
 
   

 

             KULLANIM KILAVUZU 2516 

Bu Kılavuz Hakkında 
   *Tuş kullanımları yandaki resimde de gösterildiği gibi  

harfler kullanılarak gösterilmiştir. 
* Bu kullanım kılavuzunun her bölümü, saatin her bir işlevini 
kullanmanız için gerekli bilgileri size sunmak üzere hazırlanmıştır. 

Genel Rehber ___________________________________________  
* Bir moddan diğer moda geçmek için (C)yi kullanınız. 
* Hangi modda olursanız olun (L)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz. 

*Ayarlar ekranı görüntüdeyken (yanıp sönen haneler) bir kaç dakika hiçbir işlem 
yapmazsanız saat otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar. 

* Gün Sayacı Modunda yada Telememo Modunda birkaç dakika hiçbir işlem  
yapmazsanız saat otomatik olarak Normal Zaman Ayarları moduna döner. 

Zaman Ayarları Modu Dünya Saatleri Modu Gün Sayacı Modu Telememo Modu Kronometre Modu Alarm Modu 

(C)ye bas 

Zaman Ayarları Modu ___________________________________  
* (B) tuşunu kullanarak aşağıda da gösterildiği gibi haftanın günü ve ay ayarları 
arasında geçiş yapınız. 

Şehir kodu Dakika 

Dünya Saatleri Modu ___________________________________  
Mod göstergesi 

DST açık göstergesi 
Saat DST açık göstergesi Şehir kodu 

(B)ye bas - Saniye Saat:Dakika 
Saniye 

Hafatnın günü Gün 
Ay    

[Ay-Gün Ekranı] 
Gün Dünya Saatleri modu, 40 farklı şehrin zamanını (27 zaman dilimi) gösteren bir işlevdir. 

Ekranın alt kısmında ya gün ve haftanın günü yada  ay ve gün göstergeleri bulunur. 
Kullanılan format, Dünya saatleri moduna girmeden önce Zaman Ayarları Modunda 
ayarlamış olduğunuz formattır. 
* Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgileri görmek için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız. 
* Zaman Ayarları mdou ile Dünya Saatleri modunun zaman işleyişi Yaz Saati  

uygulaması dışında eş zamanlı ilerler. Zaman ayarları modunda herhangi bir şehrin  
zaman ayarlarını değiştirdiğiniz zaman Dünya saatleri modundaki tüm şehirlerin 
saatleri de buna bağlı olarak değişir. 

* Dünya saatleri modunun kendine ait ayrı Yaz Saati uygulaması vardır. 

Dünya Saatlerindeki bir Şehri Seçmek ve Saatini Görmek İçin 
Dünya Saatleri modunda  (D)ye basarak doğuya doğru (B)ye basarak batıya doğru 
şehir kodlarını tarayınız. (D)yada (B)yi basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır. 
* Alarm modunda bir alarm zamanı ayarlayarak, Dünya saatlerinde belirlemiş 

olduğunuz şehrin saatine göre çalmasını sağlayabilirsiniz. 
Yaz Saati Uygulaması (DST) 
Yaz saati uygulaması standart saate otomatik olarak 1 saat eklenerek yapılır. Her 
şehir kodu için (zaman dilimi) kendiniz Yaz Saati uygulamasını başlatamazsınız. Yaz 
saati uygulamasının açılması tüm Dünya Saatlerindeki zaman dilimlerini de 
etkiler.Fakat her ülke ve bölge bu uygulamayı kullanmaz. 
Standart Saat ile Yaz Saati Uygulaması Arasında Geçiş Yapmak İçin 
Dünya Saatleri modunda (A)ya basarak Yaz Saati Uygulaması ile Standart Saat 
arasında geçiş yapabilirsiniz. 

DST açık göstergesi 

Haftanın günü      Ay 
* 12 saat 24 saat formatları arasında seçim yapmak  için (D)yi kullanınız.  
* 12-saat formatında geceyarısından öğlen 12.00ye kadar (a.m) A göstergesi, 

öğlenden geceyarısı 12.00ye kadar da (p.m) P göstergesi ekranda görünür. 
 

* A ve P göstergeleri 24 saat formatında görünmezler. 

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin 
1. Zaman Ayarları modunda yanıp sönen hane ekrana gelene dek (A) ya basınız. 

Böylece ayarlar ekranına geçersiniz. 

DST Saat Şehir kodu Saniye 
Dakika Gün Ay Yıl 

3. Saniye haneleri seçiliyken (yanıp sönerken) (D)ye basarak saniyeleri sıfırlayabilirsiniz. 
Saniye hanelerindeki rakam 30 ile 59 arasındaylen sıfırlama yaparsanız, sıfırlama 
yapılınca dakika hanelerine de 1 dakika ekleme yapılır.Saniye haneleri 00-29 
arasında 
iken sıfırlama yapılırsa dakika hanelerine ekleme yapılmaz. 
*  DST* ayarları seçiliyken  (DST açık göstergesi yanar), (on) (off) ayarları arasında 

seçim yapmak için (D)yi kullanınız. 
* Zaman Ayarları modunda yaptığınız DST on/off ayarları Dünya Saatleri 

Modunu etkilemez. 
* Şehir kodu ayarları seçiliyken istediğiniz şehir kodu ekrana gelinceye dek (D)ye 

basarak varolan şehir kodlarını tarayabilirsiniz. 
* Şehir kodları ile ilgili tüm bilgileri gösrmek için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız. 

* Haftanın günü yapılan tarih ayarına göre otomatik gösterilir. 
* Tarih ayarları 1Ocak 2000 ile 31Aralık 2039 arasında yapılabilir. 
* Saatin atam otomatik takvim özelliği, eksik yılları ve farklı ay uzunluklarını otomatik  

algılar. Bir kez ayarlama yaptıktan sonra, pilleri değiştirdiğiniz zaman hariç bir daha 
ayarlama yapmanız gerekmez. 

* Yaz Saati Uygulaması (DST), bazı bölgelerde yaz mevsiminde gün ışığından daha fazla  
yararlanmak için standart saate 1 saat eklenerek yapılan bir uygulamadır. Fakat her ülke 
ve her bölgede bu uygulama kullanılmaz. 

Arka Işık Uyarıları 
Arka ışık, karanlıkta ekran okumasını kolaylaştırmak amacıyla EL (electro-luminescent) 
panelini kullanarak ekranı aydınlatır. 
Hangi modda olursanız olun (L)ye basarak ekranı 3 saniyeliğine aydınlatabilirsiniz. 
* Aydınlatma sağlayan Electro-luminescent paneli uzun kullanımlar sonucu eski gücünü 

yitirir. 
* Arka ışığın aydınlatması direk güneş ışığı altında kullanılırsa ekranın okunması 

zorlaşır. 
* Arka ışık çalıştırıldığında saatten bir ses gelebilir. Bu EL panelinin titreşiminden 

kaynaklanan bir sestir. Arıza göstergesi değildir. 
 

* Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak söner. 
* Arka ışığın çok sık kullanımı pil ömrünü kısaltır. 

4. Diğer ayarlar seçiliyken (yanıp sönerken) (D)ye basarak ekrandaki rakamı 
arttırınız. 
(D)yi basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandırır. 

5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız. 

(A)yı basılı tut 
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Gün Sayacı Modu ______________________________________  
Gün Sayacı modu, Zaman ayarları modundaki tarihten sizin belirlediğiniz bir tarihe 
kaç gün kaldığını gösteren bir işlevdir. 
Bu saatte 5 ayrı gün sayacı bulunmaktadır.Her sayaca,(en fazla) 8 karakter 
uzunluğunda bir başlık yazısı da ekleyebilirsiniz.5 gün sayacında belirlenen günlerden 
herhangi biri ile Zaman Ayarlarındaki tarih uyuştuğu zaman (gün sayacının yıl ayarına 
bkamaksızın) Zaman ayarları modu ekranında DAYS göstergesi görünür. Gün sayacı 
modunda ise 5 gün sayacından hangisinin günü tutuyorsa o sayaç ekranda yanıp 
söner. 
Tüm gün sayaçları fabrika ayarı olarak 1Ocak 2001'e ayarlanmıştır. 

Mod göstergesi 

7. Numara alanında, halihazırdaki hane üzerindeki karakteri değiştirmek için (tre, 
numara,boşluk) (D)yi kullanınız. Karakterler aşağıdaki sırada değişir. 

(D)ye bas 
(Boşluk)  -(Tre)  O - 9 

* (D)yi basılı tutarak karakter taramasını hızlandırabilirsiniz. 
8. İstediğiniz karakter han üzerine geldiğinde (C)ye basarak haneyi sağa kaydırınız. 

                  
9. İstediğiniz numarayı yazana dek 7 ve 8. basamakları tekrar ediniz. 

* Numara bölümü için en fazla 12 karakter yazabilirsiniz. 
10. Kaydınızın isim ve numara bölümlerini tamamladıktan sonra (A)ya basarak 

kayıt yapınız ve ayarlar ekranından çıkınız. 
* Ekranda bir kerede, başlık yazısının sadece 3 harfi görünebilir.3 harften uzun başlıklar 
sağdan sola devam eder. "<" göstergesi sağındaki karakterin ilk, solundaki karakterin ise son 
olduğunu gösterir. 
* Ekranda bir kerede numara alanındaki 6 karakter görünebilir.6 karakterden uzun  

numaralarda 1ilk 6 rakam ile son altı rakam srayla ekrana gelirler. Bu şekilde 
12 karakterlik bir numara ekranda gösterilmiş olur. Eğer numara 7 karakter 
uzunluğundaysa önce 1den 6ya kadar olan karakterle sonra 2 den 7 ye kadar olan 
numaralar ekrana gelir. 
                                                                                                                                    

Telememo Kayıtlarını Görüntülemek İçin 
Telememo Modunda (D) (+) ve (B) (-)yi kullanarak kayıtlar arasında dolaşınız. 
* (B) yada (D)yi basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandıracaktır. 
Telememo Kayıtlarını Düzeltmek İçin 
1. Telememo Modunda kayıtlar arasında dolaşarak düzeltmek istediğiniz kaydı bulunuz. 
2. Ekran yanıp sönen hane belirene dek (A)ya basınız. 
3. (C)yi kullanarak yanıp sönen haneyi değiştirmek istediğiniz karakterin üzerine getiriniz. 
4. (D) ile karakteri değiştiriniz. 

* "Yeni bir Telememo Kaydının Oluşturulması" bölümündeki 3. basamağa bakarak isim 
bölümünün ve 7. basamağa bakarak numara bölümünün nasıl yazıldığını okunuyunuz. 

5. İstediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra (A)ya basarak bu değişiklikleri kaydediniz ve  
ayarlar ekranından çıkınız. 

Bir Telememo Kaydını Silmek için  
1. Telememo modunda kayıtlar arasında dolşarak silmek istediğiniz kaydı bulunuz. 
2. Yanıp sönen hane görünene dek (A)ya basınız. 
3. (B) ve (D) tuşlarına birlikte basınız. Kaydın silinmkete olduğunu gösteren "CLR" 

yazısı ekrana gelecektir. 
* Kayıt silinince yeni kayıt için hazır olan yanıp sönen hane ekrana gelir. 

4. Yeni bir kayıt girişi yapınız yada (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız. 

Kronometre Modu______________________________________  

1 saniyelik 
arayla 
değişir. 

Yazı   DAYS göstergesi 

Yıl      Ay-Gün 
Gün sayısı 

Hedeflenen tarih 
* Gün sayacı modundan çıkarken en son ekranda hangi görüntü kaldıysa Gün 

Sayacı moduna bir sonraki girişinizde o ekran ilk olarak karşınıza çıkacaktır. 
Gün Sayacı Bilgilerinin Görüntülenmesi 
Gün Sayacı modunda (D) (+) ve (B (-) ile gün sayaçları arasında dolaşabilirsiniz. 
Hedeflenen Tarihin Ayarlanması 
1. Gün Sayacı modunda (D) (+) ve (B (-) ile gün sayaçları arasında dolaşarak 

istediğiniz gün sayacını seçiniz. 
2. Başlık yazısı bölümünde yanıp sönen hane belirene dek (A)ya basınız. Böylece 

yazı ekranı görüntüye gelecektir. 
3. Aşağıdaki sırada hareket etmek için (C)yi kullanınız. 

(C)ye bas 
1. harf 8. harf 

Gün    Ay  Yıl 
4. Yanıp sönen hane, başlık yazısı bölümündeyken, halihazırdaki hane üzerindeki 

harfleri değiştirmek için (D) tuşuna basınız. Harfler ve rakamlar aşağıdaki 
sırada ekrana gelecektir. (D)yi basılı tutmanız yaptığınız işi hızlandıracaktır. 

(D)ye bas 
•(Boşluk) - . (Periyot) - - (Tre) (A-Z O-9 

5. Hane tarih bölümünde geldirğinde halihazırdaki hane üzerindeki rakamları 
değiştirmek için (D)ye basınız. (D)yi basılı tutmanız yaptığınız işlemi hızlandıracaktır. 
* (B) ve (D) tuşlarına birlikte basarsanız ekranda "CLR" yazısı görünür. Başlık 

yazısı bölümündeki tüm yazılar silinir, tarih bölümündeki hedeflenen tarih 
ayarı günün tarihine ayarlanır. Tarih bölmünde istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. 

6. İstediğiniz ayarları yaptıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız. 
* Tarih ayarı 1 Ocak 1940 ile, 31 Aralık 2039 arasında yapılabilir. 
* Ekranda bir kerede, başlık yazısının sadece 3 harfi görünebilir.3 harften uzun 

başlıklar sağdan sola devam eder. "<" göstergesi sağındaki karakterin ilk, solundaki 
karakterin ise son olduğunu gösterir. 

Kronometre sayesinde, geçen zamanı, ayrı zamanları ve 2 
ayrı bitişi olan zamanları ölçebilirsiniz. 
* Kronometrenin çalışma aralığı 23 saat, 

59 dakika, 59.99 saniyedir 
* Kronometre, siz onu durdurana dek limitine her 

ulaştığında sıfırdan tekrar başlayarak sayımına devam 
eder. 

* Siz Kronometre modundan çıksanız bile kronometre 
çalışmaya devam eder. 

* Bir ayrık zaman ölçümü ekranda donmuş haldeyken  
Kronometre modundan çıkarsanız saat ayrık zamanı 
siler ve geöen zaman ölçümüne döner. 

* Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak 
girebileceğiniz Kronometre modunda gerçekleşmektedir. 

Mod göstergesi 

Telememo Modu _______________________________________  Saniye 
1/100 saniye  Telememo Modu sayeside her biri isim (en fazla 8 

karakter) ve telefon numarasından (en fazla 12 rakam) 
oluşan 20 kayıt tutmanızı sağlayan bir işlevdir. Ekrandaki 
kayıtları tarayarak kayıtları görebilirsiniz.  

* Telememo hafızasından çıkarken ekranda 
bıraktığınız sayfa numarası, bir sonra Telememo 
moduna girdiğinizde ilk sayfa olarak karşınıza çıkar. 

Yeni Bir Telememo Kaydının Oluşturulması 
1. Telememo modunda (D) (+) ve (B) (-) ile Telememo 

kayıtları arasında dolaşarak veri eklemek istediğiniz 
kayıt bölümünü seçiniz. 

2.  İsim bölümünde yanıp sönen hane görünene dek (A)ya 
basınız. 

İsim alanı 
Saat:Dakika 

Mod göstergesi 
Geçen Zaman Ölçümü 

Başlat Durdur Tekrar Başlat Durdur Sil 
Ayırlan Zaman Ölçümü 

Başlat Ayır Ayrımı Bırak         Durdur Sil 
(SPL göstergesi) 

Ayrılan Zaman ve 1. ile 2. Zamanları 
Numara 
alanı 

Sayfa numarası 
3. Halihazırda hane üzerinde buluna  karakteri değiştirmek için (D)yi kullanınız. 

Karakterler aşağıdaki sırada değişecektir. 
(D)ye bas. 

Başlat Ayır Durdur Ayrımı Bırak         Sil 
1. yarışmacı 2. yarışmacı 2. yarışmacının 
yarışı bitirir. Yarışı bitirir. zamanı ekrandadır. 
Zamanı 
ekrandadır (Boşluk) . (Periyot) - (Tre) O-9 A-Z 

* (D)yi basılı tutarsanız yaptığınız işlem hızlanır. 
4. İstediğiniz karakter hane üzerine geldiğinde (C)ye basarak sağa kayınız.                                         

(C)ye bas 
1. harf 8. harf İsim alanı 

Numara alanı 12. rakam 1. rakam 
5. Yazının geri kalanını tamamlamak için 3ve 4. basamakları tekrarlayınız. 

* İsim bölümünde en fazla 8 karakter yazabilirsiniz. Ekranda bir kerede yazının  
sadece 3 harfi görünür. 8Hafrten kısa olan yazılarda (C) tuşuna basarak, 8. 
boş haneye geliniz. (Yani 5 karakterlik bir başlık yazısında 3 kez (C)ye basmanız 
gerekir). 

6. Yazıyı yazdıktan sonra (C)ye basarak numara alanına geçiniz. 
* İsim alanının 8. karakterindeyken (C)ye bastığınızda numara alanına 

geçersiniz. Numara bölümünün 12. rakamındayken (C)ye basmanız durmunda 
da isim alanına geçersiniz. 
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Şehir Kodları Tablosu ________________________________  Alarm M od u ___________________________________________  
Günlük alarm açıldığında saat her gün ayarlanan saatte 
20 saniye boyunca alarm çalar. Çalan alarmı herhangi bir 
tuşa basarak susturabilirsiniz. Saat başı sinyalini 
açarsanız saatiniz her saat başında sinyal verecektir.             
* Günlük alarmda bir zaman dilimi belirleyebilirsiniz. 

Bu durumda alarm, ayarlamış olduğunuz zaman diliminin 
saatine göre çalar. 

* Saat başı sinyali de ayarladığınız zaman diliminin 
saatine göre sinyal verir. 

* Aalrm modu ekranında DST açık göstergesi 
görünüyorsa alarm zamanını ayarladığınız zaman 
diliminde yaz saati uygulaması etkin demektir. 
                

GMT 
farklılığı Şehir 

Kodu Aynı zaman dilimindeki diğer ana şehiler Şehir Zaman dilimi 
Mod göstergesi 

Saat:Dakika 
Alarm açık göst. 

Saat başı sinyali açık 
göstergesi 

Alarm Zamanını Ayarmak İçim 
1. Alarm modunda şehir kodu ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. 

Böylece ayarlar ekranına geçmiş olursunuz. 
* Böylece alarm otomatik olarak açılmış olur. 

2. Aşağıdaki sorada ilerlemek için (C)ye basınız. 
Saat Z. Dilimi Dakika 

3. Zaman dilimi yanıp sönerken Zaman Ayarları modu ve Dünya saatleri modunda 
seçmiş olduğunuz şehir kodu arasında geçiş yapınız.  
                   

4. Alarm zamanının saat yada dakika haneleri yanıp sönerken (D) ile ekrandaki 
rakamı 
arttırınız. (D)yi basılı tutarsanız bu işlem çok daha hızlı yapılır. 

5.  İstediğiniz ayarları yaptıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.  
* Alarm zamanının saat formatı (12-saat ve 24-saat) Zaman Ayarları modunda  

seçtiğinizi formattır.  
* 12 saat formatını kullanırken sabah (A göstergesi) ve akşam ayarlarını(P 

göstergesi) doğru yapmaya dikkat ediniz. 
* Alarm saatini ayarladıktan sonra bulunduğunuz şehir ayarını yada Dünya Saatlerindeki 

zaman dilimini değiştirirseniz, Alarm zamanının da zaman dilimi değişir. 
* Alarmı Susturmak İçin 
Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz. 
Günlük Alarmın yada Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması 
Alarm modunda (B)ye basarak aşağıdaki sırada gösterildiği şekilde Günlük Alarmın ve Saat 
başı sinyalinin ayarlarını değiştirebilirsiniz. 

Alarmı test etmek için 
Alarm  modunda (D)ye basarak alarm sesini duyabilirsiniz. 

İkiside açık İkiside kapalı Sadece Sadece Saat  
                                                                Günlük Alarm Başı sinyali 

"Haziran 2001 verilerine göre düzenlenmiştir. 


