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Gün Ayarı Yapmak İçin 
1. Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
2. Tepeyi saatin işleyiş yönünün tersine çevirerek günü 
     ayarlayınız. (resimdeki yönde)
3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.
• Gün ve tarih ayarını 9:00 p.m. ve 2:00 a.m arasında yapmayınız.

24 Saat İbresini Ayarlamak İçin (İkili Zaman)
İkili zaman sayesinde başka bir zaman diliminin saatini de
izleyebilirsiniz (24-saat ibresi).
1. Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
2. Tepeyi kendinize doğru (resimde gösterilen yönde) çevirerek 

     24 saat ibresini (İkili Zaman) ayarlayınız.
3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

Saati  Ayarlamak İçin (Zaman İşleyişi)
1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu

gösterdiğinde, tepeyi 2. klik sesine
dek dışarı çekerek saniye ibresini
durdurunuz.

2. Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız.
İbreleri saatin işleyiş yönünde hareket
ettirmek için tepeyi çeviriniz.
Yelkovanı önce ayarlamak istediğiniz
dakikanın 4-5 dakika ilerisine getirip
sonra olması gereken dakikaya geri
çekiniz.
• AM ve PM ayarına dikkat ederek

doğru saat ayarlamasını yapınız.
3. Zaman işleyişini tekrar başlatmak için

tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

Geçen Zaman halkası olan saatler için:
Geçen zaman halkasındaki işaretini
yelkovanı gösterecek şekilde ayarlayınız.
Belirli bir süre geçtikten sonra yelkovanın işaret
ettiği geçen zaman halkasındaki noktayı
okuyunuz.
Bu, geçen zamanı gösterir.

• Bazı su rezistanslı modellerde tepe vidalıdır.

Bu modellerde tepeyi dışarı çekmeden önce resimde gösterilen 

yöne çevirerek tepenin vidasını gevşetmek gerekir. Vidayı

gevşetmeden tepeyi dışarı çekmeye çalışmayınız.

Bu modellerin, tepe vidalı değilken su rezistansı olmadığını da 

unutmayınız. Bu yüzden herhangi bir ayar yaptıktan sonra tepeyi 

hemen yerine itip vidasını sıkıştırınız.
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