ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:
Puma saatiniz, Kronograf, sayaç, alarm ve eğimli göstergeye sahiptir. Ayrıca, 2010 dan 2059 a kadar
Otomatik takvim özelliği vardır.Zaman ayarı 12 saat yada 24 saat ayarı şeklinde kullanılabilir.
BUTON FONKSİYONLARI:

GENEL ÖZELLİKLER:
Saatiniz aşağıdaki genel özellikler sahiptir: Zaman, Takvim, Krono, Sayaç ve Alarm.
S3 butonu ile bu özellikler arasında işlem yapılabilmektedir.

Eğer Kronograf henüz başlamadıysa, S3 butonu ile krono modundan sayaç moduna geçilebilir.
Eğer krono henüz tur almışsa, ya da durmuşsa, S3 ile Tur datasını ekranda görüntüleyebilirsiniz.
İşelm sırasında herhangi bir anda, S1,S2 ve S3 butonuna basmanız halinde, tek bir “bip” sesi
duyacaksınız ( basılan butonun fonksiyonu olmaması durumu hariç).
ZAMAN MODU:
Alarm modundan zaman moduna geçebilmek için,S3 butonunu kullanınız.S1 ile 12 saat ya da 24 saat
formları arasında geçiş yapabilirsiniz. Saatin, hafızadaki otomatik ayarı, 01.01.2010-12.00(A)
şeklindedir. Eğer saat başı alarm özelliği aktifse, her moda açık olacaktır. S2 kullanarak bu özelliği
kapatabilir ya da açabilirsiniz. Hafızadaki otomatik ayarda, saat başı alarmı kapalıdır! İkinci dijit,
ekranda eğik olarak konumludur ve saniye göstergesidir.

ZAMAN AYARI MODU:
Saat zaman modunda iken, S2 ye 3 sn kadar basılı tutunca saat hanesi yanıp sönmeye başlayacaktır.
S1 ile rakamı tek tek arttırabilir, yada S1 e basılı tutarak daha hızlı artmasını sağlayabilirsiniz. S2 ile
rakamı azaltabilir, yada S2 e basılı tutarak daha hızlı azalmasını sağlayabilirsiniz.
S3 kullanılarak diğer haneyi ayarlama geçebilirsiniz. Aşağıda, S3 kullanılarak yapılan zaman ayarı
modunun sıralamasını bulabilirsiniz:
SAAT
DAKİKA
SANİYE
YIL
AY
TAKVİM
ÇIKIŞ
Ayar modunda, saniye modunu ayarlamak için S1 ve S2 ye bastığınız zaman, ikinci hane “00”olacaktır,
dakika değişmeyecek ve aynı kalacaktır.
Eğer 60sn boyunca herhangi bir butona basılmazsa, saat otomatik olarak, ayar modundan çıkacaktır.
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TAKVİM MODU:
S3 ile zaman modundan, takvim moduna geçebilirsiniz. Yıl, Ay ve Takvim otomatik olarak 3 sn
boyunca görüntülenebilir.
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KRONOGRAF MODU:
S3 ile takvim modundan, krono moduna geçebilirsiniz. S1 butonu ile krono özelliği başlatılır. Tekrar S1
e basarak tur alabilirsiniz. Ekranda LAP 00 görüntülenecektir ve tur dönüş süresi 1,5 saniyedir.
Ortalama, 7,5 saniye sonra, krono devam ediyor olavaktır.S2 butonu ile durdurabilirsiniz. Krono
özelliği durduğu zaman, S2 butonuna 2 sn basılı tutmanız halinde krono sıfırlanacaktır.

İlk saatte, krono hassasiyeti 1/100 sn. dir. 1 saatten sonra, hassasiyet 1 sn dir. Maksimum krono
ölçümleme zamanı 23 saat,59 dak,59 saniyedir. Maksimum tur hafızası 50 dir. Tur hafızası dolduğu
zaman, ekranda “LP-“ simgesi belirecektir.
TUR-LAP- BİLGİLERİ:
Krono modunu durdurulmuş halde iken, S3 butonu, tur bilgilerine ulaşmanızı sağlar.
Saat ekranında, tur numarası ve tur dönüş süresi 1,5 saniye sürecinde görüntülenebilir.S1 ve S2 ile
diğer Lap numaralarına ulaşabilirsiniz.
CHRONO DURDURMA VE YA HAREKET ETTİRME:

SAYAÇ MODU:
S3 butonu ile Krono Yada Tur modundan Sayaç moduna geçebilirsiniz. Saatinizin otom. Hafızasında,
“00 TR 00” ve “00 00 00” 3 sn devir zamanı tanımlıdır. S1 ile sayacı başlatabilirsiniz. Saatinizin otom.
Hafızasında sayaç “23:59.59” olarak tanımlıdır. S2 butonu ile durdurabilir ve sayacı sıfırlayabilirsiniz.
Sayaç sıfıra ulaştığı zaman otomatik olarak duracaktır. Ve 30 sn kadar alarm verecektir. Herhangi bir
tuşa basarak alarmı durdurabilirsiniz.

SAYAÇ AYARLAMA ÖZELLİĞİ:
Sayaç modunda iken, S2 butonuna 2 dk basılı tutarsanız, saat hanesi yanıp sönmeye başlayacaktır. S1
ile rakamı tek tek arttırabilir, ya da basılı tutarak hızlıca arttırabilirsiniz. S2 butonu ile rakamı tek tek
azaltabilir, ya da basılı tutarak hızlıca azaltabilirsiniz. S3 butonu ile bir sonraki haneye ayarlamaya
geçebilirsiniz.
Aşağıda, S3 kullanılarak yapılan sayaç ayarı modunun sıralamasını bulabilirsiniz:
SAAT
DAKİKA
SANİYE
AYARDAN ÇIKIŞ
60 sn.boyunca herhangi bir buton kullanılmaz ise, saat otomatik olarak ayardan çıkacaktır.

S1 butonu ile yeni sayaç zamanı başlatabilir, S2 ile durdurabilirsiniz. S2 butonuna tekrar basarak yeni
sayaç zamanlayabilirsiniz.
Sayaç sıfıra ulaştığında, otomatik olarak duracak ve 30 sn süresince alarm çalacaktır. S1 butonuna
basarak, sayacı fabrika otomatik ayarlarına(23:59.59) getirebilir ve S2 ile yeni sayaç ayarını
yapabilirsiniz.

ALARM ÖZELLİĞİ:
S3 butonunu kullanarak, sayaç modundan alarm moduna geçebilirsiniz.S1 ile Alarmı açabilir veya
kapatabilirsiniz. Saat fabrika ayarı kapalı konumdadır ve fabrika ayar açık konumu 12:00 dir.
Alarm özelliği açıkken, alarm simgesi tüm modlarda görüntülenecektir. Alarm, 4 bip sesi ile 30 sn
sürer. Herhangi bir butonu kullanarak alarmı susturabilirsiniz.
ALARM AYAR ÖZELLİĞİ:
S2 butonuna2 sn. boyunca basılı tutarak, alarm ayarına geçebilirsiniz. Saat hanesi yanıp sönecektir. S1
ile rakamı arttırabilir, S1 e basılı tutarak daha hızlı artmasını sağlarsınız. S2 ile rakamı azaltabilir, S2 ye
basılı tutarak daha hızlı azalmasını sağlarsınız. S3 butonu ile dakika hanesini ayarlayabilirsiniz.
Alarm kapalı ike, S1/S2 butonuna basarak alarmı açabilirsiniz. Alarm sembolu otomatik olarak ekrana
gelecektir. 60 sn süresince herhangi bir buton hareketi olmaz ise, saat kendini otomatik olarak
ayardan çıkarır ve alarm kapalı hale geri döner.

PİL DEĞİŞİM:
Eğer ekran görüntüsü zayıflar ve ya ışık çalışmaz ise, yetkili teknik servislere ulaşmanız ve doğru pil
değişimin yaptırmanız gerekmektedir.

