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Kullanım Kılavuzu 3191
MA1004-EA

Ekran içerikleri

Günlük Alarm Modu Kronometre Modu Zaman/takvim
ayar modu

Mod göstergesi
Saat          Dakika

1/10 saniye  
Dakika       Saniye

Saniye 
Saat           Dakika

Zaman sinyali-ON-işareti Mod göstergesi
Alarm-ON-işareti

Normal zaman işleyişi

Basınız
    .

BasınızBasınızBırakınız

SU: Pazar    MO: Pazartesi    TU: Salı    WE: Çarşamba    TH: Perşembe    FR: Cuma    
SA: Cumartesi    

P.M.  
Saat

Saniye

Tarih Geri sayım
                            döngüsü 
                            göstergesi

Ay  

Gün

Dakika

Zaman

Geri sayım alarmıTakvim

(Zaman işleyişine geri dönmek) İşlem sonrasında (C) tuşuna 
basmanız saatinizi zaman işleyiş moduna geri döndürür.  

(Otomarik geri alma özelliği) 1 ya da 2 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında 
saatiniz otomatik olarak zaman işleyiş moduna geri döner. 

1 0 505 8

Geri sayım göstergesi
döngüsü

Geri Sayım Alarmı 
Geri sayım bir dakika ile 30 dakika arasında ayarlanabilir.
(Geri sayım süresini ayarlamak için (B) ye gerektiği 
kadar basınız.)

[Geri sayım süresinin ayarlanması]
(B) ye her basışınızda geri sayım süreleri arasında geçiş 
yaparsınız.

1 DK.

RESET

3 DK. 5 DK.        10 DK.

30 DK. 20 DK.        15 DK.

Basınız

Geri sayım (B) ye basmayı boraktığınızda aktive olur. Sayım sıfıra ulaştığında 10 saniyelik 
bir alarm çalar. Herhangi bir tuşa bastığınızda alarm durur.

Günlük alarm
Eğer günlük alarm açık ise, ayarladığınız zamana ulaşıldığında her gün 20 saniyelik bir alarm 
çalar. Alarmı durdurmak için herhangi bir tuşa basınız. Eğer zaman sinyali ayarlanmış ise, 
belirtilmiş saatte her saat başında bir sinyal duyulur. Alarm modunda (A) y basılı tutarsanız 
sinyal sesini duyabilirsiniz.

BasınızBasınız
Zaman ayarı Dakika ayarı

Günlük alarm modunda (B) ye 
basarak saat ve dakika ayarını 
yapabilirsiniz. (A) ya her basışınızda 
alarm ayarı 1 saat ileri gider.

Dakika hanesini ayarlamak için 
(B) ye basınız. (A) ya her basışınızda 
alarm zamanı 1 dakika ileri gider.

Ayar ekranından 
çıkmak için
      ye basınız.

Basınız

(C) tuşuna bastığınızda ise saat normal zaman işletiş moduna geri döner.
(A) tuşu 2 saniyeden fazla basılı tutulursa haneler daha hızlı ilerler. 
Basmayı bıraktığınızda hanelerin ilerlemesi durur.

[Günlük alarm ve zaman sinyalinin ON ya da OFF ayarı]

8 AL3 5 8 AL3 5 8 AL3 5 8 AL3 5

Günlük alarm ve 
zaman sinyali sesi

Günlük alarm ve 
zaman sinyali 
sinyal sesi yok

Sadece Günlük 
alarm çalar

Sadece zaman 
sinyali alarmı 
çalar

Alarm-ON-işareti ve 
zaman sinyali-ON 
işareti görünür

Alarm-ON-işareti ve 
zaman sinyali-ON 
işareti görünmez

Alarm-ON-
işareti 
görünür 

Zaman sinyali- 
ON-işareti 
görünür

Basınız

Kronometre işlevi

Bir sinyal başlat/bitir işlemini doğrular (çalışma aralığı). 
Kronometre ekranı 59 dakika 59.9 saniye ile limitlidir. 
Daha uzun süreler için sıfırlayıp yeniden başlatın.

(a) Net zaman ölçümü

Başlat Durdur                         Yeniden başlat        Durdur Sıfırla
(Zaman kaybı)

Zaman ve takvim ayarı
1. Zaman ayarı modunda (A) ya ilk basışınızda saniyeler düzeltilir.
2. (B) ye basarak yanıp sönen haneyi aşağıdaki sırada değiştirebilirsiniz.

SANİYE  SAAT                 DAKİKA

AYGÜN                     TARİH

Basınız

3. (A) ya her basışınızda bir birim ilerlersiniz. Daha hızlı geçiş yapmak için (A) ya basılı tutunuz.
4. Ayarları tamamlamak için (C) ye basınız.

Özellikler

Normal ısıda güvenirlilik:  ±Ayda      30 saniye
Ekran kapasitesi:

• Normal zaman işleyişi
Saat, dakika, saniye, am/pm, ay, tarih, gün (ikili ekran)
Takvim sistemi: Otomarik takvim (Şubat için 28 gün)

• Geri sayım alarm modu
Girdi aralığı: 1 ila 30 dakika

• Günlük alarm
• Saat başı zaman sinyali
• Kronometre modu

Ölçüm kapasitesi: 59 dakika 59.9 saniye
Ölçüm birimi: Saniyenin 1/10 u
Ölçüm modları: Net zaman

Batarya: Batarya tipi          Batarya ömrü*

CR1216 Yaklaşık 2 yıl
* Günlük 20 saniyelik alarm ile birlikte

www.ersasaat.com.tr
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