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Kullanım Kılavuzu 2900/2901
Bu Kılavuz Hakkında
• Tuş kullanımları yandaki şekilde gösterildiği
gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
• Bu el kılavuzunun her bölümü; kullanım
için gerekli olan tüm bilgileri size sunmaktadır.
Daha detaylı teknik bilgileri ise "Referans"
bölümünde bulabilirsiniz.

(Işık)

Genel Rehber
• Bir moddan diğer bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
• Her türlü modda (L)e basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.
Zaman İşleyişi Modu

Alarm Modu

İkili Zaman Modu

Kronometre Modu

(C)ye bas.

Alarm

PM göstergesi

Saniye

Saat: Dakika

Zaman İşleyişi Modunu kullanarak tarih ve saati görebilir ve
bunların ayarlarını yapabilirsiniz.

Alarm zamanı
(Saat: Dakika)

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin
1. Zaman İşleyişi Modunda saniyeler yanıp sönmeye başlayana
dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.

Alarm İşleni

2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçiş yapmak için
(C)yi kullanınız.

Saniye
Haftanın günü
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Haftanın günü

Saat
Gün

Ay

Yıl

3. Bir ayar bölümü seçiliyken aşağıda gösterildiği gibi (B)yi kullanarak gerekli
ayarlamaları yapınız.
Bu ayarı değiştirmek için
Saniyeler
Saat, Dakika, Yıl, Ay, Gün,
Haftanın günü

Alarm, saatinizin hangi modda olduğuna bakmaksızın
10 saniye boyunca çalar.

Dakika

Ay - Gün

Bu tuşu kullanınız
(B)ye basarak sıfırlayınız.
(B) (+) ile ayarlama yapınız.
(B)yi basılı tutarsanız daha hızlı ayar yapılır.

• (B)ye basarak saniyeleri sıfırladığınızda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar
30 ile 59 arasındaise, dakika bölümüne +1 dakika ilave edilir. Fakat saniye
bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları
sonucu dakikalara ekleme yapılmaz.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
• Yıl, 2000 ila 2099 arasında ayarlanabilir.
• Saatiniz, farklı ay ve yıl uzunluklarını otomatik olarak düzenleyecek şekilde
yapılandırılmıştır. Tarih ayarlarını bir kez ayarladığınızda, pil değişimi
hariç bu ayarları tekrar gözden geçirmeniz gerekmez.

12 Saat/ 24 Saat Formatları Arasında Seçim Yapmak İçin
Zaman İşleyişi Modunda (B)ye basarak 12 saat/ 24 saat formatları arasında seçim
yapabilirsiniz.
• 12 saat formatında, ekranda öğlen 11.59’dan gece yarısı 11.59’a kadar (pm)
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
göstergesi görünür.
•
ve
göstergeleri Alarm Modu ve İkili Zaman Modlarının Zaman İşleyişini
gösteren ekranlarında görünmez.
• Zaman İşleyişi Modunda seçmiş olduğunuz 12/24 saat formatı saatin tüm diğer
modları için de geçerli olur.

Günlük Alarmı açıtğınızda, alarm zamanına ulaşan saatiniz
sinyal sesi verecektir.
Öte yandan Saat Başı Sinyalini açarak saatin her saat başı
2 kez uyarı sinyali vermesini de sağlayabilirsiniz.
• Bu bölümde yapılan tüm işlemler (C) tuşuna
basarak giriş yapabileceğiniz Alarm modunda
yer almaktadır.

Mod göstergesi
Zaman İşleyişindeki Saat
(Saat: Dakika)

Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin
1. Alarm Modunda, saat haneleri ekranda yanıp sönmeye
başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
• Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.
2. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için
(C)yi kullanınız.
3. Bir ayar bölümü yanıp sönerken (B) (+) ile ayarlama yapınız.
(B)yi basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandırır.
• 12 saat formatını kullanıyorsanız a.m zamanını (gösterge)
göstergesi) doğru ayarlayınız.
yok ya da p.m’i (
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
Çalan Alarmı Susturmak İçin
Herhangi bir tuşa basınız.
Günlük Alarmın ve Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması
Alarm Modunda (B)yi kullanarak aşağıdaki sırada dizili olan
Alarm açık göstergesi
açık/kapalı ayarlarından birini seçiniz.
Alarm Açık Göstergesi/Saat Başı Sinyali Açık Göstergesi

İkisi de on

Saat başı sinyali
açık göstergesi

İkisi de off

Günlük
Alarm

Saat Başı
Sinyali

• Alarm çalarken alarm açık göstergesi ekranda yanıp
söner.
• Alarm açık göstergesi ve Saat başı sinyali açık göstergesi
saatin bütün modlarında ekranda görünür.

Alarmı Test Etmek İçin
Alarm Modunda (B)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.
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Zaman İşleyişi

Kullanım Kılavuzu 2900/2901
Kronometre
Saat

Saniye

Dakika

Mod göstergesi
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 işlevinden çıkarsanız ayrık zaman siliniz ve
geçen zaman ölçümüne döner.
• Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuyla girilen
Kronometre modunda bulunmaktadır.

Kronometre ile Zaman Ölçümleri
Geçen Zaman
Başlat

Durdur

Tekrar Başlat

Durdur

Sil

Durdur

Sil

Ayrı Zamanlar
Başlat

Ayır
Ayrımı bırak
(SPL göstergesi)

İki Bitişli Zaman
Başlat

Ayır
Durdur
1. yarışmacı
2. yarışmacı bitirir.
bitirir.
1. yarışmacının
skoru ekradadır.

Ayrımı bırak
2. yarışmacının
skoru ekrandadır.

Sil

İkili Zaman
İkili Zaman Modu sayesinde farklı bir zaman diliminin saatini takip edebilirsiniz.
• İkili Zaman Modundaki saniye sayımı, Zaman İşleyişi Modundaki saniye sayımı ile
eş zamanlı ilerler.
Saniye
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İkili Zamanı Ayarlamak İçin
1. (C)ye basarak İkili Zaman Moduna giriniz.
2. Saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya
basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
3. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için
(C)yi kullanınız.
4. (B) (+) ile ayarlama yapınız. (B)yi basılı tutmanız
yapılan işlemi hızlandırır.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
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Saat: Dakika

Mod göstergesi
Zaman İşleyişindeki saat
(Saat: Dakika)

Aydınlatma
3 saniye göstergesi

Bir El paneli ekran aydınlatmasını sağlar, karanlık mekanlarda
ekranın okunmasını kolaylaştırmak için ekranı aydınlatır.
• Diğer önemli bilgiler için “Aydınlatma Uyarıları”na
bakınız.

Ekranı Aydınlatmak İçin
Her türlü modda (L)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.
• Aydınlatma süresini 3 saniye ya da 1.5 saniye olarak
ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için “Ekranın Aydınlatılma
Süresini Belirlemek İçin”e bakınız.
Ekranın Aydınlatılma Süresini Belirlemek İçin
Zaman İşleyişi Modunda (B)yi yaklaşık 2 saniye basılı tutarak ekranın aydınlatılma
süresini 3 saniye olarak (3’’ görünür) ya da 1.5 saniye olarak (3’’ görünmez)
ayarlayınız.
• (B)ye basarak 12 saat/24 saat formatı ayarlaması da yapılır.
• 3 saniyelik ekran aydınlatması seçildiğinde saatin tüm modlarında 3’’ göstergesi
ekranda görünür.
• Pilinizin zayıflamasını engellemek amacıyla ekran aydınlatımı için 3 saniye seçimi
yapıldıktan 7 saat sonra saat otomatik olarak 1.5 saniye lik aydınlatma ayarlarına döner.
Tekrar 3 saniyelik aydınlatmaya dönmek için yukarıdaki işlemleri tekrarlayınız.

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 dek yapmış olduğunuz ayarları kaydederek
otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar.

Aydınlatma Uyarıları

• Çok uzun kullanımdan sonra elektrikle çalışan arka ışık aydınlatması
eski gücünü kaybedebilir.
• Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırabilir.
• Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır.
• Arka ışık kullanıldığında, saatten bir ses gelebilir, bu bir arızadan kaynaklanmayan,
sadece EL panelinin,aydınlatma için kullandığı titreşimden kaynaklanan bir sestir.
• Arka ışığın sık kullanımı saatin pilini zayıflatır.
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