
KULLANIM KILAVUZU :MODÜL QW-1301

GENEL REHBER
•  Bir Moddan ba ka bir moda geçmek için (B)yi kullanınız. Modlar kılavuzun devamında anlatılmaktadır.

Zaman leyi i Modu Tarih Modu Alarm Modu kili Zaman Modu Kronometre Modu

ALARM MODU
Günlük Alarm Fonksiyonu açıldı ında her gün ayarlanan vakitte 20 saniye 
alarm çalar. Çalan alarmı herhangi bir tu a basarak susturabilirsiniz. Saat 
Ba ı Sinyalini açtı ınızda saat her saat ba ı sinyal verir. Günlük Alarm ve 
Saat Ba ı Sinyali dijital saat ayarlarına göre çalı ır.  
• Bir ayar hanesi seçiliyken birkaç dakika hiç bir tu  i lemi 
gerçekle tirmezseniz yanıp sönen haneler durur ve saat otomatik olarak 
Zaman leyi i Moduna döner.

Alarm Zamanını Ayarlamak çin
1. Alarm Modunda sat haneleri ekranda yanıp sönmeye ba layana dek 

(C)ye basınız. Saat haneleri ayarlandı ından bu haneler yanıp sönecektir. 
2. A a ıdaki sırada dizili olan ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.  

ZAMAN LEY  MODU
Dijital Saati Ayarlamak çin
1. Zaman leyi i Modunda saniye haneleri yanıp sönmeye ba layana dek (C)yi 

basılı tutunuz. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz. 
2. A a ıdaki sırada dizili olan di er ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

Alarm ON göstergesi
Akrep                          Yelkovan Mod göstergesi

Saat DakikaSaniye

12/24-Saat FormatıZaman leyi i

• Zaman leyi i ekranını bir kez görüntüledi inizde (C)yi tekrar basılı tutarak 
yanıp sönen haneleri görüntüleyebilirsiniz.

3. Saniye haneleri yanıp sönerken (B)ye basarak saniyeleri “00” sıfırlayınız. 
Saniyeler 30 ila 59 arasında iken sıfırlama yaparsanız sıfırlama yapılırken 
dakika hanesine de 1 dakika eklenir. Saniyeler 00 ile 29 arasındayken 
sıfırlama yaparsanız dakika hanesine ekleme yapılmaz. 

SaatSaniyeSaat Saat Ba ı  
Sinyali açık 
göstergesi

Sa  dakika hanesiSaat Sol dakika hanesi
        DakikaDakika

PM göstergesi Alarm/Saat Ba ı Sinyali AyarlarıAlarm Modu

• Alarm Modu ekranına geldi inizde yanıp sönen haneleri ekrana getirmek için yine (C)yi basılı tutmanız gerekir.

3. (B) (+) ile seçili haneyi ayarlayınız. (B)yi basılı tutarsanız bu ayarı daha hızlı yapabilirsiniz. 
• Alarm Zamanının 12/24 saat formatı dijital zaman i leyi indeki formatla aynıdır. 
• Alarm zamanını 12 saat formatını kullanarak ayarlıyorsanız sabah ve ak am ayarına dikkat ediniz.  

4. Günlük Alarm/ Saat Ba ı Sinyali ayarı seçiliyken (B) ile a a ıdaki sırada ayar seçimi yapınız.
[Alarm ON Göstergesi/Saat Ba ı Sinyali ON Göstergesi]

4. Di er haneler seçili oldu unda (saniye hariç) (B) (+) ile ayarlama yapınız. (B)yi basılı tutarak ayarları daha hızlı 
yaparsınız. 12/24 saat seçimi seçiliyken (B) ile bu formatlar arasında seçim yapabilirsiniz. 
- Saat ve formatı ayarladıktan sonra (C)ye basarak Zaman leyi i Moduna geçiniz. 

• Bir ayar hanesi seçiliyken birkaç dakika hiç bir tu  i lemi gerçekle tirmezseniz yanıp sönen haneler durur ve saat 
otomatik olarak Zaman leyi i Moduna döner.  

Analog Saati Ayarlamak çin
Her türlü modda (A)ya basarak analog kolları ayarlayabilirsiniz.
(A)yı basılı tutarak analog saati daha hızlı da ayarlayabilirsiniz. Ayarı sadece ileri do ru yapabilirsiniz geri alamazsınız. 

kiside ON kiside OFF    Sadece Günlük      Saat Ba ı 
                                                   Alarm açık                Sinyali açık TAR H MODU 

Tarihi Ayarlamak çin
1. Tarih Modunda ay haneleri ekranda yanıp sönmeye ba layana dek (C)yi 

basılı tutunuz. Böyle ayarlandı ından ay haneleri yanıp sönmeye ba lar.  

2. A a ıdaki sırada dizili olan ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız. 

5. Alarm ayarınızı yaptıktan sonta (C)ye basarak Alarm Moduna geçiniz. 
•  Bir ayar hanesi seçiliyken birkaç dakika hiç bir tu  i lemi gerçekle tirmezseniz yanıp sönen haneler durur ve saat 
otomatik olarak Zaman leyi i Moduna döner. 

Alarmı Test Etmek çin
Her türlü modda (B)yi basılı tutarak alarm sesini duyabilirsiniz. Fakat (B)ye basmak aynı zamanda modu da de i tirir.

Ay Tarih Haftanın günü Tarih Modu

• Bir kez Tarih Modu ekranına geldi inizde yanıp sönen ay hanesin 
görüntülemek için tekrar (C)yi basılı tutmanız gerekir.

3. Ay ya da tarih bölümü seçiliyken (B) (+) ile ayarlama yapınız. Haftanın 
günü seçiliyken (B)ye basarak bir sonraki güne geçebilirsiniz. (B)yi basılı 
tutmanız yapılan i lemi hızlandırır. 

K L  ZAMAN MODU
kili Zaman Fonksiyonu, halihazırdaki analog ve dijital saatten ba ımsız 

olarak ikinci bir dijital saati daha görmenizi sa lar. Böylece ba ka bir zaman 
diliminin saatini de kontrol edebilirsiniz.

kili Zamanı Ayarlamak çin
1. kili Zaman Modunda saat haneleri yanıp sönmeye ba layana dek (C)yi 

basılı tutunuz. Bu ayar yapıldı ından saat haneleri yanıp söner. 
2. A a ıdaki sırada dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız. 

      Ay Haftanın günü

Tarih

4. Tarihi ayarladıktan sonra (C)ye basarak Tarih Moduna geçiniz.

• Saatiniz eksik yılları anımsamaz. Gerekli tarih geldi inde manuel olarak 29 ubat ayarını yapınız. 
• Bir ayar hanesi seçiliyken birkaç dakika hiç bir tu  i lemi gerçekle tirmezseniz yanıp sönen haneler durur ve saat 

otomatik olarak Zaman leyi i Moduna döner.    
Saat Saniye

Dakika DakikaSaatKRONOMETRE MODU
Kronometre sayesinde geçen zamanı ve toplam geçen zamanı ölçebilirsiniz. 
Kronometrenin çalı ma aralı ı 59 dakika 59.99 saniyedir. 

Geçen Zamanı Ölçmek çin
1. (C)ye basarak kronometreyi ba latınız.
2. (C)ye basarak kronometreyi durdurunuz. 
3. Kronometre "00:00 00" haline gelene dek (C)yi basılı tutunuz. 
Toplam Geçen Zamanı Ölçmek çin
1. (C)ye basarak kronometreyi ba latınız.
2. (C)ye basarak kronometreyi durdurunuz. 
3. Kronometreyi kaldı ı yerden devam ettirmek için tekrar (C)ye basınız. 

sterseniz aynı i lemi 2 ya da 3 kez tekrar edebilirsiniz. 
4. Kronometre "00:00 00" haline gelene dek (C)yi basılı tutunuz. 

Mod göstergesi
12/24-Saat Formatıkili Zaman ModuMod göstergesi

• Bir kez kili Zaman Modu ekranına ula tı ınızda yanıp sönen haneleri görüntülemek için tekrar (C)yi basılı tutmanız 
gerekir.

3.  (B) (+) ile seçili haneyi ayarlayınız. (B)yi basılı tutarak ayarı hızlandırınız. 12/24 saat formatı seçiliyken (B) ile seçim 
yapınız. 

4. Saati ayarladıktan sonra (C)yi kullanarak kili Zaman Modunu seçiniz. 
• Bir ayar hanesi seçiliyken birkaç dakika hiç bir tu  i lemi gerçekle tirmezseniz yanıp sönen haneler durur ve saat 
otomatik olarak Zaman leyi i Moduna döner.

Dakika 1/100 saniye
Saniye


