm çalmaya başladığında ekranda yanıp 

söner.
• Uyku alarmı açık göstergesi, uyku alarmının 5 dakikalık aralarında ekranda 

yanıp söner.

Saniye

Dakika    Saat

Geri Sayım Sayacı
Geri sayım  1 dakika ile 24 saat arasında ayarlanabilir.
Geri sayım sıfıra ulaştığında bir alarm çalmaya başlar.

• Bu bölümdeki tüm işlemler, (B)ye basarak giriş 
yapabileceğiniz Geri Sayım Sayacı modunda bulunur.

Geri Sayım Başlangıç Saatini Ayarlamak İçin
1. Geri sayım sayacı modunda, geri sayım saatinin saat 
    haneleri ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya 
    basıınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için 
    (B)yi kullanınız.

3. Bir ayar bölümü ekrandayken  (+) ve  (–) ile ayarlama yapınız.
• Geri sayım başlangıç saatini 24 saate ayarlamak için 0:00 ayarı yapınız.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin
Geri sayım sayacı modundayken geri sayımı başlatmak 
için (D)ye basınız.
• Geri sayımın sonuna ulaşıldığında siz herhangib ri tuşa 

basıp susturmazsanız 10 saniye boyunca alarm çalar
Alarm durduğunda otomatik olarak geri sayım başlangıç 
saati sıfırlanır.

• Çalışan geri sayımı duraklatmak için (D)yi kullanınz.
(D)ye tekrar basarak kaldığı yerden sayımı devam 
ettirebilirsiniz.

• Geri sayımı tamamen iptal etmek için önce sayımı 
duraklatınız -(D)ye basarak-. Daha sonra (A)ya basarak 
geri sayım başlangıç saatini görüntüleyiniz.

• Siz Geri sayım sayacı modundan çıksanız dahi, geri 
sayım çalışmaya devam eder.

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 (B)ye basarak girebileceğiniz
Kronometre modunda yer almaktadır.

Kronometre İle Zaman Ölçümü Yapmak İçin
Geçen Zaman

Başlat               Durdur               Tekrar Başlat Durdur               Sil

Başlat              Ayır                         Ayrımı Bırak             Durdur                  Sil

Başlat                  Ayır                      Durdur               Ayrımı bırak                Sil

İkiye Ayrılan Zaman

İki Yarışmacısı Olan Yarışlar

İlk yarışmacı
bitirir.
1. yarışmacının
zamanı ekrandadır.

2. yarışmacı
bitirir.

2. yarışmacının
zamanı ekrandadır.

DakikaSaat

1/100
saniye

Saniye

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 Özelliği
• Telememo, Alarm yada El Ayarları 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.
• Herhangi bir modda (B)yi birkaç saniye basılı tutarsanız saat Zaman İşleyişi 

moduna döner. Fakat ayarlar ekranı görüntüdeyken bu işlem yapılamaz. 

Tarama
(C)ve (D) tuşları ayarlar ekranındaki bilgi taramasını yapmak için
kullanılır. Bilgi taraması işlemi boyunca bu tuşu basılı tutmak tarama işlemini 
en yüksek hıza ulaştırır.

İç Ekranlar
Telememo, Dünya Saatleri ya da Alarm modlarına girdiğinizde karşınıza çıkan 
ilk ekran, bu modlarda görüntülemiş olduğunuz son ekrandır.
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.

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

• “UTC” dünya çapındaki saatler için uluslararası bir standart olan “Uluslararası 
Zaman Kordinasyonu”nun kısaltılmışıdır.  Bu atomik saatlerin mikrosaniyelerle 
doğru olarak işlemelerinin sağlanmasıdır. Yeryüzünün yönelimine göre UTC’nin 
korunması için saniye eklemeleri ve çıkartmaları yapılır.  

Ekran Aydınlatma Uyarıları
Ekranı aydınlatmak için iki  LED ve ışık rehberi paneli kullanılır ve karanlıkta 
ekranın okunması kolaylaştırılır. Hangi modda olursanız olun (ayarlar ekranının 
görüntüde olması hariç) (C)ye basarak ekranı bir saniyeliğine aydınlatabilirsiniz.
• Ekran ayınlatması, direk güneş ışığı altında kullanıldığında ekranın 

okunması zorlaşır.
• Alarm çalmalaya başladığında ekran aydınlatması otomatik olarak söner.
• Ekran ışığının çok sık kullanımı pilin ömrünü kısaltır.

Karakter Listesi

Şehir Kodları Tablosu

*Aralık 2004 verilerine göre düzenlenmiştir.

PPG Pago Pago –11.0
HNL Honolulu –10.0 Papeete
ANC Anchorage –09.0 Nome
LAX Los Angeles –08.0 San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Seattle, Dawson City
DEN Denver –07.0 El Paso, Edmonton

CHI Chicago –06.0 Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans, Mexico City,
Winnipeg

NYC New York –05.0 Montreal, Detroit, Miami, Boston, Panama City, Havana,
Lima, Bogota

CCS Caracas –04.0 La Paz, Santiago, Port Of Spain
RIO Rio De Janeiro –03.0 Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
– – – –02.0
– – – –01.0 Praia
LON London +00.0 Dublin, Lisbon, Casablanca, Dakar, Abidjan
PAR Paris +01.0 Milan, Rome, Madrid, Amsterdam, Algiers, Hamburg,
BER Berlin Frankfurt, Vienna, Stockholm
CAI Cairo +02.0 Athens, Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus, Cape Town
JRS Jerusalem
JED Jeddah +03.0 Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi

MOW Moscow
THR Tehran +03.5 Shiraz
DXB Dubai +04.0 Abu Dhabi, Muscat
KBL Kabul +04.5
KHI Karachi +05.0 Male
DEL Delhi +05.5 Mumbai, Kolkata
DAC Dhaka +06.0 Colombo
RGN Yangon +06.5
BKK Bangkok +07.0 Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane

HKG Hong Kong +08.0 Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila, Perth,
Ulaanbaatar

TYO Tokyo +09.0 Seoul, Pyongyang
ADL Adelaide +09.5 Darwin
SYD Sydney +10.0 Melbourne, Guam, Rabaul
NOU Noumea +11.0 Port Vila
WLG Wellington +12.0 Christchurch, Nadi, Nauru Island

Şehir Şehir UTC Aynı zaman dilimindeki diğer ana şehirlerKodu                                Farklılığı

boşluk


