2. KULLANIM KILAVUZU:MODÜL QW-1545
GENEL REHBER
• Bir moddan diğer bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
• Her hangi bir modda bir işlem gerçekleştirdikten sonra (C)ye basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.
• Herhangi bir modda (D)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.
Zaman İşleyişi Modu

Alarm Modu

ZAMAN İŞLEYİŞİ MODU
Haftanın günü
Ay

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin
Tarih

1. Zaman İşleyişi Modunda saniye haneleri yanıp sönmeye
başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi
kullanınız.
Saniye
Saat
Dakika
Tarih

Saat

Yıl

Ay

Saniye

Alarmlı Geri Sayım Modu

Kronometre Modu

■1-Aylık Bir Alarm Ayarlamak İçin
Alarm zamanı için ay, saat ve dakika ayarı yapınız. tarih ayarı için “- -“ ayarı yapınız (“Alarm
zamanını ayarlamak için” adlı bölümün 3. basamağına bakınız) Bu alarm ayarladığınız ay
boyunca her gün aynı saatte çalar.
■ Aylık Alarm Ayarlamak İçin
Zamanı için tarih, saat ve dakika ayarı yapınız. Ay ayarı için “-“ yapınız. (“Alarm zamanını
ayarlamak için” adlı bölümün 3. basamağına bakınız) Bu alarm her ay belirlediğiniz tarih ve
saatte çalacaktır.
Alarm Zamanını Ayarlamak İçin
1 Alarm Modunda saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar
ekranıdır.
• Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.
2. Aşağıdaki sırada dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.
.

Dakika
Saat

PM göstergesi
3. 3. Saniye haneleri yanıp sönerken (B)ye basarak saniyeleri “00” sıfırlayınız. Saniyeler 30
ila 59 arasında iken sıfırlama yaparsanız dakika hanesine de 1 dakika eklenir. Saniyeler
00 ile 29 arasındayken sıfırlama yaparsanız dakika hanesine ekleme yapılmaz.
4. Diğer haneler seçili olduğunda (saniyeler hariç) (B) (+) ile ayarlama yapınız. (B)yi basılı
tutarak ayarları daha hızlı yaparsınız.
• 12/24 saat formatları arasında seçim yapmak için ekranda herhangi bir rakam yanıp
sönerken (D)ye basınız.
5. Saat ve tarihi ayarladıktan sonra (A)ya basarak Zaman İşleyişi Moduna dönünüz.
• Haftanın günü tarih ayarlarının devamında otomatik olarak görüntülenir.
• Tarih ayarını 1 Ocak 1995 ile 31 Aralık 2039 arasında yapabilirsiniz.
* Bir ayar hanesi seçiliyken birkaç dakika hiç bir tuş işlemi gerçekleştirmezseniz yanıp sönen
haneler durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

Arka Işık Hakkında
Arka ışık fonksiyonunu açtığınızda alarm, alarmlı geri sayım ya da saat başı sinyali çalarken
ekran ışığı yanar.
• Arka ışığın on/off ayarlarından bağımsız olarak her (D)ye basışınızda ekran 2 saniyeliğine
aydınlanır.
• Bu saatin arka ışığı elektrikle çalışan (EL) ışığını kullanır, bu ışık uzun kullanımdan sonra
eski gücünü kaybedebilir.
• Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.

Dakika

Tarih

Ay

3. (B) (+) ile ayarlama yapınız. (B)yi basılı tutarak ayarları daha hızlı yaparsınız.
• Alarm zamanının 12/24 saat format ayarı zaman İşleyişinde seçtiğiniz format ile aynıdır.
• 12 saat formatını kullanarak alarm ayarı yapıyorsanız a.m ya da p.m ayarını doğru
yapmaya dikkat ediniz.
4. Alarm zamanını ayarladıktan sonra (A)ya basarak Alarm Moduna dönebilirsiniz.
• Bir ayar hanesi seçiliyken birkaç dakika hiç bir tuş işlemi gerçekleştirmezseniz yanıp
sönen haneler durur ve saat otomatik olarak Alarm Moduna döner.
.
Alarmı Susturmak İçin
Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.

Bir Alarmın ve Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması
Alarm Modunda (B)ye basarak alarmların ve saat başı sinyalinin on/off durumu ayarlarını
yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için “Alarm Çeşitleri”ne bakınız.
İkiside off

Alarm açık

Saat başı sinyali açık

Arka Işık Fonksiyonunu Açıp Kapatmak İçin

İkiside on

Zaman İşleyişi Modunda arka ışık fonksiyonunu açıp kapatmak için (B)yi 1-2 saniye basılı
tutunuz. Arka ışık fonksiyonunu açtığınızda aşağıda gösterildiği gibi bir gösterge ekrana
gelir.

ALARMLI GERİ SAYIM MODU

Alarm açık göstergesi

Şu anki saat
Saat başı sinyali
açık göstergesi

Geri sayım sayacı 1 saniye ile 24 saat arasında
ayarlanabilir. Geri sayım sıfıra ulaştığında siz herhangi bir
tuşa basıp susturmazsanız 10 saniyelik bir alarm çalar.

Mod göstergesi
Arka ışık fonksiyonu
Açık göstergesi

• Siz arka ışık fonksiyonunu kapatana dek arka ışık açık göstergesi saatin bütün modlarında
ekranda görünür.
• Yukarıdaki işlem sadece arka ışık fonksiyonunun kontrolünü sağlar. Sinyal seslerini
etkilemez.
• Ekran aydınlatıldığında saatten kısık bir ses gelebilir. Bu EL panelinin ekranı aydınlatırken
kullandığı titreşimin sesidir. Saatte arıza olduğunu göstermez.

Geri Sayım Sayacını Ayarlamak İçin
1. Alarmlı Geri Sayım Modunda (A)ya basınız. Saat
haneleri ekranda yanıp sönmeye başlayacaktır.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için
(C)yi kullanınız.
Saat

Saniye
Dakika

ALARM MODU
Alarm açık göstergesi
Mod göstergesi
Ay Tarih

Saat

Dakika

Saat başı sinyali
Açık göstergesi

Saat, dakika, ay ve tarih ayarlarından oluşan bir alarm
ayarlayabilirsiniz. Alarm zamanına ulaşan saat 20 saniyelik bir
alarm çalar. Saat başı sinyali ise her saat başında sinyal veren
bir özelliktir.
Alarm Çeşitleri
Alarmın çeşidi yaptığınız alarm ayarına göre değişir.
• Bir Günlük Alarm Ayarlamak İçin
Alarm zamanının saat ve dakika ayarlarını yapınız Ay ayarı
için “-“ ve tarih ayarı için “- -“ ayarı yapınız (“Alarm zamanını
ayarlamak için” adlı bölümün 3. basamağına bakınız) Bu
alarm her gün ayarladığınız saatte çalar.
• Bir Tarih Alarmı Ayarlamak İçin
Alarm zamanının tarih, ay, saat ve dakika ayarını yapınız. Bu
alarm ayarladığınız gün ve saatte çalacaktır.

Saat

Dakika

Saniye

3. (B) (+) ile ayarlama yapınız. (B)yi basılı tutarak ayarları daha hızlı yaparsınız.
• Geri sayımı 24 saate ayarlamak için 0:00 ayarı yapınız.
4.Geri sayım zamanını ayarladıktan sonra (A) ya basarak Alarmlı Geri Sayım Moduna dönünüz.
• Bir ayar hanesi seçiliyken birkaç dakika hiç bir tuş işlemi gerçekleştirmezseniz yanıp
sönen haneler durur ve saat otomatik olarak Alarmlı Geri Sayım Moduna döner.
Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin
1. Alarmlı Geri sayım modunda geri sayımı başlatmak için (B)ye basınız.
2. Geri sayımı durdurmak için tekrar (B)ye basınız.
• Tekrar (B)ye basarak kaldığı yerden geri sayımı devam ettirebilirsiniz.
3. Sayacı durdurup (A)ya basınız. Böylece geri sayım başlangıç zamanı ekrana gelir.
• Geri sayımın sonuna ulaşıldığında otomatik tekrar özelliği kapalıysa siz herhangi bir tuşa
basıp alarmı susturmazsanız 10 saniyelik bir alarm çalar. Alarm susunca Geri sayım
sayacı durur ve ekrana geri sayım başlangıç zamanı gelir.

Otomatik Tekrar Sayacının Açılıp Kapatılması
1. Alarmlı Geri Sayım Modunda (A)ya basınız. Saat haneleri
ekranda yanıp sönmeye başlayacaktır.
2. (D)ye basarak otomatik tekrarı açını ya da kapatınız.
3. (A)ya basarak Alarmlı Geri Sayım Moduna dönünüz.
■ Geri sayımın sonuna ulaşıldığında otomatik tekrar açıksa
alarm çalar fakat geri sayım başlangıç zamanı sıfırlanır ve
saya geri sayım her sıfıra ulaştığında otomatik olarak
tekrar başlar. (E)ye basarak sayacı durdurabilirsiniz. Ya da
(A)ya basarak geri sayımı başlangıç zamanına
döndürebilirsiniz.
,Otomatik tekrar açık göstergesi

KRONOMETRE MODU
Mod göstergesi
Şu anki saat

Dakika
Saniye
1/100 saniye

Kronometre Modu sayesinde geçen zamanı, ayrı iki zamanı
ve iki yarışanı olan yarışların zamanlarını ölçebilirsiniz.
Kronometrenin çalışma aralığı 23 saat, 59 dakika ve 59.99
saniyedir.
.
Geçen Zamanı Ölçmek İçin
1. (B)ye basarak kronometreyi başlatınız.
2. (B)ye basarak kronometreyi durdurunuz.
• (B)ye tekrar basarak kronometreyi kaldığı yerden devam
ettirebilirsiniz.
3. (A)ya basarak kronometreyi sıfırlayabilirsiniz.
• İlk 60 dakikada, ekranda dakikalar, saniyeler ve 1/100
saniye görünür. İlk 60 dakikadan sonra saat, dakika ve
saniyeler görünür.
.

Ayrı İki Zamanı Ölçmek İçin
1. (B)ye basarak kronometreyi başlatınız.
2. (A)ya basarak o ana dek olan sayımı görüntüleyiniz. Kronometre sayımı içsel olarak
devam ediyor olacaktır.
3. (A)ya basarak ayırdığını zamanı siliniz, kronometre sayımını görüntüleyiniz.
• 2 ve 3. basamakları istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz.
3. (B)ye basarak kronometreyi durdurunuz.
4. (A)ya basarak kronometreyi sıfırlayabilirsiniz.
Birinci ve İkinci Yarışmacıyı Belirlemek İçin
1. (B)ye basarak kronometreyi başlatınız.
2. İlk yarışmacı çizgiyi geçtiğinde (A)ya basınız, böylece onun zamanını kaydedersiniz.
3. İkinci yarışmacı çizgiyi geçtiğinde (B)ye basınız.
4. (A)ya basarak 2. yarışmacının skorunu görebilirsiniz.
5. (A)ya basarak kronometreyi sıfırlayabilirsiniz.

