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• Haftanın günü değişince, tepeyi kendinize doğru çevirerek 11:00 p.m’e getiriniz.
• Tepeyi kendinizden uzağa doğru çevirerek zaman ayaını tekrar 11:00 p.m’den 

4:00 a.m’e getiriniz ve haftanın gününü bir sonraki güne getiriniz.
• Haftanın günü istediğiniz güne gelene dek yukarıdaki işlemi tekrar ediniz.

3. Haftanın gününü ayarladıktan sonra tepeyi çevirerek saati ayarlayınız.
Dakika ayarını, önce ayarlamak istediğiniz zamanın 5 dakika ilerisine getirip
sonra tam zamana geri çekiniz.
• AM ve PM arasındaki farkı gözeterek dikkatlice ayarlama yapınız.

4. Zaman işleyişini tekrar başlatmak için tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

Günü Ayarlamak İçin
1. Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
2. Tepeyi kendinize doğru çevirerek (resimde gösterilen yönde)

günü ayarlayınız.
3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.
• Gün ayarını 9:00 p.m ve 1:00 a.m arasında değiştirmeyiniz.

Haftanın Gününü ve Saati 
Ayarlamak İçin
1. Saniye ibresi saatin 12 
     pozisyonundayken tepeyi ikinci 
     klik sesine dek dışarı çekiniz, 
     böylece saniye ibresi durur. 
2. Tepeyi çevirerek haftanın gününü 
     ayarlayınız. Haftanın günü  
     11:00 p.m ve 4:00 a.m zamanını 
      geçince değişir. Aşağıdaki işlemleri 
      yaparak istediğiniz haftanın günü 
      ayarını daha hızlı yapabilirsiniz.  

• Tepeyi kendinizden uzağa 
çevirerek zaman ayarını 11:00 
p.m’den 4:00 a.m’e getiriniz, 
böylece haftanın günü değişir.

Geçen Zaman Halkası olan saatler için
Geçen zaman halkasını çevirerek dakika ibresinin
          işaretini göstereceği yere getiriniz.
Bir miktar zaman geçtikten sonra, dakika ibresinin geçen 
zaman halkası üzerinde gösterdiği yere bakınız.
Bu geçen zamanı gösterir.

• Bazı su rezistansı olan modellerde tepe vidalıdır.
Bu modellerde tepeyi dışarı çekmeden önce resimde gösterilen 
yönde çevirerek vidasını gevşetmeniz gerekir. Bu çeşit tepelerde 
tepeyi dışarı çekmek için zorlamayınız.
Öte yandan bu saatlerin tepenin vidası gevşetildiğinde su 
rezistanslı olmadığını unutmayınız. Bu yüzden herhangi bir ayar
değişikliği yaptıktan hemen sonra tepenin vidasını sıkıştırınız.
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