
Modül numaraları 2482, 2600, 2675 ve 2676 olan saatlerin
kullanım kılavuzları aynıdır. Bu kullanım kılavuzundaki
örnek ekranlarda 2482 Modül numaralı saat kullanılmıştır.
Tuş kullanımları yandaki şekilde de gösterildiği gibi harfler
ile anlatılmıştır.
Bu kullanım kılavuzunun her bir bölümü saatinizi
kullanırken gereksinim duyabileceğiniz her türlü 
bilgiyi size sunmak üzere hazırlanmıştır. Daha detaylı ve
Teknik bilgi için “Referans” bölümüne bakınız.

Bir moddan başka bir moda geçmek için (B)yi kullanınız.
Herhangi bir modda herhangi bir işlem yaptıktan sonra (B)ye basarak Zaman İşleyişi Moduna
dönebilirsiniz.
Her türlü modda (A)ya basarak ekranı eydınlatabilirsiniz.

Zaman İşleyişi Modu Alarm Modu Kronometre Modu Zaman Ayarı Modu

Zaman İşleyişi
Zaman İşleyişi Modunu kullanarak hazlihazırdaki
saat ve tarih ayarını görebilirsiniz.

Haftanın günleri şöyle gösterilir.
SU: Pazar MO:Pazartesi
TU: Salı                                 WE: Çarşamba
TH: Perşembe                 F R : Cuma
SA: Cumartesi

12-Saat ve 24-Saat Formatları Arasında Seçim 
Zaman İşleyişi Modunda (C)yi kullanarak 12-saat ve 24-saat
formatları arasında seçim yapabilirsiniz.

12 saat formatında öğlen 12:00 ile gece 11:59 p.m’e kadar  
 göstergesi ekrandadır. Gece yarısından öğlen 

11:59 a.m’e kadar ise ekranda gösterge bulunmaz.
24 saat formatında saat 0:00 ile 23:59 arasında çalışır
ve ekranda 24/ göstergesi bulunur.

Arka Işık Uyarıları
Arka ışık bir EL (electro-luminescent) paneli kullanarak karanlık ortamlarda ekranı aydınlatır.

Çok uzun kullanımdan sonra elektrikle çalışan arka ışık aydınlatması eski gücünü kaybedebilir.
Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırabilir.
Arka ışık kullanıldığında, saatten bir ses gelebilir, bu bir arızadan kaynaklanmayan,sadece EL 
panelinin, aydınlatma için kullandığı titreşimden kaynaklanan bir sestir.
Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.

     Saat başı sinyali
 açık göstergesi

Günlük alarm açıldığında her gün ayarlanan saatte 20 
saniyelik bir alarm çalar. Saat başı sinyali açıldığında ise
saatiniz her saat başında sinyal verir.

Alarm ayarları (ve saat başı sşnyali ayarı)  (B) tuşuna
basarak girebileceğiniz Alarm Modunda yer alır.

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin
1. Alarm Modunda saat haneleri yanıp sönmeye başlayana
    dek (A)ya basınız.
 
        Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.

2. Aşağıdakileri seçmek için (A)yı kullanınız.
(A)ya bastığınızda ekran da aydınlanır.

3. (C) (+) ile ayarlama yapınız. (C)yi basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandırır.

• Alarm zamanının formatı (12 saat-24 saat) zaman işleyişi modunda seçmiş olduğunuz
for normal formattır.

• 12 saat formatını kullanarak alarm zamanı ayarlıyorsanız gündüz için mi, gece için 
mi (P/ ) ayar yaptığınıza (a.m, p.m) dikkat ediniz.

4. Alarm zamanını ayarladıktan sonra (A)ya basarak Alarm Moduna dönünüz.

Çalan Alarmı Susturmak İçin
Çalmaya başlayan alarmı susturmak için (A)ya basınız.

Günlük Alarm ve Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması
Alarm Modunda (C)yi kullanarak günlük alarmın ve saat başı sinyalinin ayarlarını aşağıdaki
sırada değiştirebilirsiniz.

[Alarm açık göstergesi/Saat başı sinyali açık göstergesi]

Sadece Saat
Başı Sinyali

Sadece Günlük
Alarm

İkisi de kapalıİkisi de açık

Sadece Saat
Başı Sinyali

Sadece Günlük
Alarm

İkisi de kapalıİkisi de açık

Alarmı Test Etmek İçin
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Kronometre, geçen zaman, ayrık zaman ve iki bitişli zamanları
ölçmenizi sağlar.Kronometrenin görüntü aralığı 59 Dakika 
ve 59.99 Saniyedir.

Kronometre siz onu durduruna dek her limitine ulaştığında
sıfırdan başlayarak sayımına devam eder.
Kronometre Modundan çıksanız bile kronometre işlemine

Bir ayrık zaman ekranda dondurulmuşken Kronometre
modundan çıkarsanız ayrık zaman silinir ve saat geçen
zaman ölçümüne döner.
Bu bölümdeki tüm işlemler (B)ye basarak girebileceğiniz
Kronometre modunda yer almaktadır.

Kronometre İle Zaman Ölçümleri
(a) Geçen Zaman Ölçümü

Başlat Durdur              Tekrar başlat           Durdur                      Sil

Başlat Ayrımı Bırak            Durdur                       Sil

Başlat Ayır                       Durdur                    Ayrımı bırak           Sil

(b) Ayrık Zaman Ölçümü

(c) Ayrık Zaman ve 1. ile 2.nin Belirlenmesi

1. yarışmacı
bitirir.
1. yarışmacının
skoru ekrandadır.

2. yarışmacı
bitirir.

Ayır
(SPL/     göstergesi)

• (A)ya basmak aynı zamanda ekranı da aydınlatır.

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin
1. (B)yi kullanarak Zaman Ayarı Moduna giriniz.

Seçilen saniye haneleri yanıp sönmeye başlayacaktır.
2. Yanıp sönen haneyi (A)yı kullanarak aşağıdaki sırada
    hareket ettirebilirsiniz.

(A)ya basmak aynı zamanda ekranı da aydınlatır.

3. Saniye haneleri seçiliyken (C)ye basarsanız saniye haneleri sıfırlanır (00). 
     Halihazırda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında iken saniyelerin
     sıfırlanması, dakika bölümüne +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye bölümündeki 
     sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucu dakikalara ekleme yapılmaz. 
4. Saniye bölümü haricindeki rakamlar seçiliyken (yanıp sönerken) (C)  (+) ile ayarlama yapınız. 

Haftanın günü bölümünde (C)ye bastığınızda bir sonraki güne geçersiniz. (C)yi basılı
tutmanız yaptığınız işlemleri hızlandıracaktır. 

5. Saat ve tarihi ayarladıktan sonra (B)ye basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.
Ekranda yanıp sönen bir hane varken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp
sönme durur ve saatiniz otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.
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