İşlem rehberi 3736/3737
[Modül 3736]

Zaman ve tarihin
ayarlanması
Saatinizin
görünümü
yandaki
şekilden farklı olabilir.
Tarihin ayarlanması
1) Tepeyi ilk sesi gelecek şekilde
çekiniz.
2) Tepeyi çevirerek tarihi
ayarlayın.
3) Tepeyi normal konumuna geri itin.
Zamanın ve haftanın gününün
ayarlanması
1) Saniye ibresi 12 de olduğu zaman
tepeyi iki klik sesi gelecek şekilde
çekiniz, saniye ibresi duracaktır.
2) Tepeyi çevirerek ibreleri
ayarlayınız. Siz bunu yaparken,
haftanın günü de ona göre
değişecektir.
* Haftanın gününü ayraladıktan
sonra, AM ve PM arasındaki farka
dikkat ederek zamanı ayarlayınız.
3) Bir zaman sinyali uyarınca,
tepeyi itiniz.

Tepe
(Normal pozisyon)
İlk klik
(Ayar
tarihi)

İkinci klik (Ayar
zamanı ve
haftanın günü)
Haftanın
günü

Tarih

[Module 3737]

Zaman ve tarihin
ayarlanması
Saatinizin görünümü yandaki
şekilden farklı olabilir.
Tarihin ayarlanması
1) Tepeyi ilk sesi gelecek şekilde
çekiniz.
2) Tepeyi çevirerek tarihi
ayarlayın.
3) Tepeyi normal konumuna
geri itin.
Zamanın ayarlanması
1) Saniye ibresi 12 de olduğu
zaman tepeyi iki klik sesi
gelecek şekilde çekiniz, saniye
ibresi duracaktır.
2) Tepeyi çevirerek ibreleri
ayarlayınız.
3) Bir zaman sinyali
uyarınca, tepeyi itiniz.
24- saat ibresi
24-saat ibresi günün saatini
gösterir. Her 24 saatte, bir tam
devir yapar.

Tepe
(Normal pozisyon)
İlk klik
(Ayar
tarihi)

İkinci klik
(zamanın
kurulması)
Tarih
24-saat ibresi

Gün-tarihi 8:00 p.m. ve 1:00 a.m. arasında ayarlamayınız.
(gün-tarih ayarı bir sonraki gün değişmeyebilir).
Geçen zaman halkalı saatler için, geçen
zaman halkasını, dakika ibresi ile
işaretini aynı hizaya getirmek için
döndürün Belli bir miktar zaman geçtikten
döndürünüz.
sonra, geçen zaman halkasındaki dakika
ibresinin gösterdiği değeri okuyun. Bu geçen
zamanı gösterir.
*
*

*

Bazı suya dayanıklı modellerde, vida kilitli
tepe vardır.
Bu gibi modellerde, tepeyi çekmeden önce
gevşetmek için tepeyi şekilde gösterildiği
yönde çeviriniz. Bu gibi tepeleri çok güçlü bir
şekilde çekmeyiniz.
Ayrıca bu saatler, tepeleri gevşek iken suya
dayanıklı olmazlar. Herhangi bir ayar
yaptıktan sonra, tepeyi olabildiği kadar
çeviriniz.

Geçen zaman halkasıl

