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Genel Rehber
• Moddan moda geçmek için C'ye basın
• Herhangi bir modda, ekranı aydınlatmak için B'ye basın.

• Herhangi bir modda, Zaman İşleyişi Moduna dönmek için yaklaşık 2 saniye 
(C)yi basılı tutunuz.

Zaman İşleyişi Modu Alarm Modu                Kronometre Modu                                        İkili Zaman Modu 

‘ye Basın  

Zaman İşleyişi
Geçerli saati ve tarihi ayarlamak ve görüntülemek 
için Zaman İşleyişi Modunu kullanın.

Saati ve tarihi ayarlamak için
1.Zaman İşleyişi Modunda saniyeler yanıp sönmeye
 başlayana kadar (A)yı basılı tutunuz. Bu ayar ekranını gösterir.

 

2.Diğer ayarları seçmek için aşağıda gösterilen sırada 
yanıp sönmeyi hareket ettirmek için (C)ye basın.

Saniye                     Saat Dakika

Gün                         Ay Yıl
Saat: Dakika Saniye

Haftanın günü

PM göstergesi

Ay– Gün

12 saatlik ve 24 saatlik zaman işleyişi arasında geçiş yapmak için
Zaman İşleyişi Modunda 12 saatlik zaman işleyişi ile 24 saatlik zaman işleyişi 
arasında geçiş yapmak için (D)ye basınız.
• 12 saatlik formatta, öğlen ile 23:59 arasındaki zamanlar için saat hanelerinin 

solunda P (PM) göstergesi görünür. Gece yarısı ile 11:59 arasındaki 
zamanlar için saat hanelerinin solunda hiçbir gösterge görünmez.

• 24 saat formatında, saatler herhangi bir gösterge olmaksızın 0:00 ile 23:59 
aralığında görüntülenir.

• Zaman İşleyişi Modunda seçtiğiniz 12 saatlik/24 saatlik zaman işleyişi 
formatı diğer tüm modlarda uygulanır.

Alarm
Çok işlevli alarm, alarm için saat, dakika, ay ve günü 
belirlemenizi sağlar. Alarmı, alarm zamanıgeldiğinde bir 
kez çalacak şekilde veya her beş dakikada bir yedi defaya 
kadar tekrarlayan bir erteleme alarmı için ayarlayabilirsiniz.
Ayrıca saatin saatte iki kez bip sesi çıkarmasına neden 
olan bir Saat Başı Sinyalini de açabilirsiniz.
• Alarm Modunda (D)ye basmak alarm ekranı (Alarm 

saati görüntülenir) ile Saat Başı Sinyali ekranı 
(:00 görüntülenir) arasında geçiş yapar.

• (C)ye basarak girdiğiniz Alarm Modunda bir alarm 
ayarı (ve bir Saat Başı Sinyali ayarı) mevcuttur..

Ay-Gün

Saat : Dakika

Alarm Türleri
Alarm türü, aşağıda açıklandığı gibi yaptığınız ayarlarla belirlenir.
•••••Günlük alarm
Alarm zamanı için saat ve dakikayı ayarlayın. Bu tür bir ayar, alarmın her 
gün belirlediğiniz saatte çalmasına neden olur.
•••••Tarih alarmı
Alarm zamanı için ay, gün, saat ve dakikayı ayarlayın. Bu tür bir ayar, 
alarmın belirlediğiniz belirli bir tarihte, belirli bir saatte çalmasına neden olur.
•••••1 Aylık alarm
Alarm zamanı için ay, saat ve dakikayı ayarlayın. Bu tür bir ayar, alarmın her 
gün ayarladığınız saatte, yalnızca ayarladığınız ay boyunca çalmasına neden olur.
•••••Aylık alarm
Alarm zamanı için gün, saat ve dakikayı ayarlayın. Bu tür bir ayar, alarmın her 
ay belirlediğiniz saatte, ayarladığınız günde çalmasına neden olur.

4. Bir ayar yanıp sönerken, artırmak için (D)ye basın.
• Ay içermeyen bir alarm ayarlamak için (Günlük alarm, Aylık alarm), ay için(-) 

ayarlayın. Ay ayarı yanıp sönerken (-) işareti görünene kadar (12 ile 1 arasında) 
(D)ye basın.

• Gün içermeyen bir alarm ayarlamak için (Günlük alarm, 1 Aylık alarm), 
gün için (--)’i ayarlayın. Gün ayarı yanıp sönerken (--) işareti görünene kadar 
(ay sonu ile 1 arasında) (D)ye basın.

• 12 saat biçimini kullanarak alarm saatini ayarlarken, saati öğleden sonra 
veya öğleden sonra olarak doğru ayarlamaya dikkat edin. (P göstergesi).

5. Ayar ekranından çıkmak için (A)ya basın.
 

Alarm İşlemleri
Alarm sesi yaklaşık 10 saniye önceden ayarlanmış zamanda çalar. Erteleme 
alarmı durumunda, alarm her beş dakikada bir yedi defaya kadar tekrar eder.
• Herhangi bir düğmeye basmak, alarm sesinin çalışmasını durdurur.
• Tüm modlarda alarm ve Saat Başı Sinyali çalar.

Alarm saati ayarlamak için
1.Alarm Modunda, alarm ekranını görüntülemek için 
(D)ye basın.
2. Alarm saatinin saat ayarı yanıp sönmeye başlayana 
kadar (A)yı basılı tutunuz ki bu da ayarlar ekranını gösterir.

 

• Bu işlem tek seferlik alarmı otomatik olarak açar.
3.Diğer ayarları seçmek için aşağıda gösterilen sırada 
yanıp sönmeyi hareket ettirmek için (C)ye basın.

Saat              Dakika    Ay                 Gün             

Alarm türünü seçmek için
1.1.Alarm Modunda, alarm ekranını görüntülemek 
için (D)ye basın.
2.Aşağıda gösterilen mevcut alarm ayarları arasında 
geçiş yapmak için (A)ya basın.

 

Tek seferlik
 alarm açık

Alarm 
kapalı

[Modül 2518]

[Modül 2519]

    Alarmı 
erteleme açık

• Alarm açık göstergesi ve erteleme alarmı açık göstergesi, 
bu işlevler açıkken tüm modlarda ekranda gösterilir.

• Alarmlar arasındaki 5 dakikalık aralıklarla göstergedeki 
erteleme alarmı yanıp söner.

• Alarm Modu ayar ekranının görüntülenmesi, alarm türünü otomatik olarak 
tek seferlik bir alarm olarak değiştirir.

• Erteleme alarmları arasında 5 dakikalık bir aralık sırasında Zaman İşleyişi Modu 
ayar ekranının değiştirilmesi, mevcut uyku alarmının çalışmasını durdurur
(ancak erteleme alarmı, alarm tipi ayarı olarak kalır. )

• Zaman İşleyişi Modunda mevcut saati ayarlarken alarm erteleme saatine ulaşılırsa, 
alarm sadece bir kez çalar. Sonraki erteleme alarmı işlemleri gerçekleştirilmez.

Bir Erteleme Alarmı İşlemini Durdurmak için 
Erteleme alarmı saatine ulaşıldıktan sonra, erteleme alarmını durdurmak için 
alarmlar arasındaki herhangi bir 5 dakikalık aralıkta aşağıdaki adımları 
uygulayabilirsiniz.
Bir Erteleme Alarmı İşlemini durdurmak için
1. Alarm Modundayken (D)ye basarak alarm ekranını görüntüleyin.
2. Ardından, alarmı kapatmak veya tek seferlik alarmı seçmek için (A)ya basın.
• Bunun alarm türü ayarını da değiştirdiğini unutmayın. Erteleme alarmını 

tekrar kullanmak isterseniz, alarm tipi olarak tekrar seçmelisiniz. 
Daha fazla bilgi için “Alarm türünü seçmek için” bölümüne bakın.

[Modül 2518]

[Modül 2519]

Alarm açma/kapama 
göstergesi

Alarmı test etmek için
• Alarm Modunda alarmı çalmak için (D)yi basılı tutunuz.

Saat Başı Sinyalini açmak ve kapatmak için
1. Alarm Modunda (D)ye basarak Saat Başı Sinyali ekranını görüntüleyiniz.
2. Açmak ve kapatmak için A'ya basın. 

Saat Başı Sinyalinin açık olduğunu gösterir.

Saat Başı Sinyalinin kapalı olduğunu gösterir.

• Bu fonksiyon açıkken tüm modlarda Saat Başı Sinyali açık göstergesi 
ekranda gösterilir.

[Modül 2518 ] [Modül 2519]

Değiştirmek istediğiniz ayar yanıp sönerken (D)ye basarak aşağıda 
anlatıldığı gibi değiştirin.

Bu ayarı değiştirmek için                                            Bu düğme işlemini gerçekleştirin
Saniye
Saat, Dakika, Yıl, Ay, Gün

00'a sıfırlamak için D'ye basın.
Ayarı artırmak için D düğmesine basın.

• Saniyeler 30 ile 59 arasındayken (D)ye basarsanız, 00'a sıfırlar ve
dakikalara 1 ekler. 00 ila 29 aralığında dakikalar değişmez.

4. Ayar ekranından çıkmak için A'ya basın. 
• Haftanın günü, tarih (yıl, ay ve gün) ayarlarına göre otomatik olarak 

görüntülenir.
• Yıl 2000 ila 2099 arasında ayarlanabilir.
• Saatin yerleşik tam otomatik takvimi, farklı ay uzunlukları ve artık 

yıllar için otomatik olarak izin verir. Tarihi bir kez ayarladığınızda, 
saatin pilini değiştirdirmek dışında takrar ayarlamanız için hiçbir 
neden olmamalıdır.
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Kronometre
Kronometre, geçen süreyi, ayrık süreleri ve ikili bitişi 
ölçmenizi sağlar.
• Kronometrenin görüntüleme aralığı 23 saat, 

59 dakika, 59.99 saniyedir.
• Kronometre, siz durdurana kadar limitine ulaştıktan 

sonra sıfırdan başlayarak çalışmaya devam eder.
• Kronometre Modundan çıksanız bile kronometre 

ölçüm işlemi devam eder.
• Ayrık zaman ekranda donmuş haldeyken Kronometre 

Modundan çıkmak ayrık zamanı siler ve geçen 
zaman ölçümüne geri döner.

• Bu bölümdeki tüm işlemler (C)ye basarak girdiğiniz 
Kronometre Modunda yapılmaktadır.

Saniye

1/100 saniye

Saat

Dakika

Kronometre ile süreleri ölçmek için

Geçen zaman

Başlar                    Durdur                   Devam et              Durdur                  Sıfırla

Başlat Ayır
(SPL görüntülenir)

Ayrımı bırak          Durdur                  Sıfırla

Başlat Ayır                       Durdur                   Ayrımı bırak          Sıfırla

Ayrık zaman

İkili bitiş

İlk koşucu
Bitirir
İlk koşucunun
süresi görüntülenir

İkinci koşucu
bitirir

İkici koşucunun 
süresi görüntülenir

İkili Zaman 
İkili Zaman Modu, farklı bir zaman diliminde zamanı takip etmenizi sağlar.
• İkili Zaman Modunda, saniye sayımı, Zaman İşleyişi Modundaki saniye 

sayımı ile senkronize edilir.

İkili Zamanı ayarlamak için
1. İkili Zaman Moduna girmek için (C)ye basın.
2. İkili Zaman Modunda, saat ayarı yanıp sönmeye 
    başlayana kadar (A)yı basılı tutunuz.
    ayar ekranı. 

 

3.Seçimi aşağıdaki sırayla değiştirmek için 
C'ye basın.

Saat                              Dakika

4.Ayarı artırmak için D düğmesine basın.
5.Ayar ekranından çıkmak için A'ya basın. 

Saat : Dakika Saniye

Referans
Bu bölüm saatin çalışması hakkında daha detaylı ve teknik bilgiler içermektedir. 
Ayrıca bu saatin çeşitli özellikleri ve işlevleri hakkında gerekli önlemleri ve 
notları içerir.

Otomatik dönüş özellikleri
• Yanıp sönen hanelerin olduğu bir ekranı 2-3 dakika herhangi bir işlem 

yapmadan bırakırsanız saat o ana kadar yaptığınız ayarları otomatik
olarak kaydederek ayarlar ekranından çıkar.

Veri ve Ayar Kaydırma
D düğmesi, ekrandaki ayar ekranı verileri arasında gezinmek için kullanılır.
Bir kaydırma işlemi sırasında bu düğmeyi basılı tutmak, veriler arasında 
yüksek hızda kayar.

Arka Işık Önlemleri
Arka ışık, bir LED (ışık yayan diyot) ve karanlıkta kolay okuma için 
tüm ekranın parlamasına neden olan bir ışık kılavuz paneli kullanır.
Herhangi bir modda, ekranı yaklaşık bir saniye aydınlatmak için (B)ye basın.
• Arka ışığın sağladığı aydınlatma, doğrudan güneş ışığı altında bakıldığında 

görülmesi zor olabilir.
• Bir alarm çaldığında arka ışık otomatik olarak yanmayı durdurur.
• Arka ışığın sık kullanımı pil ömrünü kısaltır.
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