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Kullanım Kılavuzu 5473/5498
TÜRKÇE
Be sure to keep all user documentation handy for future reference.
Saatiniz ile bu kılavuzda kullanılan grafikler farklılık gösterebilir.
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Saatinizi İlk Kez Kullanmaya Başlamadan Önce
Bazı su geçirmezlik özelliği taşıyan modeller (100m ve 200 m)
gevşetilen tepeye sahiptir. Bir tepe islemi gerçekleştireceğiniz
zaman, tepeyi kendinize doğru çevirerek gevşetmeniz gerekir.
Sonrasında tepeyi dışarı doğru çekiniz. Fazla güç kullanmaktan
kaçınınız. Tepe dışarı çekili konumda iken su geçirmezlik
özelliğini kaybeder. Tepe işlemini bitirdikten sonra yerine itip
tamamen sıkıştırdığınızdan emin olunuz.

Eğer saatinizde dönebilen çerçeve var ise;

İçerikler
Tepe

Göstergeler ve Tepe İşlemleri ...................................................................... 5
Zaman Ayarları ............................................................................................ 6
Gün göstergesi ayarları ......................................................................... 12
Gevşetiniz
Başlat

Çerçeveyi çevirerek
işaretinin dakika ibresini
göstermesini sağlayınız. Böylece hialama yaptıktan
sonra kaç dakika geçtiğini görebilirsiniz.

Saatinizi İlk Kez Kullanmaya Başlamadan Önce .......................................... 2

Geçen zaman

Dünya Saati ................................................................................................ 13
Alarm .......................................................................................................... 17
Bir alarm ayarlamak ve onu açmak için ................................................ 18
Daha önce ayarlanan alarmın iptali için ................................................ 20
Alarmı test etmek için ........................................................................... 20

Varolan
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Özellikler
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Göstergeler ve Tepe İşlemleri
Ana dakika ibresi

Dünya Saati ibreleri (12-saat)

1. Klik
Ana saat ibresi

2. Klik
30

Saniye ibresi

Tepe

Alarm ibreleri (12-saat)
Dünya Şehri ibresi

Gün göstergesi

Dünya Saati
Seçili olan Dünya Şehri’ne ait zamanı
gösterir.

Alarm
Alarm açık olduğunda alarm zamanı
ayarlarını, alarm kapalı olduğunda
halihazırdaki zamanı gösterir.
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Zaman Ayarları
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Tepe İşlemleri
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Dakika ibresini ayarlarken, ayarlamak istediğiniz zamandan 4-5 dakika ileride ayarlayınız.

İbrelerin herhangi birinin yeri yanlış olduğunda aşağıdaki prosedürleri uygulayınız.

Önemli!

Örnek: Saati 10:08 olarak ayarlamak için.

Zamanı ayarlarken, tüm ibrelerin yerlerini ayarladığınızdan emin olunuz. Eğer sadece
bir ibreyi ayarlarsanız, diğer ibreler bundan etkilenmez ve yanlış verileri göstermeye
devam ederler.
30

1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonuna geldiğinde tepeyi 2. kliğe kadar çekiniz.
Böylece saniye ibresi durur.
2. Tepeyi çevirerek ana saat ve dakika ibrelerini ayarlayabilirsiniz.
Doğru AM ve PM zamanını ayarladığınızdan emin olunuz. Saat ibresi saatin 12
pozisyonundan geçerken gün ibresini kontrol ediniz. Eğer gün göstergesi değişiyor
ise gece yarısına geçtiniz demektir.
İbreleri gerçek zamandan 1-2 dakika* ileride ayarlayınız.
* Bu prosedürün 8. basamağında zaman işleyişini yeniden başlatana kadar geçecek
süreyi telafi etmek için zamanı ileride ayarlamanız gerekir.
6
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3. (B) yi kullanarak alarm ibrelerini ana ibreler ile aynı ayara getiriniz.
Alarm zamanı a.m. ya da p.m. ayrımı yapmaz.
(B) ye basılı tutmanız ibrelerin hızla hareket etmesini sağlar.

5. (B) yi kullanarak Dünya Şehrini bulunduğunuz konuma(zaman dilimine) getiriniz.
(B) ye basılı tutmanız ibrelerin hızla hareket etmesini sağlar.
Zaman dilimleri ile ilgili daha fazla bilgi için sf.15 teki Şehir Listesi’ne bakınız,
Örnek: TOKYO (TYO)

30

30

10:08

4. (A) ya 2 saniye kadar basılı tutunuz.
Böylece Dünya Şehri ibresi bir tur döner.

İbreyi şehir isminin tam
ortasına gelecek şekilde
hizalayınız.
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Not

6. (A) ya 2 saniye kadar basılı tutunuz.
Böylece Dünya Saati saat ibresi 1 tur döner.

(A) ya 2 saniye basılı tutmanız hali hazırda seçili olan ibrelerin aşağıdaki sırada hareket
etmelerini sağlar.

7. (B) yi kullanarak Dünya Saati ibrelerini ana ibreler ile aynı ayara getiriniz.
(B) ye basılı tutmanız ibrelerin hızlı hareket etmesini sağlar.

Alarm ibresi

A

Dünya Şehri ibresi

A

Dünya Saati ibresi

10:08
A

8. İbreler istenilen ayarda olduğunda (örnek 10:08), tepeyi yerine itiniz.
Böylece normal zaman işleyişi başlar.

30
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Dünya Saati

Gün Göstergesi Ayarları
1. Tepeyi 1. kliğe kadar dışarı çekiniz.
2. Tepeyi kendinizden uzağa doğru çevirerek günü ayarlayınız.
3. Tepeyi yerine itiniz.

Bu mod ile dünya genelinde 24 şehre ait hali hazırdaki zamanı görebilirsiniz.

Önemli!

Not
Gün söstergesi ayarları ayı 31 gün olarak kullanır. Daha kısa uzunluktaki aylar için
ayarlama yapınız.
Gün göstergesini 9 p.m. ile 1 a.m. saatleri arasında yapmaktan kaçınınız. Aksi takdirde
gün göstergesi gece yarısindan sonra doğru şekilde değişmez.

Dünya saati göstergesi a.m. ve p.m. arasındaki farkı ayırmaz.
Dünya Saatini kullanmadan önce aşağıdakileri kontrol ediniz.
Tepenin
−
tamamen yerinde olduğundan emin olunuz.
Halihazırdaki
−
zaman ayarınızın doğru olduğundan emin olunuz (s.8).

13

1. (A) ve (B) tuşlarını kullanarak Dünya Şehri ibrelerini görüntülemek istediğiniz Dünya Saatine
getirebilirsiniz.
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Böylece Dünya Saati ibresi halihazırda seçmiş olduğunuz şehri gösterir.

Şehir
LONDON (LON)
PARIS (PAR)
ATHENS (ATH)
JEDDAH (JED)
DUBAI (DXB)
KARACHI (KHI)
DHAKA (DAC)
BANGKOK (BKK)
HONG KONG (HKG)/
BEIJING (BJS) 2*
TOKYO (TYO)
SYDNEY (SYD)
NOUMEA (NOU)
WELLINGTON (WLG)

Örnek: NEW YORK (NYC)

30

New York Zamanı: 8:08
14

Önemli!
24 şehir isminin dışında bir şehre ait zamanı görüntülemek istiyorsaniız, o şehrin zaman
dilimine ait başka bir şehir seçiniz.
Örnek:
Osaka saatini görüntülemek için (Ayar +9) aynı zaman diliminde olan Tokyo’yu
seçiniz.
Yaz saati uygulamasının oldugu bir şehrin zamanını görüntülemek için seçmek istediğiniz
şehirden bir saat ileride olan bir zaman dilimini seçiniz.
Örnek:
Yaz saatinde olan New York saatini görüntülemek için (Ayar -5) Santiago
(Ayar -4) ü seçiniz.

UTC Ayarı/GMT
Farklılığı * 1
0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
+10
+11
+12

Şehir
PAGO PAGO (PPG)
HONOLULU (HNL)
ANCHORAGE (ANC)
LOS ANGELES (LAX)
DENVER (DEN)
CHICAGO (CHI)
NEW YORK (NYC)
SANTIAGO (SCL)
RIO DE JANEIRO (RIO)
F. DE NORONHA (FEN)
PRAIA (RAI)

UTC Ayarı/GMT
Farklılığı * 1
–11
–10
–9
–8
–7
–6
–5
–4
–3
–2
–1

*1 UTC: Uluslararası Zaman Koordineli;
GMT: Ana Greanwich Zamanı
*2 HONG KONG yada BEIJING,
modele bağlı olarak.
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Alarm
Alarm zamanına ulaşıldığında saatiniz 20 saniyelik bir alarm çalar (tek seferlik).
1 dakikalık basamaklar halinde 11 saat 59 dakikaya kadar bir alarm zamanı
ayarlayabilirsiniz.

Önemli!
Alarmı kullanmadan önce aşağıdakileri kontrol ediniz.
− hazırdaki zamanın doğru olduğundan emin olunuz (s.6).
Hali

Not:
(A)(+) yada (B)(-) ye basılı tutmanız ibrelerin hızlı hareket etmesini sağlar.
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Bir Alarm Ayarlamak ve Onu Açmak İçin
1. Tepeyi 1. kliğe kadar çekiniz.
2. (B) yi kullanarak alarmı istediğiniz zamana ayarlayınız.
(B) ye basılı tutmanız ibrelerin hızlı hareket etmesini sağlar.

3. Tepeyi yerine itiniz.
Bir alarm zamanı ayarlamanız alarmın açılmasına sebep olur.
Alarm zamanını değiştirmek için 1 ve 2. basamakları tekrarlayınız.
4. Ana ibreler alarm zamanı ile aynı hizaya geldiğinde alarm çalmaya başlar.

Örnek: Zamanı 1:15 olarak ayarlamak için.

30
30

Alarm çaldıktan sonra otomatik olarak kapanır ve alarm zamanı ayarı
hali hazırdaki zamana gelir.
Devam eden bir alarm sesi varsa (A) ya da (B) ye basarak durdurabilirsiniz.
18
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Daha Önce Ayarlanan Alarmın İptali İçin
1. Tepeyi 1. kliğe kadar çekiniz.
2. (B) ye basılı tutunuz. Böylece alarm ibreleri hareket etmeye başlar.
Alarm ibreleri hali hazırdaki zamanın pozsiyonuna gelene kadar (B) ye basınız.
3. Tepeyi yerine itiniz.
Böylece alarmı iptal etmiş olursunuz.

Düşük Pil Uyarısı
Saniye ibreleri pil gücü düştüğünde 2 saniyelik aralıklarla ilerler.
Bataryanızı mümkün olan en kısa sürede değiştiriniz.

Alarmı Test Etmek İçin
1. Tepeyi 1. kliğe kadar çekiniz.
2. (A) ya en az 2 saniye kadar basılı tutunuz.
(A) ya bastığınız süre boyunca alarm çalar.
3. Tepeyi yerine itiniz.

2-ssaniye aralıkla

20
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Saatinizde olağan dışı bir durum varsa...

Özellikler

1. Tepeyi 2. kliğe kadar çekiniz.

Güvenirlilik: Ayda ±20 saniye
Dünya Saati: 24 şehir (24 zaman dilimi) ve Uluslararası Zaman Koordinasyonu
Alarm: 1 seferlik alarm
Alarm Sayısı: 1
Alarm Sesi: 20 saniye
Diğer: Düşük pil uyarısı
Pil: 1 gümüş oksit batarya (Tip: SR927W)
Pil Ömrü: Yaklaşık 3 yıl ( günlük 20 saniyelik alarm işlemi ile)
Yaklaşık pil ömrü daha sık işlem yapıldığında kısalır.

2. (B) ye basılı tutarken (A) ya basınız. Her iki tuşa da 3 saniye kadar basılı tutmaya
devam ediniz.
Alarm ibreleri yavaşlar ve sonra durur.
3. İbreleri hali hazırdaki zamana ayarlayınız (s.6).
4. Tepeyi yerine itiniz.
Böylece normal saniye sayımı başlar.
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