DQ-750
MASA ÜSTÜ SAATİ KULLANIM KILAVUZU


Saatinizin şekli örnek resimlerde gösterilenden farklı olabilir.

SAATİ AYARLAMAK İÇİN
1. Seçici ibreyi TM SET’e getiriniz. Böylece ekrandaki saat ve dakika haneleri yanıp sönmeye
başlayacaktır.
2. Saat hanelerindeki rakamı arttırmak için HOUR tuşuna, dakika hanelerindeki rakamı azaltmak
için MIN tuşuna basınız. Bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemi hızlandıracaktır.
 Saniyeler görüntülenmiyor olsa da HOUR ya da MIN tuşuna bastığınızda saniye hanelerindeki
rakam 00 sıfırlanacaktır.
3. Saati ayarladıktan sonra ibreyi NORMAL durumuna getiriniz.
 12/24 saat formatını seçmek için 12/24 tuşuna basınız.
TARİHİ AYARLAMAK İÇİN
1. Seçici ibreyi DATE SET’e getiriniz. Böylece ekrandaki yıl, ay ve gün haneleri yanıp sönmeye
başlayacaktır.
2. Ay hanelerindeki rakamı arttırmak için MONTH tuşuna, gün hanelerindeki rakamı arttırmak
için DATE tuşuna ve yıl hanelerindeki rakamı arttırmak için YEAR tuşuna basınız. Bu tuşları
basılı tutmak yapılan işlemi hızlandıracaktır.
3. Tarihi ayarladıktan sonra ibreyi NORMAL durumuna getiriniz.
 Haftanın günü yapılan tarih ayarına göre otomatik hesaplanarak görüntülenecektir.
 Tarih ayarını 1 Ocak 1990 ile 31 Aralık 2030 arasında yapabilirsiniz.
TERMOMETRE FONKSİYONU



Saatinize yerleştirilmiş olan termometre fonksiyonu ısıyı ölçer ve ölçülen değeri ekranda
gösterir. Görüntülenen ısı birimini Celsius (:C) ya da Fahrenheit (:F) olarak seçebilirsiniz.
+70.0: C (+158.0:F) üzerindeki ısılarda ekranda HI (yüksek) ve -19.5:C (3.0:F) altındaki ısılarda
ekranda LO (düşük) göstergeleri bulunur.

Celsius ile Fahrenheit Arasında Seçim Yapmak İçin


Celsius (:C) ya da Fahrenheit (:F) arasında seçim yapmak için :C/:F tuşuna basınız.

ALARMIN KULLANIMI
Saatinizde uyuya kalma durumunuzda sizi uyandıran bir Uyku Alarmı fonksiyonu bulunmaktadır.
Alarm Zamanını Ayarlamak İçin
1. Seçici ibreyi AL SET’e getiriniz. Böylece hâlihazırdaki alarm zamanı ayarınız ekranda yanıp
sönmeye başlayacaktır.
 ALARM göstergesi de ekrana gelecektir.
2. Saat hanelerindeki rakamı arttırmak için HOUR tuşuna, dakika hanelerindeki rakamı azaltmak
için MIN tuşuna basınız. Bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemi hızlandıracaktır.

3. Alarm zamanını ayarladıktan sonra ibreyi NORMAL durumuna getiriniz.
Alarmı Açıp Kapatmak İçin
Seçici ibreyi SNOOZE (SNZ göstergesi) ya da AL ON pozisyonuna getirerek alarmı açabilirsiniz.
Alarmı kapatmak için ise seçici ibreyi AL OFF durumuna getiriniz.
Normal Alarmı Kullanmak İçin
1. Alarm zamanını ayarlayınız ve seçici ibreyi AL ON durumuna getiriniz.
 Böylece ekranda (((•))) göstergesi belirecektir.
2. Ayarladığınız alarm zamanına gelindiğinde alarm çalmaya başlayacaktır. Alarm, siz onu
SNOOZE/LIGHT tuşuna basarak susturmazsanız yaklaşık 1 dakika boyunca çalacaktır.
Uyku Alarmını Kullanmak İçin
1. Alarm zamanını ayarlayınız ve seçici ibreyi SNOOZE (SNZ) durumuna getiriniz.
 Böylece ekranda SNOOZE (((•))) göstergesi belirecektir.
2. Ayarladığınız alarm zamanına gelindiğinde alarm çalmaya başlayacaktır. Alarm, siz onu
SNOOZE/LIGHT tuşuna basarak susturmazsanız yaklaşık 1 dakika boyunca çalacaktır.
3. SNOOZE/LIGHT tuşuna basmanızdan yaklaşık 5 dakika sonra alarm tekrar çalmaya
başlayacaktır.
4. Eğer seçici ibreyi AL OFF durumuna getirerek alarmı kapatmazsanız 2 ve 3. Basamaklarda
anlatılanlar tekrar edecektir.
 İstediğiniz zaman seçici ibreyi AL OFF durumuna getirerek alarmı kapatabilirsiniz.
Hâlihazırda Ayarlı Olan Alarm Saatini Görmek İçin
1. Seçici ibreyi NORMAL durumuna getiriniz.
2. HOUR ya da MIN tuşuna basarak hâlihazırda ayarlı olan alarm zamanını görüntüleyiniz.
Alarmı Kontrol Etmek İçin
1. Seçici ibreyi NORMAL durumuna getiriniz.
2. HOUR ve MIN tuşlarına aynı anda basarak alamın sesini duyabilirsiniz.
EKRANI AYDINLATMAK İÇİN
SOOZE/LIGHT tuşluna basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.
PİL DEĞİŞİMİ
Ekrandaki yazılan okunması zorlaştığında ya da ekran tamamen karardığında pil değişimi yapınız.
1. Pil haznesinin kapağını hafifçe bastırarak > işaretinin gösterdiği yöne doğru kapağı kaydırınız
ve kapağı açınız.
2. Eski pilleri çıkartınız.
3. Yeni pilleri takınız. Pilin pozitif (+) ve negatif (-) yönlerinin doğru tarafa denk geldiğinden emin
olunuz. Pillerin yanlış yöne doğru takılması durumunda akabileceğini ve saatinize zarar
verebileceğini unutmayınız.

4. Pil haznesinin kapağını yerine takınız.

ÖZELLİKLER
Normal Isıda Saat Güvenilirliği: Ayda +- 60 saniye
Takvim Sistemi: 1990 ile 2030 arasında daha önceden programlanmış otomatik takvim
özelliği
Termometre Fonksiyonu: Ölçüm Aralığı: -19.5: C ile +70.0: C (-3.0:F ile +158:F)
Uyku fonksiyonlu Günlük alarm
Pil Ömrü: Yaklaş. 1 yıl (her gün 2 dakikalık alarm, her gün 3 saniyelik arka ışık kullanımı)
Pil: PQ-15: İki adet AAA boyutlu pil (Çeşit: R03/UM-4)
DQ-750: İki adet AA boyutlu pil (Çeşit: R6P/SUM-3)
Uygun Çalışma Aralığı: 0:C ile 40:C arası (32:F ile 104:F)

