
 
 
 
 
 
2165 KULLANMA KLAVUZU 
 
 
 
Saatin özellikleri 
 
1-Saat  
2-20 telefon hafızası 
3-5 farklı zaman alarmı 
4-Kronometre 
5-Zemin aydınlatmalı ekran 
6-10 bar su geçirmezlik 
7-Darbelere dayanıklılık 
 
 
 
1-Saat ve Tarihin  ayarlanması 
  
 
Saat konumunda iken (A) butonuna birkaç saniye basıp bekleyin saniye yanıp sönmeye 
başlayacaktır, saniyeyi(D)butonundan  sıfırlayabilirsiniz. (C) butonuna  basıp saatin yanıp 
sönmesini sağlayabilirsiniz tekrar (D) veya (B) butonundan saatinizi ayarlayabilirsiniz.Tekrar 
(C) butonuna basarak (B) ve (D) butonlarından dakikayı,sonra yılı,sonra,ayı,daha sonrada, 
Günü ayarlayabilirsiniz.Son olarakta (B) ve (D)butonlarından ekrandaki  istediğiniz figürü 
secebilirsiniz.(Bu figür yanlızca (L) butonuna basıldığında hareket edecektir.) Tekrar (A) 
butonuna basıp ayar işleminizi bitiriniz. 
 
 
2- Telefon hafızasına kayıt girilmesi   
 
(C) Butonu  ile telefon hafıza bölümüne geliniz.(A) butonuna birkaç saniye basıp 
bekleyiniz.Üst kısımdaki  isim hanesinde yanıp sönen bir çizgi çıkacaktır.(B) ve (D) 
butonlarından secmiş olduğunuz isim,in ilk harfini yazabilirsiniz.Daha sonra (C) butonuna 
basarak ikinci harfi ve sırayla sekiz harfe kadar  diğer harfleri yazabilirsiniz.Sekizinci harften 
sonra  alt bölümde bulunan rakamlar hanesine geçerek, en fazla  oniki rakamlık telefon 
numaranızı (B) ve (D) butonlarını kullanarak yazabilirsiniz. İşlem bitikten sonra  (A) 
butonuna basarak yazdığınız isim ve telefon numarasını hafızaya alınız. İkinci  ismi ve 
telefonu saatinize kaydetmek için birinci kişiyi hafızaya aldıktan sonra (D) ve (B) butonları ile 
boş bir kayıt ekranı secip aynı şekilde kayıt yapabilirsiniz.Telefon hafızasına enfazla 20 isim 
ve telefon kaydedebilirsiniz 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-Zaman alarmının ayarlanması  
 
(C ) Butonu ile alarm bölümüne geliniz. (A) butonuna basıp bekleyiniz saat yanıp sönmeye 
başlaycaktır (B) ve (D) butonları ile saati daha sonra aynı şekilde dakikayı daha sonrada sıra 
ile ay, gün, ve tarihi, ayarlayabilirsiniz.Ekranın üst köşesinde bulunan değişik  figürlerden 
birini seçebilirsiniz. (A) butonuna basarak işlemi bitirebilirsiniz.Eğer alarm bölümündeki 
tarihi boş bırakırsanız hergün ayarladığınız saatte alarm çalar eğer tarih girerseniz yılda bir 
defa ayarladığız tarihte alarm çalar.Diğer alarmları ayarlamak içinde (B) ve (D) butonlarına 
basarak farklı bir alarm bölümünü seçip sırayla diğer alarmları ayarlayabilirsiniz.Saatinizin 
alarmı 5 farklı zamana ayarlanabilir  
 
 
 
4-Kronometrenin  kullanımı 
 
(C)  Butonu ile kronometre bülümüne geliniz.Başlatmak için (D) butonuna basınız durdurmak 
için  veya geçen zamanı ölçmek için tekrar (D) butonuna basınız,kronometreyi sıfırlamak için 
 (B) Butonuna basınız. 
 


