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Kullanım Kılavuzu 2714
Zamanın Ayarlanması

Alarmın Kullanımı

Saat

Bir alarm açıldığında alarm zamanına ayarlanan ibre ile halihazırdaki zamanı gösteren ibre
üst üste geldiğinde alarm çalar (günde 2 kez). Uyku alarmı ise alarmın 3 dakikalık aralarla
tekrar tekrar çalmasını sağlar.

Dakika Tepe
(normal pozisyon)
İkinci klik

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin
Alarm zamanı

Tepe
(normal pozisyon)
İkinci klik

İlk klik
Gün
Saniye

İlk klik
(Alarm zamanı ayarları)

1. Tepeyi ikinci klik sesine dek dışarı çekiniz.
• Böylece saniye ibresi durur ve 0’a gelir.
2. Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız.
3. Zaman işleyişini başlatmak için tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

Alarm göstergesi

Not
• Bazı su rezistanslı modellerde tepe vidalıdır.
• Bu modellerde tepeyi kendinize doğru çevirip ( yönünde) daha sonra dışarı
çekiniz. Tepeyi dışarı çekmek için zorlamayınız.
• Öte yandan bu saatlerin, tepenin vidası gevşekken su rezistanslı olmadıklarını unutmayınız.
Bu yüzden herhangi bir ayardan sonra tepeyi yerine itip hemen vidasını sıkıştırınız.
Geçen Zaman Halkası Olan Saatler İçin
Geçen zaman halkasında
işareti, dakika ibresini gösterecek
halkayı çeviriniz.
Geçen
Bir süre sonra dakika ibresinin gösterdiği yerdeki geçen
zaman halkası
zaman halkasını okuyunuz.
Bu geçen zamandır.

Günün Ayarlanması

1. Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
2. Tepeyi kendinize doğru çevirerek günü ayarlayınız. (Resimde
yönü)
3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.
• Gün ayarını zaman 9:00 p.m. ve 1:00 a.m. arasındayken yapmayınız. (Aksi halde ertesi
gün, gün ayarı değişmez).

1. Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
2. Tepeyi kendinizin tersine çevirerek (resme göre
ayarlayınız.
3. Tepeyi, normal pozisyonuna geri itiniz.

yönünde) alarm zamanını

Alarmı Açıp Kapatmak İçin

Alarmı açmak için (B)yi dışarı çekin. Alarmı kapatmak için (B)yi içeri itin.
• Bu saatteki alarm analog tarzındadır. Yani saatin akrebi alarm ibresinin üzerine
geldiğinde alarm çalar. Alarmı açık bırakırsanız alarm günde 2 kez çalar. Mesela alarm
ibresi 6’yı gösteriyorsa alarm hem 6a.m de hem de 6 p.m’de çalar.
• Alarmı açık bırakırsanız -(B)yi dışarıda bırakısanız- alarm zamanına ulaşılmasınan itibaren
alarm 3 dakikalık aralıklarla tekrar tekar çalar. Bu uyku alarmını (B)yi içeri iterek
susturabilirsiniz.

Alarmı Susturmak İçin

Siz (B)yi içeri itmezseniz alarm 15 saniye boyunca çalar.
Not
Alarmı kullanmayacaksanız (B)yi içeri itiniz. Eğer uyku özelliğini kullanmak istiyorsanız
alarm sustuktan sonra (B)yi dışarı çekiniz. (B) dışarı çekikken alarm toplam 5 kez 3 dakikalık
aralıklarla tekrar tekrar çalacaktır.

Kronometrenin Kullanılması

Kronometre sayesinde geçen zamanı 11 saat, 59 dakika, 59.95 saniyeye dek
ölçebilirsiniz. Gerekli olduğunda kronometre ibrelerinin yerlerini de
ayarlayabilirsiniz.
• Resimde gösterilen geçen zaman 3 saat, 40 dakika, 33.60 saniyedir.
• Tepe ilk klik ya da ikinci klik sesine dek dışarı çekilmişken kronometreyi
çalıştırmayınız.
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Geçen Zamanı Ölçmek İçin
Kronomerenin dakikası Tepe
(normal pozisyon)
İkinci klik

Kronometrenin saati
Kronometrenin saniyesi

İlk klik
Kronometre 1/20 saniye

1. (C)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız.
• (C)ye basışınızla birlikte zaman işleyişinin saniye ekranı, kronometre için çalışan
1/20 saniye ibresi olur. Ekranda saniyenin 0’a geçmesiyle belli olur.
• Dakika ve saniye ibreleri tam 0’ı göstermiyorlarsa gerekli ayarlamayı yapmak için
“Kronometrenin Dakika ve Saniye İbelerinin Yerlerinin Ayarlanması” bölümüne bakınız.
2. (A)ya basarak kronometreyi başlatınız.
• 1/20-saniye ekranındaki ibre, geçen zamanı içsel olaak 30 saniye ile ölçer fakat 0’a
geldiğinde durur.
3. (A)ya basarak kronometreyi durdurabilirsiniz.
• Kronomereyi kaldığı yerden devam ettirmek için tekrar (A)a basınız.
• Kronometre işlemini durdurduğunuzda ekranın alt kısmındaki ibre zaman sayımı işleminin
1/20 saniye sayımını gösterir.
• İlk 30 saniyeden sonra (A)ya basarak kronometreyi durdurursanız, 1/20 saniye ibresi
saat tarafından içte korunan doğru zamanı gösterir hale gelir.
• Sayaç işlemini tekrar başlatırsanız 1/20-saniye ibresi de halihazırdaki pozisyonundan sayıma
tekrar başlar ve tekrar başlatılan sayımın ilk 30 saniyesinden devam eder.Daha sonra 0’da
durur.1/20 saniyenin iç sayımı devam eder.
4. (C)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız.
5. (C)ye tekrar basınız.
• Böylece 1/20-saniye ibresi fonksiyon değiştirir ve normal zaman işleyişinin saniye sayımını
gösterir.

Kronometrenin Dakika ve Saniye İbrelerinin Yerlerinin Ayarlanması

Kronomerenin kullanılması kronometrenin dakika ve saniye ibrelerinin başlangıç yerlerinin
değişmesine neden olabilir. Aşağıdaki prosedürü kullanarak dakika ve saniye ibrelerinin saatin
12 pozisyonunu gösterip göstermediklerini kontrol ediniz ve gerekiyorsa ayarlama yapınız.

Kronometre İbrelerinin Yerlerini Ayarlamak İçin

1. (C)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız ve dakika ile saat ibrelerinin yerlerini
kontrol ediniz.
2. Tepeyi ikinci klik sesine dek dışarı çekiniz.
3. (A)yı kullanarak saniye ibresi saatin 12 pozisyonuna gelene dek ibreyi ayarlayınız.
4. (C)yi kullanarak saat ibresinin 12’yi, dakika ibresinin 60’ı göstermesini sağlayınız.
5. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.
• Tepe dışarı çekildiğinde zaman işleyişinin saniye ibresi durur. Bu yüzden yukarıdaki
prosedürü uyguladıktan sonra zaman ayarını da tekrar yapmanız gerekir.
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