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Bu Kılavuz Hakkında
Tuş kullanımları yandaki resimde de gösterildiği gibi
harfler yoluyla anlatılmıştır.
Bu kullanım kılavuzunun her bölümü; kullanım
için gerekli olan tüm bilgileri size sunmaktadır.
Daha detaylı teknik bilgileri ise "Referans"
bölümünde bulabilirsiniz.

Genel Rehber
Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
Her türlü modda (B)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.
Her türlü modda 2 saniye boyunca (C)yi basılı tutarak Zaman Isleyisi Moduna
dönebilirsiniz.

Zaman İşleyişi Modu Alarm Modu Kronometre ModuGeri Sayım Sayacı
Modu

İkili Zaman Modu

(C)ye bas.

3. İstediğiniz ayar bölümü ekrana geldiğinde (D) ile aşağıda gösterildiği gibi
ayarlama yapınız.

Bu ayarı değiştirmek için
Saniye
Saat, Dakika, Yıl, Ay, Gün

Bu tuşu kullanınız
  00 Sıfırlamak için (D)ye basınız.
(D) (+) ile ayarlama yapınız.

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 dakika kısmına ekleme olmaz.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
    • Haftanın günü, yapılan tarih ayarlarına göre otomatik hesaplanır ve görüntülenir
      (yıl,ay,gün).
     • Yıl ayarı 2000 ile 2099 arasında yapılabilir.
     • Saatiniz, farklı ay ve yıl uzunluklarını otomatik olarak düzenleyecek sekilde
     yapılandırılmıstır. Tarih ayarlarını bir kez ayarladıgınızda, pil degisimi hariç bu
     ayarları tekrar gözden geçirmeniz gerekmez.

12 Saat ve 24 Saat Formatları Arasında Seçim Yapmak Için
Zaman Isleyisi Modunda (D)ye basarak 12 saat ve 24 saat formatları arasında
seçim yapabilirsiniz.
• 12 saat formatında, ekranda öglen 11.59’dan gece yarısı 11.59’a kadar
   P (pm) ibaresi ekranda görünür. Gece yarısı 12.00’dan öglen 11.59 am ‘e
   kadar ekranda hiçbir gösterge bulunmaz.
• 24 saat formatında, saatin 0.00 ile 23.59 arasında geçis yaptıgı ekranda
   hiçbir dönemde hiçbir ibare görünmez.
• Zaman Isleyisi Modunda seçtiginiz 12/24 saat formatı, saatin tüm diger
   modları için de geçerli olur.

Zaman İşleyişi
Zaman Isleyisi modunu kullanarak saat ve tarihi
görebilir, bunların ayarlarını yapabilirsiniz.

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin
1.Zaman Isleyisi Modunda saniyeler yanıp sönmeye
   başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar
   ekranına geçersiniz.
2. Asagıdaki sırada dizili olan diger ayarlara geçis
   yapmak için (C)yi kullanınız.

Saniye                    Saat Dakika

Gün                         Ay Yıl
Saat: Dakika

Saniye

Haftanın günü
PM göstergesi

   Ay – Gün

Alarm zamanı
(Saat: Dakika) 

Alarm tarihi
(Ay - Gün) 

Alarm
Her biri saat, dakika, ay, gün ve haftanın günü ayarlarını 
içeren 5 birbirinden bağımsız çokfonksiyonlu alarm ayarı 
yapabilirsiniz. Alarmlardan biri bir kerelik çalan ve susan 
alarmdır, diğer ise 5 dakikalık aralıklara toplam 7 kez çalan 
uyku alarmıdır.
Öte yandan Saat Başı Sinyalini açarak saatinizin her saat 
başı iki sinyal sesi vermesini de sağlayabilirsiniz.
• Alarm Modunda, (D)ye basarak alarm ekranı ile (alarm 
  zamanı görünür) ve Saat başı sinyali(:00 görünür) arasında 
  geçiş yapabilirsiniz.
• Alarm ayarları (ve Saat başı sinyali ayarı) (C) tuşuyla 
  girebileceğiniz Alarm Modunda yer almaktadır.

Alarm Çeşitleri
Alarmın çeşidi aşağıda da anlatıldığı gibi yapmış olduğunuz ayara göre değişir.
Günlük Alarm
Alarm zamanı için saat ve dakika ayarı yapılır. Bu alarm her gün ayarlanan 
saatte çalar.
Tarih Alarmı
Alarm zamanı için ay, gün, saat ve dakika ayarı yapılır. Bu alarm, ayarlanan gün
ve saatte çalacaktır. 
1-Aylık Alarm
Alarm zamanı için ay, saat ve dakika ayarı yapılır. Bu alarm 1 ay boyunca
her gün aynı saatte çalar.
 Aylık Alarm
Alarm zamanı için gün, saat ve dakika ayarı yapılır. Bu alarm her ay, ayarladığınız
gün ve saatte çalacaktır.
Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

1.Alarm modunda (D) tuşunu kullanarak ayarlamak    ,
   istediğiniz alarm ekranını seçiniz.
2.Bir alarm seçtikten sonra alarm zamanının saat    
    haneleri yanıp sönmeye başlayıncaya dek (A)ya    
    basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.      
    • Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.
3.Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarları    
   görüntülemek için (C)yi kullanınız.

Saat              Dakika Ay                   Gün

4.Bir ayar bölümü yanarken (D) (+)  ile ayarlama yapınız.
• Ay ayarı içermeyen bir ayar yaparken (Günlük Alarm ya da Aylık Alarm)
  ay yerine x yazınız. Ay ayarı yanıp sönerken x görünene dek (1 ila 12 arasında) 
  (D)ye basınız.
• Gün ayarı içermeyen bir ayar yaparken (Günlük Alarm ya da 1-Aylık Alarm)
  gün ayarı için xx yazınız. Gün ayarı yanıp sönerken xx ekrana gelene dek
  (ayın sonu ve 1’i arasında) (D)ye basınız.
•12 saat formatını kullanarak alarm zamanını ayarlarken a.m (gösterge yok)
  ayarını doğru yapmaya dikkat ediniz.
5.(A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Alarm İşlemi
Alarm 10 saniye boyunca çalar. Uyku alarmında ise her 5 dakikada bir toplam
7 kez tekrar çalar.
•Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.
•Alarm ve saat başı sinyali saatin bütün modlarında çalar.
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Bir Alarm Çeşidini Seçmek İçin
   1.Alarm Modunda (D)ye basarak alarm ekranını
     görüntüleyiniz.
  2.Aşağıda gösterilen alarm ekranlarına ulaşmak
     için (A)yı kullanınız.

Tekli
alarm açık

Alarm kapalı Uyku 
alarmı açık

Alarm açık göstergesi ve uyku alarmı açık
göstergesi, bu fonksiyonlar açıldığında
bütün modlarda ekranda görünürler.

   •   Uyku alarmı açık göstergesi, alarmlar arasındaki 5-dakikalık aralarda ekranda 
   yanıp söner.

   •   Alarm modu ayarlar ekranının görüntülenmesi, halihazırdaki alarmın 1 kerelik 
   alarma dönmesine sebep olur.
• Uyku alarmının 5 dakikalık aralığında Zaman İşleyişi Moduna girerseniz 
   halihazırdaki  uyku alarmı durur (fakat uyku alarmı halihazırdaki alarm çeşidi 
   olarak kalır).
• Zaman İşleyişi Modunda halihazırdaki saati ayarlarken, saatiniz uyku alarmı 
  zamanına ulaşırsa bir kerelik bir alarm çalar. Devam eden alarmlar çalmaz.

Uyku Alarmı İşleminin Sonlandırılması
Uyku alarmına ulaşıldığında, alarmlar arasındaki 5 dakikalık sürede şu işlemleri
yaparsanız uyku alarmı iptal edilir.

Uyku Alarmı İşlemini Durdurmak İçin
Alarm Modunda (D)ye  basarak alarm ekranını görüntüleyiniz.
Alarmı kapatmak ya da 1-kerelik alarm olarak değiştirmek için (A)ya basınız.
Bu alarm çeşidi ayarını da değiştirir. 
Uyku alarmını tekrar ayarlamak isterseniz alarm çeşidini tekrar seçmelisiniz. 
“Alarm Çeşidini Seçmek İçin” adlı bölüme
Alarmı Kontrol Etmek İçin
Alarm Modunda (D)yi basılı tutarak alarmı duyabilirsiniz.
Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin
Alarm Modunda (D)ye basarak saat başı sinyalini görüntüleyiniz.(A)yı kullanarak 
onu açınız ya da kapatınız.

Saat başı sinyalinin açık olduğunu gösterir.
Saat başı sinyalinin kapalı olduğunu gösterir.

Saat başı sinyali açık göstergesi, bu fonksiyon açıldığında bütün modlarda
ekranda görülür.

Geri Sayım Sayacı
Geri sayım sayacının başlangıç zamanını 1 dakika ile 24
saat arası bir zamana ayarlayabilirsiniz. Geri sayım sıfıra
ulaştığında saat alarm verecektir.

Otomatik tekrar fonksiyonu, geri sayım sıfıra ulaştığında
sayımı orijinal değerinden tekrar baştan başlatarak devam
ettiren bir fonksiyondur.
Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak
girebileceğiniz Geri Sayım Sayacı Modunda
bulunmaktadır.

Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin
Geri sayım Sayacı modunda (D)ye basarak geri sayım 
sayacını başlatınız.

Geri sayımın sonuna ulaşıldığında otomatik tekar özelliği kapalıysa 10 saniyelik bir
bir alarm çalar, bu alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz. Alarm sustuktan
sonra geri sayım otomatik olarak başlangı zamanına döner.
Geri Sayım Sayacı Modundan çıksanız bile, geri sayım çalışmaya devam eder.
Çalışmakta olan geri sayımı (D)ye basarak susturabilirsiniz. Sayımı kaldığı yerden
devam ettirmek için yine (D)ye basınız.
Geri sayım işlemini tamamen iptal etmek için önce (D)ye basarak sayımı duraklatın,
daha sonra (A)ya basınız. Böylece geri sayım başlangıç zamanına dönersiniz.

Geri Sayım Başlangıç Zamanını Ayarlamak İçin
1. Geri Sayım Sayacı Modunda, geri sayım başlangıç zamanı 
   yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar 
   ekranına geçersiniz.
2. Yanıp sönen haneyi saat ve dakika bölümleri arasında 
    geçiş yaptırmak için (C)yi kullanınız.
3. Bir ayar yanıp sönerken (D) (+) ile ayarlama yapınız.

Geri sayımın başlangıç zamanını 24 saate ayarlamak 
için 0:00 ayarı yapınız.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Otomatik Tekrarı Açıp Kapatmak İçin
1. Geri Sayım Sayacı Modunda, geri sayım başlangıç zamanı 
   yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar 
   ekranına geçersiniz.
2. (B) ile otomatik tekrarı açınız (  göstergesi) ya da kapatınız

(  görüntülenmez).
Yukarıdaki işlemde (B)ye basmak aynı zamanda arka
ışığı da yakar.

3. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
• Otomatik tekrar açıksa bir alarm çalar ve hemen devamında
   geri sayım sıfıra ulaşır ulaşmaz geri sayım tekrar başlar.
   Geri sayımı (D)ye basarak durdurabilirsiniz ve (A)ya
   basarak geri sayım başlangıç zamanına döndürebilirsiniz.

Otomatik tekrar açık göstergesi sadece Geri Sayım Sayacı 
TiModunda görünür.

Alarm açık göstergesi

Uyku alarmı açık göstergesi

  Saat       Dakika 

Saniye

Otomatik tekrar göstergesi

Kronometre
Kronometre, geçen zaman, ayrık zaman ve iki bitişli 
zamanları ölçmenizi sağlar.
* Kronometrenin görüntü aralığı 23 saat 59   
  dakika ve 59.99 Saniyedir.
* Kronometre siz onu durdurana dek, ayarladığınız  
   zamana ulaştığında tekrar sıfırdan başlar.
* Siz Kronometre modundan çıksanız da, bu  moddaki 
   tüm işlemler devam eder.
* Bir ayrık zaman ölçümü dondurulmuş halde ekranda  
  iken Kronometre işlevinden çıkarsanız ayrık  zaman 
  silinir ve geçen zaman ölçümüne döner.
* Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuyla girilen  
  Kronometre modunda bulunmaktadır.

Kronometre ile Zaman Ölçümleri

  Geçen Zaman

Başlat                 Durdur                    Tekrar Başlat            Durdur                      Sil

Ayrık Zaman

Başlat                Ayır                         Ayrımı bırak              Durdur                       Sil
                           (SPLgöstergesi)
İki Bitişli Zaman

Başlat                 Ayır                        Durdur                   Ayrımı bırak               Sil
                  1. yarışmacı         2. yarışmacı bitirir.           2. yarışmacının                                     
                    bitirir.                                                             skoru ekrandadır.                                   
                 1. yarışmacının                                   
                skoru ekrandadır.

İkili Zaman
İkili Zaman Modu sayesinde  başka bir zaman diliminin saatini de görebilirsiniz.
  İkili Zaman modundaki saatin saniye sayımı, Zaman İşleyişi modundaki saniye
  sayımı ile eş zamanlı ilerler.
İkili Zamanı Ayarlamak İçin

1. (C) tuşuna basarak İkili Zaman Moduna giriniz.
 2.İkili Zaman modunda saat haneleri yanıp  sönmeye 
     başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
3.Dakika ile saat ayarları arasında geçiş için    
  (C)yi kullanınız.

Saat

Dakika

Saniye

1/100 saniye

   Saat: Dakika

Saniye

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
Ekranda yanıp sönmekte olan haneler bulunduğu halde 2-3 dakika herhangi
bir tuş kullanımı yapmazsanız saat o zamana kadar yaptığınız ayarları
kaydederek otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar.

Tarama
Bir çok modda ve ayar işlevinde (D) tuşu, ekrandaki bilgilerin taranmasında kullanılır. 
Birçok durumda, bu tuşları basılı tutmak, yapılan işlemin hızlanmasını sağlar.

Arka Işık Uyarıları
Arka ışık  LED (light-emitting diode) ve ışık rehberi panelini kullanarak karanlıkta 
ekranı okumanızı kolaylaştırmak için ekranı aydınlatır. Her türlü modda (B)ye basarak 
ekranı aydınlatabilirsiniz. 
* Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırabilir.
* Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır.
* Arka ışığın sık kullanımı saatin pilini zayıflatır.
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