
Saati Ayarlamak İçin
Tepeyi dışarı çekiniz. Tepeyi herhangi bir yöne
çevirerek ibreleri ayarlayınız. Zaman sinyalinde
tepeyi yerine itiniz.

İngilizce İspanyolca

İlk Klik

İkinci Klik

İlk Klik

İkinci Klik

Saatinizin şekli resimde gösterilenden farklı olabilir.

Saati Ayarlamak İçin
1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu
    gösterdiğinde tepeyi dışarı çekiniz,
    böylece saniye ibresi duracaktır.
2. Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız.
     Saati önce ayarlamak istediğiniz 
     zamanın 4-5 dakika ilerisine getiriniz, 
     sonra geri çekiniz.

3. Zaman sinyaline bağlı olarak
     tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

Saati Ayarlamak İçin
1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu
    gösterdiğinde tepeyi dışarı çekiniz,
    böylece saniye ibresi duracaktır.

Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız.
Saati önce ayarlamak istediğiniz 
zamanın 4-5 dakika ilerisine getiriniz, 
sonra geri çekiniz.

3. Zaman sinyaline bağlı olarak
    tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

Günü Ayarlamak İçin
1. Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
2. Tepeyi çevirerek günü ayarlayınız.
3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

Saati Ayarlamak İçin 
1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu
     gösterdiğinde tepeyi dışarı çekiniz,
     böylece saniye ibresi duracaktır.
2. İbreleri saat yönünde çeviriniz. Saati önce
    ayarlamak istediğiniz zamanın 4-5 dakika
    ilerisine getiriniz, sonra geri çekiniz.
3. Zaman sinyaline bağlı olarak
    tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

Günü ve Tarihi Gününü Ayarlamak İçin

1. Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
2. Tepeyi saat yönünün tersine doğru

çevirerek gün ayarını yapınız.
3. Tepeyi saat yönünde çevirerek günü

ayarlayınız. Gün ayarının 
İngilizce mi İspanyolca mı olduğunu
kontrol ediniz.

4. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

İlk Klik

Gün-tarih ayarını 8:00 p.m. ve 1:00 a.m arasında yapmayınız.
(Aksi halde gün-tarih ayarı ertesi gün değişmez).

Geçen Zaman Halkası olan saatler için
Geçen zaman halkasını çevirerek dakika ibresinin
          işaretini göstereceği yere getiriniz.
Bir miktar zaman geçtikten sonra, dakika ibresinin
geçen zaman halkası üzerinde gösterdiği yere bakınız.
Bu geçen zamanı gösterir.

www.ersa.com.tr                                        
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