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Kullanım Kılavuzu 437/438/3208

Kronometre İşlemi

 
Başlat/durdur işlemini seçtiğinizde bir sinyal sesi duyarsınız. 
Bu sinyal 10 dakikalık aralıklarla çalar.  
(Çalışma aralığı) Kronometre ekranı 23 saat 59 dakika ve 59.99 saniye 
gösterebilir. 
Bu aralık sonuna gelindiğinde sıfırlayıp tekrar başlatılabilir. 
Saat ibreleri            tuşuna basarak görünür.

 

 

Saniye
1/100 saniye

Dakika Saat

Tur göstergesi

Bırakınız

Basınız

Modül No. 438
Modül No. 437/3208

Zaman

Hesap
Modu

Günlük Alarm Modu Dİkili Zaman Modu Kronometre
Modu

A.M.  Dakika  
Mod göstergesi

Saat

Zaman-sinyali-ON-işareti

Dakika
Saniye

Saat

Mod göstergesi

Alarm-ON-işartesi  P.M.  

Saniye
1/100 saniye

Dakika

Mod göstergesi
Ay

Gün P.M.  

Year  

Tarih Saat

Saniye
Gün

Dakika
Bırakınız
       .

Release       .Basınız
       .

Basınız

Takvim
Normal zaman işleyişi

Basınız
    .

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

MA1002-EA

(Normal zamana geçiş)  Herhangi bir modda işlem yaptıktan sonra saatiniz normal zaman işleyiş
ekranına geri döner.   

(Otomatik dönüş özelliği) Hesap makinesi ya da alarm ekranındayken 4-5 dakika boyunca herhangi 
bir işlem yapmazsanız saatiniz normal zaman işleyiş

 

Ekranın Okunması

Hesaplama İşlemi

Modül No. 437/3208

Modül No. 438

Bir sayı sabit olarak ayarlandıysa 
görünür

Fonksiyon emri işareti

Düzeltme yapmak için girdileri siler. 
Releases ov ow or error 
check. Ov ow is indicated 
by an “E” sign and stops the 
calculation. Ov ow occurs 
when the integer part of an 
answer whether intermediate 

exceeds 8 digits  
(7 digits for negatives).

4 temel işlem hesaplama. Yanlış işlem 
emri doğru işlem emri verdiğinizde 
düzeltilir.

8-haneli giriş (7-hane eski değerlerde) 
yapılabilir.

Numara girişleri.  Ondalık giriş için 
           tuşuna basarak uygun mantıkta 
giriş yapınız. 

Cevaba ulaşmak için

ÖRNEK iŞLEM SESLİ OKUMA
Temel
hesaplama:
(12 – 0.5) × 3 ÷ 7
= 4.9285714 ...

Sabit sayı 
hesaplama:
3 + 4 = 7
(4 sabit sayıdır)  

Üstlü sayı
hesaplama:

8 + 4 = 12

12                 5 
      3        7 

4               3

8

4               3

8 – 4 = 4 8

3 – 4 = –1

ÖRNEK iŞLEM SESLİ OKUMA

4               3

3 ÷ 4 = 0.75

8 × 4 = 32 8

3 × 4 = 12
(4 sabit sayıdır)

4                3

8

3

8 ÷ 4 = 2

32

333

Pil gücünden tasarruf etmek içi n hesaplama modunda  B ye basarak sesleri kısabilirsiniz. 
Tuş sesini geri almak için tekrar B ye basabilirsiniz.

Günlük Alarm Zamanı Ayarı
Alarm modunda           tuşuna her basıldığında, alarm -ON-             ekranda görünür ya da kaybolur. 
Alarm-ON- işareti yanıyorken, daha önceden ayarlanmış olan zamana ulaşıldığında siz iptal edene kadar 
her gün 20 saniye boyunca zil çalar. Zil sesini susturmak için herhangi bir tuşa basınız.

(

(Zaman sinyalinin ayarlanması) Alarm zamanı modunda          ttuşuna her basıldığında zaman 
sinyali-ON- işareti (     )  ekranda görünür ya da kaybolur. Zaman sinyali-ON- işareti yanıyorken, 
saat her saat başında alarm çalar.

(Ses göstergesi)     ve  aynı anda basıldığında zil sesi çalar.

[Alarm zamanının ayarlanması]
1) Yeni bir alarm zamanı ayarlamak için (B) ye basınız.

           Tuşuna basarak AM ya da PM seçimini yapınız.*2)
3) Dilediğiniz girişi yapmak için rakamları tuşlayabilirsiniz. 

Yanıp sönen hane aşağıdaki sırada geçiş yapar.

SAAT
(birler)

SAAT
(onlar)

DAKİKA
(onlar)

DAKİKA
(birler)

4) (B) ye basaraka ayarları bitiriniz.
* Saatiniz 24 saatlik sistemde ise, alarm zamanı o sisteme göre görünür.

İkinci Zamanı Ayarlamak İçin 
1) İkincil zamanın yeni saatini ayarlamak için (B) ye basınız.
2)  Tuşuna basarak AM ya da PM seçimini yapınız.* 
3) Dilediğiniz girişi yapmak için rakamları tuşlayabilirsiniz. 

Yanıp sönen hane aşağıdaki sırada geçiş yapar.
 

SAAT
(birler)

SAAT
(onlar)

DAKİKA
(onlar)

DAKİKA
(birler)

4) (B) ye basaraka ayarları bitiriniz.
Saatiniz 24 saatlik sistemde ise, alarm zamanı o sisteme göre görünür.*

Modül No. 437/3208

Modül No. 438

(a) Geçen Zaman

Başlat Durdur Yeniden başlat Durdur Reset

(b) Tur Zamanı

(Zaman kaybı)

Başlat Tur Turu bitir Durdur Reset

Başlat Tur
Birinci koşucu
bitirir.

İkinci koşucu bitirir.
Birincinin süresi 
ekrana gelir.

Durdur
İkincinin süresi 
ekrana gelir.

Turu bitir Reset

Zaman ve Tarih Ayarı
1) Normal zaman işleyiş modundayken  zamanı ve takvimi ayarlamak için (B) ye basınız.
2) Saniyeleri düzeltmek için zaman sinyali üzerinde          tuşuna basınız.
3) (C) ye basarak yanıp sönen haneleri aşağıdaki sırada değiştirebilirsiniz.

SAAT
(onlar)AM/PMSANİYE SAAT

(birler)
DAKİKA

(onlar)

AY YILTARİH DAKİKA
(birler)

• AM yada PM             tuşuna* basarak ayarlanabilir.
4)  Yanıp sönen haneye dilediğiniz numarayı tuşlayarak giriş yapabilirsiniz.
5) (B) ye basaraka ayarları bitiriniz.
*

   
Zaman ve takvimi ayarlarken,          tuşuna her basışınız ekranı 12 saat ve 24 saatlik zaman 

formatı arasında değiştirir.

İkili Bitiş

www.ersasaat.com.tr
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Kullanım Kılavuzu 437/438/3208
Özellikler

Normal ısıda güvenirlilik: Ayda  ±15 saniye
Ekran kapasitesi:

• Normal zaman işleyişi
Saat, dakika, saniye, pm/am, yıl, ay, tarih ve gün
Zaman formatı: 12-ve 24-saat
Takvim sistemi:

•  (Modül No. 437/438) Otomatik takvim 2079 a önceden ayarlanmış
•  (Modül No. 3208) Otomatik takvim 2000 ile 2099 için önceden ayarlanmış

• Hesap makinesi modu
8 hane ( negatif değerler için 7 hane)
Yetiler: 4 temel işlem hesaplaması, zincir ve karışık işlemler, -/+/x/÷ için sabitler, 
güç hesaplama
Ondalık virgülü: Düzlemdeki tüm gerçel sayılar 
Tamsayıların kontrolü: “E” işareti hesap makinesi modunu kitlediğinizi gösterir.

• Kronometre Modu
Ölçüm birimi: 1/100 saniye
Ölçüm kapasitesi: 23 saat, 59 dakika, 59.99 saniye
Ölçüm modlar: Geçen zaman, tur zamanı, ikili bitiş

• İkinci saat modu
• Günlük alarm modu
• Saat başı zaman sinyali

Batarya:
• (Modül No. 437/3208)

Bir lityum batarya [Tip: CR2016]
Yaklaşık 5 yıl kullanım ömrü CR2016 için
(Günde 1 hesaplama ve 20 saniyelik alarm işleyişi ile birlikte)

• (Modül No. 438)
Bir lityum batarya [Tip: CR1616]
Yaklaşık 3 yıl kullanım ömrü CR1616 için
(Günde 1 hesaplama ve 20 saniyelik alarm işleyişi ile birlikte)

NOT: Tuşlara yanlış basıldığında herhangi bir şekilde parçalar zarar göremez ya da arıza çıkartmaz. 
            Ekranda anlayamadığınız bir bilgi görünürse bu işlemleri yanlış girdiğinizi gösterir. 

             Kılavuzu tekrar okuyun ve tekrar deneyin.

www.ersasaat.com.tr
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