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Kullanım Kılavuzu 2499/3092
Bu Kılavuz Hakkında
• 2499 ve 3092 Modül numaralı saatlerin kullanım kılavuzları aynıdır. Bu kullanım kılavuzundaki
örnek resimlerde 2499 Modül numaralı saat kullanılmıştır.
• Tuş kullanımları yandaki şekilde gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
• Bu kullanım kılavuzunun her bölümü; kullanım için gerekli olan tüm bilgileri size sunmaktadır.
Daha detaylı teknik bilgileri ise "Referans" bölümünde bulabilirsiniz.

Modül 2499

Modül 3092

• Her türlü modda (C)yi 2 saniye basılı tutarak Zaman İşleyişi Moduna
dönebilirsiniz.
• Alarm, Kronometre ve İkili Zaman Modlarında ekranın alt kısmında her zaman halihazırdaki
Zaman işleyişi modu saati görünür.

Genel Rehber
• Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
• Her türlü modda (B)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

Zaman İşleyişi Modu

A l a r m Mo d u

Kronometre Modu

İkili Zaman Modu

(C)ye bas.

Zaman İşleyişi

Alarm Çeşitleri

PM göstergesi
Haftanın günü

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin
1. Zaman İşleyişi Modunda saniye haneleri yanıp sönmeye
başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçiş
yapmak için (C)yi kullanınız.
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Saniye
Yıl

Saat

Dakika

Ay - Gün

Saat: Dakika Saniye

Gün

Ay

Bu tuşu kullanın:
(D)ye basarak 00 sıfırlayınız.
(D) (+) ile ayarlama yapınız.

• Halihazırda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında iken saniyelerin
sıfırlanması, dakika bölümüne +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye
bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucu
dakika bölümüne ekleme olmaz.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
• Haftanın günü yapılan tarih ayarlarına göre otomatik görüntülenir.
• Yıl ayarı 2000 ile 2099 arasında yapılabilir.
• Saatiniz, farklı ay ve yıl uzunluklarını otomatik olarak düzenleyecek şekilde
yapılandırılmıştır. Tarih ayarlarını bir kez ayarladığınızda, pil değişimi hariç bu
ayarları tekrar yapmanız gerekmez.

12 Saat ile 24 Saat Formatları Arasında Seçim Yapmak İçin
Zaman İşleyişi Modunda (D)yi kullanarak 12 saat (12H) ve 24 saat (24H) formatları
arasında seçim yapabilirsiniz.
• 12 saat formatında, ekranda öğlen 11.59’dan gece yarısı 11.59’a kadar (pm) P ibaresi
ekranda görünür.Gece yarısı 12.00’dan öğlen 11.59 am ‘e kadar ise ekranda gösterge
bulunmaz.
• 24 saat formatında, saatin 0.00 ile 23.59 arasında geçiş yaptığı ekranda hiçbir dönemde
hiçbir gösterge bulunmaz.
• Zaman İşleyişi Modunda seçtiğiniz 12saat/24 saat formatı saatin tüm modları için
geçerli olur.

Alarm
Saat: Dakika

Ay – Gün

• Günlük alarm
Alarm zamanı için saat ve dakika ayarı yapınız. Bu alarm her gün
ayarladığınız saatte çalar.
• Tarih alarmı
Alarm zamanının ay, gün, saat ve dakika ayarını yapınız. Bu alarm ayarlanan
zamanda, ayarlanan saatte çalar.
• 1-Aylık alarm
Alarm zamanının ay, saat ve dakika ayarını yapınız. Bu ayar, 1 ay
boyunca hergün aynı saatte alarm çalmasına sebep olur.
• Aylık alarm
Alarm zamanının gün, saat ve dakika ayarını yapınız. Bu alarm her
ay ayarladığınız gün ve saatte alarmın çalmasını sağlar.

Yıl

3. Ayarlama yapmak istediğiniz bölüm ekrana geldiğinde (D)yi kullanarak
aşağıda gösterildiği gibi ayarlama yapınız.
Bu ayarı değiştirmek için:
Saniye
Saat, Dakika, Yıl, Ay, Gün

Alarmın çeşidi aşağıda da anlatıldığı gibi yaptığınız ayarlara göre belirlenir.
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Zaman İşleyişi Modunu kullanarak saat ve tarihi görebilir,
bunların ayarlarını yapabilirsiniz.

Saatinizde saat, dakika, ay ve gün ayarını yapabildiğiniz çok
fonksiyonlu bir alarm özelliği bulunmaktadır.
Alarm zamanına ulaşan saat ayarlanışına göre ya bir kez
çalıp susar ya da uyku alarmı olarak her 5 dakikada bir
toplamda 7 kez çalar.
Saat başı sinyalini açarak saatinizin her saat başı 2 sinyal
sesiyle sizi uyarmasını da sağlayabilirsiniz.
• Alarm Modunda (D)ye basarak alarm ekranı (alarm
zamanı görünür) ve saat başı sinyali (:00 görünür)
arasında seçim yapabilirsiniz.
• Alarm ayarları (saat başı sinyali) (C)ye basarak
girebileceğiniz Alarm Modunda yer almaktadır.

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin
1. Alarm Modunda (D)ye basarak alarm ekranını
görüntüleyiniz.
2. Alarmzamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayıncaya dek
(A) tuşuna basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
• Bu işlem otomatik olarak alarmı açar.
3. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için
(C)yi kullanınız.

Saat

Dakika

Ay

Gün

4. Bir ayar yanıp sönerken (D) (+) ile ayarlama yapınız.
• Ay ayarı içermeyen bir alarm ayarı yaparken (Günlük alarm , Aylık alarm), ay için x
ayarlayınız. Ay ayarı yanıp sönerken (D)yi kullanarak 12 ile 1 arasında x’i bulup
seçiniz.
• Gün ayarı içermeyen bir alarm ayarı yaparken (Günlük alarm, 1-Aylık alarm), gün için
xx ayarı yapınız. Gün ayarı yanıp sönerken (ayın sonu ile başı arasında) (D)yi kullanarak
xx ayarını bulunuz.
• 12 saat formatı kullanarak alarm zamanını ayarlıyorsanız a.m ya da p.m (P göstergesi)
ayarını doğru yapınız.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Alarm İşlemi
Ayarlanan zamana ulaşan saat 10 saniyelik bir alarm çalar. Uyku alarmında ise
her 5 dakikada bir en fazla 7 kez alarm tekrar çalar.
• Çalmaya başlayan alarmı susturmak için herhangi bir tuşa basabilirsiniz.
• Alarm ve saat başı sinyali saatin tüm modlarında çalar.

Alarm Çeşidini Seçmek İçin
Alarm on/off göstergesi

1. Alarm Modunda (D)ye basarak alarm ekranını
görüntüleyiniz.
2. (A)yı kullanarak aşağıdaki sırada dizili olan alarm ekranlarından
birini seçiniz.

Alarm off

Bir kerelik
alarm on

Uyku
alarmı on

• Alarm açık ve uyku alarmı açık göstergesi bu işlevler
açıldığında saatin tüm modlarında ekranda görünürler.
• Uyku alarmı açık göstergesi uyku alarmının 5-dakikalık
aralarında ekranda yanıp söner.
• Alarm modu ayarlar ekranını görüntülemeniz alarm
çeşidini bir kerelik alarm haline getirir.
• Uyku alarmının 5 dakikalık arasında Zaman İşleyişi Modunu görüntülerseniz
halihazırdaki uyku alarmı iptal edilir (fakat uyku alarmı seçili alarm çeşidi olarak
ekranda kalır).
• Zaman İşleyişi Modunda saat ayarı yaparken alarm zamanına ulaşılırsa alarm
bir kere çalar. İlgili uyku alarmı olması gerektiği gibi çalışmaz.
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Uyku Alarmının Durdurulması
Ayarlanan uyku alarmı zamanına ulaşıldığında, uyku alarmını iptal ettirmek
için 5 dakikalık aralarda şu işlemlerden birini yapınız.

Uyku Alarmını Durdurmak İçin
1. Alarm Modunda (D)yi kullanarak alarm ekranını görüntüleyiniz.
2. Alarmı kapatmak ya da bir kerelik alarma çevirmek için (A)ya basınız.
• Bu işlem alarm çeşidi ayarınızı da değiştirir. Uyku alarmını tekrar kullanmak isterseniz
alarm çeşidini tekrar seçmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için “Alarm Çeşidini Seçmek İçin”
bölümüne bakınız.
Alarmı Test Etmek İçin
• Alarm Modunda (D)yi basılı tutarak alarmı duyabilirsiniz.
Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin
1. Alarm Modunda (D)yi kullanarak Saat başı sinyalini seçiniz.
2. (A)yı kullanarak onu açınız ya da kapatınız.
Saat başı sinyalinin açık olduğunu gösterir.
Saat başı sinyalinin kapalı olduğunu gösterir.
• Saat başı sinyali açık göstergesi bu fonksiyon açıldığında saatin tüm modlarında
ekranda görünür.

Kronometre
Dakika
Saniye

Saat

1/100 saniye

Kronometre, geçen zaman, ayrık zaman ve iki bitişli zamanları
ölçmenizi sağlar.
• Kronometrenin görüntü aralığı 23 Saat, 59 Dakika
ve 59.99 saniyedir.
• Kronometre siz onu durdurana dek, ayarladığınız
zamana ulaştığında tekrar sıfırdan başlar.
• Siz Kronometre modundan çıksanız da, bu
moddaki tüm işlemler devam eder.
• Bir ayrık zaman ölçümü dondurulmuş halde ekranda iken
Kronometre modundan çıkarsanız ayrık zaman silinir ve
saat geçen zaman ölçümüne döner.
• Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuyla girilen
Kronometre Modunda bulunmaktadır.

Kronometre İle Zaman Ölçümleri
Geçen Zaman
Başlat

Durdur

Tekrar Başlat

Durdur

Sil

Ayrımı bırak

Durdur

Sil
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Başlat

Ayır
(SPL göstergesi)
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Ayrık Zaman

İki Bitişli Zaman
Başlat

Ayır

Durdur

1. yarışmacı
bitirir.
1. yarışmacının
zamanı ekrandadır.

2. yarışmacı
bitirir.

Ayrımı Bırak

2. yarışmacının
zamanı ekrandadır.

Sil

İkili Zaman
İkili Zaman Modu sayesinde başka bir şehrin saatini de gözlemleyebilirsiniz.
• İkili Zaman Modundaki saniye sayımı, Zaman İşleyişi Modunun saniye sayımı ile
eş zamanlı ilerler.

İkili Zamanı Ayarlamak İçin
1. (C)ye basarak İkili Zaman Moduna giriniz.
2. İkili Zaman Modunda saat haneleri yanıp sönmeye
başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
3. Aşağıdaki ayarlar arasında geçiş yapmak için
(C)yi kullanınız.

Saat

Saat: Dakika Saniye

Dakika

4. (D) (+) ile ayarlama yapınız.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Referans
Bu bölüm saatinizle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Aynı zamanda
çeşitli işlevler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler, uyarılar ve notlar içermektedir.

Otomatik Geri Dönüş Özelliği
• Ekranda yanıp sönmekte olan haneler bulunduğu halde 2-3 dakika herhangi
bir tuş kullanımı yapmazsanız saat o zamana kadar yapnış olduğunuz ayarları kaydederek
otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar.

Data ve Ayarlarda Tarama
Bir çok modda ve ayar işlevinde (D) tuşu ekrandaki bilgilerin taranmasında
kullanılır. Birçok durumda, bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemin hızlanmasını sağlar.

Arka Işık Uyarıları
Arka ışık an LED (light-emitting diode) panelini kullanarak karanlık ortamlarda ekranı aydınlatır,
ekranın okunmasını kolaylaştırır.
Her türlü modda (B)ye basarak ekranı 1 saniyeliğine aydınlatabilirsiniz.
• Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırabilir.
• Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır.
• Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.
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Tercüme: www.mutercim.ajansi.com

