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Kullanım Kılavuzu 3229/3421
Bu Kılavuz Hakkında
• Saatinizin modeline bağlı olarak, ekranda açık renk
arka plan üstüne koyu renk yazılar yada koyu arka
plan üstüne açık yazılar görünür. Bu kitapçıktaki
bütün örnekler, açık renk arka plan üstüne koyu
yazılarla gösterilmektedir.
•
kullanılarak
gösterilir.
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• Herhangi bir modda bir işlem yaptıktan sonra C ‘ye basarak zaman işleyişi
moduna geri dönebilirsiniz.
• Ekranı aydınlatmak için herhangi bir modda D ‘ye basınız. Aydınlatma, D'yi
bıraktıktan yaklaşık iki saniye sonra söner.

Genel Rehber
• Modlar arası geçiş yapmak için C ‘ye basınız.

Zaman İşleyiş Modu

Alarm Modu

Geri Sayım Modu

Kronometre Modu

C ‘ye basınız.
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Zaman İşleyişi
Haftanın Günü
Ay
Gün

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin
1. Zaman İşleyişi Modunda (A) ya basınız. Saniyeler seçili
olduğu için yanıp sönecektir.
2. Aşağıda takip eden sıra ile seçimi değiştirmek için
C ‘ye basınız.
Saniye
Gün

Saat

Saat
Ay

Dakika
Yıl

3. Saniye haneleri seçiliyken, B ‘yi kullanarak sıfırlayabilirsiniz. Saniye sayısı 30 ila 59
aralığındayken (B) ye basarsanız, saniye “00” a sıfırlanır ve dakikalara 1 eklenir. Saniye
00 ila 29 aralığındaysa, dakika sayımı değişmez.
4. Diğer haneler (saniye hariç) yanıp sönerken sayıyı arttırmak için B ‘ye basınız. B ’ye
basılı tutmak sayıyı hızlı bir şekilde değiştirecektir.
• 12 ve 24 saat arasında geçiş yapmak için, herhangi bir hane yanıp sönerken D ‘ye
basınız.
5. Gün ve Saati ayarladıktan sonra Zaman İşleyiş Moduna dönmek için A ‘ya basınız.
• Haftanın günü otomatik olarak tarihe göre ayarlanır.
• Tarih 1 Ocak 2000 ile 31 Aralık 2099 arasında ayarlanabilir.
• Bir seçim yanıp sönerken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız, yanıp sönme durur
ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

Saniye

Dakika
PM Göstergesi
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Arka Işık Hakkında
Arka ışık fonksiyonunu açtığınızda, alarm (syf.10), geri sayım zamanlayıcısı veya
saatlik zaman sinyali çalarken saatin arka ışığı yanıp söner.
• D ‘ye her basışınızda, ekran ışığının açık/kapalı ayarından bağımsız olarak ekran aydınlanır.
• Bu saatin arka ışığı, çok uzun süreli kullanımdan sonra aydınlatma gücünü kaybeden
bir elektro-ışını (EL) ışık kullanır.
• Arka ışığın sık kullanımı pil ömrünü kısaltır.
• Ekran her aydınlatıldığında saat duyulabilir bir ses çıkarır. Bu, EL paneli yandığında
titreşen bir transistörden kaynaklanır. Saatin arızalandığını göstermez.
• Doğrudan güneş ışığı altında bakıldığında, arka ışık tarafından sağlanan aydınlatmayı
görmek zor olabilir.
• Alarm çaldığında arka ışık otomatik olarak söner.
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Zaman İşleyişi Modunda B ‘ye basılı tutarak arka ışığı açıp kapatabilirsiniz.
Arka ışık işlevini açtığınızda aşağıdaki gibi bir gösterge görünür.

Arka ışık fonksiyonu
açık göstergesi

• Arka ışık işlevi açık göstergesi, siz arka ışık işlevini kapatana kadar tüm modlarda ekranda kalır.
• Yukarıdaki işlem yalnızca arka ışık işlevinin çalışmasını kontrol eder. Sesli tonların ve sinyallerin
çalışmasını etkilemez.
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• 1 aylık bir alarm ayarlamak için

Alarm
Alarm Açık Göstergesi
Mod Göstergesi
Ay

Gün

Saat, dakika, ay ve gün ile bir alarm kurabilirsiniz. Alarm
açıldığında, alarm önceden ayarlanmış saatte 20 saniye çalar.
Saat Başı Sinyali açıldığında saat her saat başı sinyal sesi verir.

Alarm Tipleri

Alacağınız alarm türleri, ayarladığınız bilgilere bağlıdır.

Dakika

Saat

Saat başı sinyali
açık göstergesi
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• Günlük Alarmı Kurmak İçin
Alarmı kurmak için saat ve dakikayı ayarlayınız. Ay için
“-” ve gün için “- -” ayarlayın (“Alarm saatini ayarlamak
için” aşağıdaki 3. adıma bakın). Bu tür ayarlar alarmın
ayarladığınız saatte her gün çalmasına neden olur.
• Tarih Alarmı Kurmak İçin
Alarm zamanı için ayı, günü, saati ve dakikayı ayarlayın.
Bu tür bir ayar, alarmın belirlediğiniz belirli tarihte,
belirli saatte çalmasına neden olur.

3. Seçilen basamakları artırmak için B'ye basın. B'yi basılı tutmak sayıyı hızlıca değiştirir.
• Alarm zamanının formatı (12 saatlik ve 24 saatlik), normal zaman işleyişi için seçtiğiniz
formatla eşleşir.
• 12 saatlik biçimi kullanarak alarm saatini ayarlarken, saati sabah veya öğleden sonra
olarak doğru ayarlamaya dikkat edin.

Alarm zamanı için ayı, saati ve dakikayı ayarlayın. Gün için “- -” ayarlayın
(“Alarm saatini ayarlamak için” aşağıdaki 3. adıma bakın). Bu tür bir ayar, ayarladığınız
ay boyunca alarmın her gün ayarladığınız saatte çalmasına neden olur.

• Aylık alarm ayarlamak için
Alarm zamanı için gün, saat ve dakikayı ayarlayın. Ay için “-” ayarlayın (“Alarm
saatini ayarlamak için” aşağıdaki 3. adıma bakın). Bu tür bir ayar, alarmın her ay
ayarladığınız saat ve günde çalmasına neden olur.
Alarm Zamanını Ayarlamak İçin
1. Alarm Modundayken, ekranda saat haneleri yanıp sönmeye başlayana kadar A ‘ya
basınız. Saat haneleri seçildikleri için yanıp söner.
• Bu sırada alarm otomatik olarak açılır.
2. Seçimi aşağıdaki sırayla değiştirmek için C düğmesine basın.

Saat
Gün

Ay
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Alarmı Durdurmak İçin
Alarm çalmaya başladıktan sonra alarmı durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.
Bir Alarmı ve Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin
Alarm Modundayken, bir alarmın durumunu değiştirmek için (sayfa 10'daki "Alarm
Tipleri" ne bakın) ve aşağıdaki sırayla Saat Başı Sinyalini değiştirmek için B ‘ye basınız.
Sadece Alarm

İkiside kapalı

4. Alarm saatini ayarladıktan sonra, Alarm Moduna dönmek için A'ya basın.

Dakika

Sadee Saat Başı Sinyali

İkiside açık

• Bir seçim yanıp sönerken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönme durur ve
saat otomatik olarak Alarm Moduna döner.

Göstergede Saat Başı Sinyali
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Geri Sayım Sayacı
Mevcut Zaman
Mod Göstergesi

Geri Sayım Sayacı 1 saniye ila 24 saat arasında ayarlanabilir.
Geri Sayım 0’a ulaştığında herhangi bir tuşa
basmadığınız sürece alarm 10 saniye boyunca çalacaktır.
Geri Sayım Zamanını Ayarlamak İçin
1. Geri Sayım Modunda A ‘ya basınız. Saat hanesi
seçildiği için yanıp sönecektir.
2. C ‘ye basarak seçiminizi aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz.

Saat

Saniye

Saat

Dakika

Saniye

Dakika

3. Seçili numarayı arttırmak için B ‘ye basınız. B ’ye basılı tutmak sayıyı hızlıca değiştirmenizi
sağlayacaktır.
• Geri sayım başlangıç zamanını 24 saate ayarlamak için 0:00 '00 olarak ayarlayın.
4. Geri Sayım Saatini ayarladıktan sonra A ‘ya basarak Geri Sayım Moduna geri
dönebilirsiniz.
• Seçiminiz yanıp sönerken birkaç saniye birşey yapmazsanız, seçiminiz yanıp sönmeyi
bırakacak ve otomatik olarak Geri Sayım Sayacı Moduna geri dönecektir.
Geri Sayım Saatini Kullanmak İçin
1. Geri Sayım Modunda B ‘ye basmak, geri sayımı başlatacaktır.
2 . B ‘ye tekrar basmanız geri sayımı durduracaktır.
• B ‘ye basarak geri sayıma devam edebilirsiniz.
3. Zamanlayıcıyı durdurun ve başlangıç zamanına geri dönene dek A ‘yı basılı tutunuz.
• Geri sayımın sonuna ulaşıldığında ve otomatik tekrar zamanlaması olduğunda, alarm
10 saniye boyunca veya siz herhangi bir düğmeye basarak alarmı durdurana kadar çalar.
Geri sayım sayacı durur ve alarm durduktan sonra geri sayım otomatik olarak başlangıç
değerine sıfırlanır.
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Otomatik tekrar zamanlamasını açmak ve kapatmak için
1. Geri Sayım Modunda A ‘ya basınız. Saat hanesi
seçili olduğu için yanıp sönmeye başlayacaktır.

Otomatik tekrar
zamanlaması açık
göstergesi

Kronometre
Mod Göstergesi

Mevcut Zaman

2. Otomatik tekrar zamanlamasını açmak için D ‘ye basınız.
3. Geri Sayım Zamanlayıcısına dönmek için A ’ya basınız.
• Otomatik tekrar açıkken geri sayımın sonuna ulaşıldığında,
alarm çalar ancak başlangıç geri sayım süresi sıfırlanır ve
geri sayım sıfıra ulaştığında geri sayım otomatik olarak
tekrar başlar. B'ye basarak zamanlamayı durdurabilir ve A'ya
basarak başlangıç geri sayım süresini manuel olarak
sıfırlayabilirsiniz.

Kronometre Modu, geçen zamanı, ayrık zamanları ve iki
bitişi ölçmenizi sağlar. Kronometrenin aralığı 23 saat,
59 dakika ve 59 saniyedir.
Geçen zamanı ölçmek için

Dakika

Saniye

1. Kronometreyi başlatmak için B ‘ye basınız.
2. Kronometreyi durdurmak için B ‘ye basınız.
• Ölçüm işlemini devam ettirmek için B ‘ye tekrar
basınız.
3. Kronometreyi tamamen sıfırlamak için A ‘ya basınız.
• İlk 60 dakika için ekranda dakika, saniye ve 1/100 saniye
gösterilir. 60 dakika sonra, ekran formatı saat, dakika ve
saniyeyi gösterecek şekilde değişir.

1/100 saniye
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Özellikler
1. Kronometreyi başlatmak için B ‘ye basınız.
2. O noktaya kadar olan zamanlamayı görüntülemek için A'ya basınız. Kronometre
zamanlaması dahili olarak devam eder.
3. Ayrık zamanı temizlemek ve ekranda zaman ölçümüne devam etmek için A'ya basınız.
• 2. ve 3. adımları istediğiniz kadar tekrarlayabilirsiniz.
4. Zaman ölçümünü durdurmak için B'ye basınız.
5. Kronometreyi tamamen sıfırlamak için A'ya basınız.
Birinci Ve İkinci Bitişleri Zamanlamak İçin
1. Kronometreyi başlatmak için B ‘ye basınız.
2. İlk bitiren çizgiyi geçtiğinde A'ya basın ve zamanı kaydedin.
3. İkinci bitiren çizgiyi geçtiğinde B'ye basınız.
4. İkinci bitiricinin bitiş zamanını görüntülemek için A'ya basınız.
5. Kronometreyi tamamen sıfırlamak için tekrar A'ya basınız.

Normal sıcaklıkta doğruluk: Ayda ± 15 saniye
Zaman İşleyişi: Saat, dakika, saniye, pm (PM), ay, gün, haftanın günü
Zaman sistemi: 12 saatlik ve 24 saatlik formatlar arasında geçiş yapılabilir.
Takvim sistemi: 2000'den 2099'a kadar önceden programlanmış otomatik takvim
Alarm: Çok fonksiyonlu alarm, saat başı sinyali
Geri sayım saati
Ölçü birimi: 1 saniye
Giriş aralığı: 1 saniyeden 24 saate kadar
Diğer: Otomatik tekrar işlevi
Kronometre
Ölçü birimleri: 1/100 saniye (ilk 60 dakika için)
1 saniye (60 dakikadan sonra)
Ölçüm kapasitesi: 23 saat, 59 dakika, 59 saniye
Ölçüm modları: Geçen süre, ayrık zaman ve iki bitiş
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Aydınlatma: EL (elektro-ışık) arka ışık
Pil: Bir lityum pil (Tür: CR2016)
CR2016 tipinde yaklaşık 2 yıl (Günde 3,5 saniyelik ışıkla çalışma
ve 20 saniyelik alarm çalışması varsayıldığında)
Not: Arka ışığın sık kullanımı yukarıda belirtilen pil ömrünü kısaltır.
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