
  

 

Bu Ayarı değiştirmek için  Bu tuşu kullanınız:  
Saniye  (D) ile (00) sıfırlayınız.   
Saat,Dakika, Yıl, Ay, Gün  (D) (4) ile ayarlama yapınız.   

            KULLANIM KILAVUZU 2518 

Genel Rehber 
• Bir işlevden başka bir işleve geçmek için (C)yi kullanınız.  
• Her türlü işlevde (B) tuşuna basarak ekranı aydınlatabilirsiniz. 

Zaman Ayarları İşlevi Alarm İşlevi 

• Her türlü işlevde 2 saniye boyunca (C) tuşuna basarak Zaman 
Ayarları işlevine geri dönebilirsiniz. 

Kronometre İşlevi İkili Zaman 
İ

(C)ye bas. 

Zaman Ayarları 
Bir Alarm Zamanının Ayarlanması Zaman ayarları işlevini kullanarak halihazırdaki saat ve 

tarihi görebilir ve  ayarlayabilirsiniz.  

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin 
1.Zaman Ayarları İşlevinde, ayarlar ekranındaki saniye 
hücresi yanıp sönmeye başlayana dek (A) tuşuna  
basınız. Böylece ayarlar ekranına girersiniz. 
2. Aşağıdaki sıralama yönünde hareket etmek için (C)  
tuşunu kullanınız

   Ay - Gün 1. Alarm işlevinde (D) tuşuna basarak alarm 
ekranını görüntüleyiniz. 

2. Alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye 
başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar 
ekranına geçersiniz. 
• Bu işlem bir kez çalacak olan alarmı Otomatik 

olarak açar. 
3. Aşağıdaki sırada dizili olan ayarlar arasında 

dolaşmak için (C)yi kullanınız. 

Haftanın günü 

Saat Saniye   Dakika 
Dakika Ay    Gün Saat PM göstergesi 

Gün Yıl     Ay    
Saat:Dakika, Saniye 4. Bir ayal bölümü ekranda yanıp sönüyorken (D)(+) ile ayarlama yapınız. 

• Ay ayarları içermeyen bir alarm ayarı yapıyorsanız (Günlük yada Aylık Alarm), ay ayarı 
için “-“ ayarını yapınız.Ay ayarları ekrandayken “-“ işareti belirinceye dek (1 ile 12 
arasında) (D)ye basınız.  

• Gün ayarı içermeyen bir alarm ayarı yapıyorsanız (Günlük yada 1 -Aylık alarm), gün 
ayarı için “- -“ ayarını yapınız. Gün ayarları yanıp sönerken ”- -“ ibareleri ekranda 
görününceye dek (ayın sonu ile 1’I arasında) (D)ye basınız. 

• Saat 12 saatlik formattaysa alarm zamanını am  ve  pm’İ doğru ayarlamaya dikkat 
ediniz. 

5. Ayarlar ekranından çıkmak için (A)ya basınız. 
Alarm İşlemi 
Alarmın çalma süresi yaklaşık 10 saniyedir. Uyku alarmında ise, alarm her 
 5 dakikada bir olmak üzere alarm kapatılıncaya yada bir kez çalan alarm 
 olarak değiştirilinceye dek toplam 7 kez çalar.. 
•  Çalan alarmı durdurmak için herhangi bir tuşa basmak yeterlidir. 
• Alarm ve Saat başı alarmı saatin tüm işlevlerinde çalar. 
Alarm Çeşidini Seçmek İçin 

3. Ayarlamak istediğiniz bölüm yandığında (D) ) tuşuna basarak 
 aşağıda belirtildiği şekliyle değişikliği yapınız. 

• Saniye bölümü 30 ila 59 arasındayken (D) ye basarsanız saniye bölümü sıfırlanır, 
aynı zamanda da dakika bölümüne +1 eklenir. Saniyeler 00 ile 29 arasındaysa gene 
saniyeler sıfırlanır fakat bu kez dakikalar bölümüne ekleme yapılmaz. 
• Tarih (Yıl, ay, gün) ayarlarına bağlı olarak haftanın günü otomatik olarak 

görüntülenir. 
• Yıl ayarları 2000-2099 yılları arasında ayarlanabilir. 
• Saatin tamamen otomatik olan takvim ayarları ay uzunluklarındaki değişiklikleri ve yıl 

ayarlarının otomatik yapılmasını sağlar. Tarih ayarlarını bir kez yaptıktan sonra, 
saatin pilini değiştirdiğiniz zaman hariç bir daha ayarlama yapmanız gerekmez. 

12 Saat ve 24 Saat formatı arasında seçim yapmak için 
Zaman ayarları işlevinde (D) tuşunu kullanarak 12 saat ve 24 saat formatı 
arasında seçim yapabilirsiniz. 

• 12 saatlik ayarlar seçiliyken P (pm) harfi saat rakamlarının solunda öğlen  
11.59 dan gece 12.00’a kadar yanar. Gece yarısı 12 den öğlen 11.59(a.m)’a 
kadar ise saat rakamlarının solunda herhangi bir harf görünmez. 
• 24 saatlik ayarlarda saat göstergesi 00 ile 23.59 arasındadır.Ve göstergesi 
yoktur. 
• Zaman ayarlarında yapmış olduğunuz  12 saatlik yada 24 saatlik ayar  
Seçiminiz, saatin diğer işlevleri için de geçerli olacaktır. 

Alarm 

1. Alarm işlevinde (D) tuşuna basarak alarm 
ekranını görüntüleyiniz. 

2. (A)yı kullanarak varolan alarm ekranları arasında 
dolaşınız: 

Alarm on/off göstergesi 

[Modül 2518] >•  
[Modül 2519] 

[Modül 2518] 
Alarm off     Bir-kerelik   Uyku 

alarm on      alarmı 

• Alarm açık ve uyku alarmı açık göstergeleri, bu 
işlevler açıldığında saatin tüm diğer işlevlerinde 
de ekranda görünür. 

• Uyku alarmı açık göstergesi alarmın 5 dakikalık 
aralarında ekranda yanıp söner. 

Bu saatte bulunan çoklu alarm özelliği sayesinde 
alarmınızın hangi ay,gün, saat ve dakikada çalması 
gerektiğini ayarlayabilirsiniz.Normal bir alarm kurarak 
saatin alarm zamanına ulaştığında bir kereye mahsus 
olarak çalmasını sağlayabilir yada alarmınızı uyku 
alarmı olarak ayarlayarak her 5 dakikada bir  olmak 
üzere toplam 7 kez çalmasını sağlayabilirsiniz.  Öte 
yandan Saat başı alarmını açarak saatinizin her saat 
başı 2 uyarı sinyali vermesini sağlayabilirsiniz. 
• Alarm işlevinde (D) tuşuna basarak alarm ekranı 

(alarm saati görüntüdedir) ve Saat başı alarmı 
ekranı (:00 ile gösterilir) arasında geçiş 
yapabilirsiniz. 

• Alarm ayarları (ve saat başı alarmı) (C) tuşu ile 
giriş yapılan Alarm işlevinde yer almaktadır.  

Ay - Gün [Modül 2519] 
• Alarm işlevi ayarlar ekranını görüntülediğinizde alarm çeşidi Otomatik olarak 1 

kere çalan alarm olarak ayarlanır. 
• Uyku alarmının 5 dakikalık aralarında Zaman ayarları işlevi ayarlar ekranını 

görüntülerseniz halihazırdaki uyku alarmı durdurulur.(fakat uyku alarmı alarm 
çeşidi olarak kalır). 

• Eğer zaman ayarlarında halihazırdaki saatin ayarlamasını yapıyorken uyku 
alarmının zamanı gelirse, uyku alarmı sadece 1 kez çalar. Uyku alarmının 
diğer tekrarları yapılmaz. 

Bir Uyku Alarmının Durdurulması 
Bir uyku alarmı zamanına erişildiğinde, uyku alarmının 5 dakikalık aralarından 
birinde aşağıdaki işlemleri yaparsanız uyku alarmını durdurabilirsiniz. 
Uyku Alarmını Durdurmak İçin 
1. Alarm işlevinde (D) tuşuna basarak alarm ekranını görüntüleyiniz. 
2. Daha sonra (A)ya basarak alarmı kapatınız yada 1 kez çalan alarm olarak değiştiriniz. 
• Böylece alarm çeşidi ayarını da değiştirmiş olursunuz. Uyku alarmını tekrar 
ayarlamak için  alarm çeşidini tekrar seçmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için 
“Alarm Çeşidini Seçmek İçin” adlı bölüme bakınız. 
Alarmı Test Etmek İçin 
• Alarm işlevinde (D) tuşuna basarak alarmın sesini duyabilirsiniz. 
Saat Başı Alarmının Açılıp Kapatılması 
1. Alarm işlevinde (D) tuşuna basarak saat başı alarmını görüntüleyiniz. 
2. (D)ile alarmı açınız yada kapatınız. 

Saat:Dakika 

Alarm Çeşitleri 
Alarmın çeşidi aşağıda tanımlandığı gibi yapmış olduğunuz ayarlara göre 
değişir. 
•  Günlük Alarm 
Alarm zamanının saat ve Dakika ayarını yapınız.Bu alarm her gün belirlediğiniz 
saatte çalacaktır. 
• Tarih Alarmı 
Alarm zamanının ay,gün,saat ve dakika ayarlarını yapınız.Bu alarm belirlediğiniz 
tarih ve saatte çalar.   
• 1-Aylık Alarm 
Alarm zamanının ay,saat ve Dakika ayarlarını yapınız. Bu alarm belirlediğiniz ay 
boyunca her gün aynı saatte çalacaktır. 
•  Aylık Alarm 
Alarm zamanının gün,saat ve dakika ayarlarını yapınız. Bu alarm her ay 
belirlediğiniz gün ve saatte çalar. 

Saat başı alarmının açık olduğunu belirtir. 
Saat başı alarmının kapalı olduğunu belirtir. [Modül 2518]   [Modül 2519] 

• Saat başı alarmı açıldığında, saat başı alarmı açık göstergesi saatin 
tüm işlevlerinde ekranda görünür. 



  

 

             KULLANIM KILAVUZU 2518 

Kronometre Referans 
 
Bu bölüm saatinizle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir.  
Aynı zamanda çeşitli işlevler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler,  
uyarılar ve notlar içermektedir. 

Otomatik Geri Dönüş Özelliği 
•Hiçbir işlem yapmaksızın ekran üzerinde yanıp sönen haneleri olduğu gibi birkaç 
 dakika kendi halinde bırakırsanız, saat o ana kadar yapmış olduğunuz ayarları 
 kaydederek ayarlar ekranından çıkar. 
 
Veri ve Ayarlarda Tarama 
Bir çok işlevde ve  ayar işlevinde  (D) tuşu, ekrandaki bilgilerin taranmasında kullanılır. 
Birçok durumda, bu tuşu basılı tutmak yapılan işlemin hızlanmasını sağlar. 

Arka Işık Uyarıları 
Arka ışık LED (light-emitting diode) ve ışıklandırma rehberi panelini kullanarak 
karanlık mekanlarda ekranın okunmasını kolaylaştırmak amacıyla ekranı 
aydınlatır. 
Her türlü işlevde (B) tuşuna basarak ekranı 1 saniyeliğine aydınlatabilirsiniz. 
• Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı  
   zorlaştırabilir. 
• Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır. 
• Arka ışığın sık kullanımı saatin pilini zayıflatır. 
 

Kronometre, geçen zamanı, bölünen zamanı ve 
2 ayrı bitişi ölçmenizi sağlar. 
• Kronometre 23 saat,59 dakika ve 99  saniye aralığında 
çalışır. 
• Siz durdurana dek kronometre çalışmaya 
devam eder ve limitine ulaştığında 0’dan otomatik olarak tekrar 
başlar. 
• Kronometre işlevinden çıksanız da kronometre  
ölçümüne devam eder. 
• Ekranda “Bölünmüş bir zaman” dururken kronometre 
işleminden çıkarsanız, ekrandaki bölünmüş zaman kaybolur 
ve yerine geçen zaman ölçümü gelir. 
• Bu bölümdeki tüm işlevler, (C)  tuşuna basarak  
girebileceğiniz Kronometre İşlevinde gerçekleşmektedir. 

1/100 saniye 

Saat Saniye 
Dakika 

Kronometre İle Zaman Ölçümü 

Geçen Zaman 
Başlat Durdur Tekrar Başlat Durdur Sil 

Bölünen Zaman 

Başlat Ayır                  Ayrımı bırak            Durdur Sil 
(SPL göstergesi) 

İki Ayrı Bitiş 
Başlat Ayır Durdur Split release        Sil 

1. yarışmacı 2. yarışmacı             2. yarışmacının 
bitirir. Bitirir. Skoru ekrandadır. 
1.yarışmacının  
skoru 
ekrandadıor 

İkili Zaman  
Bu işlev sayesinde başka bir Zaman  diliminin de saatini görmüş olursunuz. 
 • İkili Zaman işlevindeki Saniye sayımı, Zaman ayarları işlevindeki Saniye sayımı ile 
eşzamanlı ilerler. 
İkili Zamanı Ayarlamak İçin 

1. (C)ye basarak İkili Zaman işlevine giriniz. 
2. İkili Zaman işlevinde saat haneleri yanıp 

sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece 
ayarlar ekranına geçersiniz.  

3. Aşağıdaki ayarlar arası  geçiş yapmak için (C)yi 
kullanınız. 

Saat Dakika 
Saat: Dakika, Saniye 

4. (D) (+)ile ayarlama yapınız.  
5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.  


