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1. Saniye ibresi saatin 12
pozisyonundayken tepeyi ikinci
klik sesine kadar dışarı çekerek
İkinci klik
saniye ibresini durdurunuz.
(Zaman ayarı)
2. Tepeyi çevirerek ibreleri
Tepe
ayarlayınız. Tepeyi ibreleri saatin
Saniye ibresi
Gün
(Normal pozisyon)
çalışma yönünde ilerleterek
çeviriniz. Dakika ibresini önce,
Alarm yekovanı
ayarlamak istediğiniz zamanın
4 ya da 5 dakika öncesine getirip
Alarm akrebi
sonra gerçek zamana ayarlayınız.
• AM ve PM arasındaki farkı
dikkate alarak zaman ayarınızı
yapınız.
3. Alarm kadranını gerçek zamana ayarlamak için (B)yi kullanınız.
• Her (B)ye basışınızda alarm zamanı 1 dakika artar.
• (B)yi basılı tutarsanız alarm zamanı çok daha hızlı ayarlanır.
4. Alarm kadranını ayarladıktan sonra iki saniye boyunca (A)yı basılı tutunuz.
• Bu durumda kronometrenin yelkovanı otomatik olarak bir dönüş yapacaktır.
5. Kronometrenin yelkovanı 60’ta durduğunda (12 saat), 6. basamağa atlayınız.
• Eğer kronometrenin yelkovanı durduğunda 60’ı (12 saat) göstermiyorsa
(B)yi kullanarak ayarlama yapınız.
• (B)ye her basışınız, ibreyi 1 dakika ilerletir.
• (B)yi basılı tutarsanız kronometre çok daha hızlı ayarlanır.
6. Kronometre ibrelerini ayarladıktan sonra iki saniye boyunca (A)yı basılı tutunuz.
• Bu durumda kronometrenin 1/5-saniye ibresi otomatik olarak bir dönüş
gerçekleştirecektir.
7. Kronometrenin 1/5-saniye ibresi saatin 12 pozisyonunda durduğunda 8. basamağa
atlayınız.
Eğer kronometrenin 1/5-saniye ibresi durduğunda saatin 12 pozisyonunu
göstermiyorsa (B)yi kullanarak ibrenin pozisyonunu ayarlayınız.
• (B)ye her basışınızda ibre, 1/5 saniye ilerler.
• (B)yi basılı tutarsanız ibreler çok daha hızlı hareket eder.
8. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

Zaman İşleyişindeki saniye ibresi, güç düşük olduğunda 2-saniyelik
artışla işler.
Geçen zaman halkası olan saatler için
Geçen zaman halkasını
işareti dakikayı gösterecek şekilde
ayarlayınız.
Belirli bir zaman geçtikten sonra geçen zaman halkası üzerinde
dakika kolunun gösterdiği yere bakınız.
Geçen zaman halkası
Geçen zaman, halkada görünendir.
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• Saati Ayarlamak İçin
• Alarm Kadranının ve
Kronometre İbrelerinin
Pozisyonlarını Ayarlamak
İçin
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• Bazı su rezistansı olan saatlerde tepenin vidalı kilidi vardır.
• Bu modellerde, tepeyi dışarı çekmeden önce resimde gösterildiği
yönde çevirerek vidasını gevşetiniz. Zorlayarak tepeyi
dışarı çekmeye çalışmayınız.
• Öte yandan bu saatlerin, tepenin vidası gevşek olduğunda
su rezistanslı olmadığını unutmayınız. Herhangi bir ayar yaptıktan
hemen sonra tepenin vidasını sıkıştırınız.

Günü Ayarlamak İçin

1. Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
2. Tepeyi kendinizden uzağa doğru çevirerek (resimdeki
okla gösterilen yöne) gün ayarı yapınız.
3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.
• Halihazıdaki gün ayarı 9.00 p.m ile 1.00 a.m arasındayken
gün ayarı yapmayınız.

Alarmın Kullanımı

Alarmın akrebi

Alarmın yelkovanı

Bir alarm açıldığında, alarm zamanına ulaşan saat 29 saniye boyunca alarm
çalar.
•Alarm zamanını halihazırdaki saatten en fazla 12 saat ileriye yapabilirsiniz.
•Sadece tek bir Günlük Alarm ayarlayabilirsiniz..

Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

1. Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
2. (B)yi kullanarak alarm zamanını ayarlayınız. (B)ye her basışınızda alarm zamanı
bir dakika ileri gider. (B)yi basılı tutarak ibreleri yüksek hızda hareket ettirebilirsiniz.
3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

Çalan Alarm Sesini Susturmak İçin

Çalmaya başlayan alarmı susturmak için herhangi bir tuşa basmanız yeterlidir.
• Alarm çaldıktan sonra, alarm kadranları halihazırdaki saati gösterecek şekile
geri dönerler.

Daha Önce Ayarlanan Alarmın İptal Edilmesi

1. İkinci klik sesini duyana dek tepeyi dışarı çekiniz.
• Böylece alarm kadranı, otomatik olarak halihazırdaki saati gösterecek şekle
geri döner.
2. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

Kronometrenin Kullanılması
Kronometrenin yelkovanı
Kronometrenin 1/5-saniye ibresi

Kronometre sayesinde geçen zamanı 59 dakika, 59.80 saniyeye kadar ölçebilirsiniz.

Kronometre İle Geçen Zamanın Ölçülmesi
Geçen Zaman
Başlat

Durdur

Tekrar Başlat

Durdur

Sil

Durdur

Sil

Ayrık Zaman
Başlat

Ayır
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