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About This Manual _____________________________________
• Klavuzdaki tüm çizimler siyah beyazdır.

• Parantez içerisindeki harfler tuş işlemlerini
göstemektedir.
• Klavuzun herbir bölümü farklı modlarda geçerli olan
işlemler hakkında bilgi vermektedir. Daha fazla ayrıntı
ve teknik bilgi için “Referans” bölümüne bakabilirsiniz.

Genel Klavuz __________________________________________
• Arka ışık yandığında ve mod belirlendiğinde animasyon alanında çeşitli animasyon
karakterleri görünür.

• ©‟ye basarak modları değiştirebilirsiniz.
• Herhangi bir modda iken ekranı açmak için © „e basın.
Dünya Saati Modu

Zaman Koruyucu Modu
Animasyon alanı

Seyahat Veri Bankası
Modu

Alarm Modu

Kronometre Modu

Elle Ayarlama Modu

©‟e bas.

Zaman Göstergesi ______________________________________
Saatiniz dijital ve analog zaman koruyucu özelliklerine sahiptir. Dijital ve Analog zaman
koruyucu özelliklerinin ayarlanmasında farklı prosedür izlenmektedir.
• Zaman Göstergesi Modda iken, aşağıda gösterildiği gibi tarih ve saati değiştirmek
için ©‟e basabilirsiniz.
Animasyon alanı

Haftanın günü

Ay - Gün

Saat: Dakika

Saniye

Hiçbiri

• Zaman Göstergesi modunda istediğiniz hareketli karakterleri seçebilirsiniz. Daha
fazla bilgi için “Animasyonlu Karakterler” adlı bölüme bakabilirsiniz.

Dijital Tarih ve Saat
Geçerli saat ve tarihi dijital olarak görüntülemek istediğinizde Zaman Göstergesi
modunu kullanın. Dijital tarih ayarı yapılırken (Yaz saati veya DST) yaz ayları
uygulamasını, Yerel Şehir kodu (saati kullandığınız şehrin kodu) ve 12/24 saat
formatını da ayarlayabilirsiniz.
• Saatinizde, herbir şehrin bulunduğu bölgeye göre farklı bir kodun tanımlandığı birçok
şehir kodları yüklü haldedir. Dijital saat ve tarih ayarlanırken, bulunduğunuz şehrin
kodunun tanımlanmış olduğuna dikkat edin. Bulunduğunuz şehir saatinizde yüklü
olan şehir kodları arasında yer almıyorsa, bulunduğunuz yerle aynı bölgede olan bir
şehir kodunu seçin.
• Dünya saati modu şehir kodları zaman Göstergesi Modunda iken ayarladığınız saat
ve tarih ayarlarıyla uyumlu olarak gösterilir.
Yerel saat ve tarihi doğru ayarladıktan sonra Zaman göstergesi modunda iken
şehir kodunu değiştirerek saatinizi zaman göstergesi için ayarlayabilirsiniz.

•

Dijital saat ve tarih ayarları

• Saniyeyi sıfırladığınızda (saat, dakika, Yerel Şehir, veya DST ayarı değiştirilmeksizin)
otomatik olarak sadece analog dakika değişir. saat, dakika, Yerel Şehir, veya DST
ayarını değiştiriseniz, analog kolları (akrep ve yelkovan) da değiştirmek için “Analog
tarihi Değiştirme” başlıklı prosedürü kullanmalısınız.
• DST ayarları hakkında daha ayrıntılı bilgi için “Dijital Yaz saati” başlıklı konuya
bakınız.
• Yukarıda bahsi geçen adımlardan herhangi birini yaparken (A) tuşuna basılı
tutarsanız seçili olan animasyon karakterleri de değişir. Ayrıntılı bilgi için
“Animasyon Karakterler” başlıklı bölüme bakınız.

Dijital Yaz saati Ayarı (DST)
Yaz saati ayarı ile standart saat ayarı bir saat ileri alınır. Yaz saati uygulaması bütün
ülke veya yerel bölgelerde uygulanmaz.
• Yerel Şehir kodu olarak GMT seçili olduğunda Standart saat ve Yaz saati
uygulaması arasında geçiş yapamazsınız.
Yaz saati uygulaması ve Standart saat arasında zaman göstergesinde değişiklik
yapma
1. Zaman göstergesi modunda iken ayar ekranına
geçmek için saniyeler yanıp sönene dek (A)‟ya
basın.
2. DST ayar ekranını açmak için © tuşuna iki kere
basın.
3. Yaz saati uygulaması (ON) ve Standart saat
(OFF)arasında değişiklik için (D)‟ye basın.
4. Ayar ekranından çıkmak için (A)‟ye basın.
• Yaz saati uygulaması açıldığında ekranda DST
göstergesi bulunur.
DST göstergesi

Analog Saatin Ayarlanması
Analog kolların gösterdiği saat dijital saatle uyuşmadığında aşağıdaki prosedürü
izleyin.

1. Zaman göstergesi modunda iken, K yanana kadar
(A)‟ya basın. Böylelikle ayar ekranına geçersiniz.
2. Şehir kodunu ayarlamak için © „ye bir kere basın.
(aşağıdaki tabloya bakınız), ve sonra istediğiniz kodu
seçmek için © ve © „yi kullanın.
• Diğer ayarlara geçmeden önce Yerel Şehir kodunu
girdiğinizden emin olun.
Şehir kodlarına ait tüm bilgiler “Şehir kodları
tablosu”nda bulunmaktadır.

Analog saatin ayarlanması

•

3. Bir sonraki ayar için imleci © „ye basarak hareket ettirebilirsiniz.
Saniye

Yerel şehir kodu

Gün

Ay

DST
Yıl

Saat

Dakika

12/24-Saat-formatıt

4. İstediğiniz ayar yanıp sönmeye başladığında aşağıda anlatıldığı gibi değişiklik
yapmak için © ve © „yi kullanın.
Ekran

Amaç:

İşlem:

Saniyeleri sıfırlamak 00
(D)‟ye basın.
Yerel şehir kodunu değiştirmek
(D) (doğu) ve (B) (batı).
Yaz ayları uygulaması (ON) ve Standart
(D).
Zaman (OFF) uygulamaları arası değişiklik
Saat ve dakika değişikliği
12-saat (1 EH) ve 24-saat (S4H)
zaman göstergesi

(D) (+) ve (B) (-) „ I kullanın.
(D)‟ ye basın.

Yılı değiştirme
Ay ve günü değiştirme

(D) (+) ve (B) (-)‟ yi kullanın.

5. Ayran ekrandan çıkmak için (A) „ya basın.

1. Zaman göstergesindeyken Elle ayar moduna girmek
için © tuşuna 5 kere basın.
2. Analog ekran ayarı yapabilmek için mevcut dijital saat
yanıp sönene kadar (A) „ya basın.
3. (D)‟ye basarak analog saat ayarını 20 saniye
arttırabilirsiniz.
• (D) „ye basılı tutarsanız analog saat yüksek hızda
artar.

• Analog saat ayarlarını daha fazla değiştirmek istediğinizde, saat hızlı bir şekilde
artmaya başlayana dek (D) tuşunu basılı tutun ve sonra (B) ‟ye basın. Bu hızlı artışa
son verir ve iki tuştan da elinizi çekebilirsiniz. Herhangi bir tuşa bastığınızda hızlı
artış duracaktır. 12 saatlik bir artış sonunda veya alarm (Günlük veya Saat başı
alarm )
4. Ekrandan çıkmak için (A)‟ya basın.
• Ayar ekranından çıktığınızda içerdeki saniye sayımı ile eşit olmak için saat otomatik
olarak yelkovanı düzeltir.
• Zaman göstergesi moduna dönmek için ©‟ye basın.

Animasyon Karakterler
Zaman göstergesi modu için 6 farklı animasyon seçebilme özelliğinin yanında
dilerseniz hiçbirini kullanmazsınız.
Zaman göstergesi modu animasyonunu değiştirme
Zaman göstergesi modunda aşağıdaki animasyonları görüntülemek için (A)‟ya basın.
Burgu

Aqua

Ayna topları
Blok

Kapalı

Uzay

Zar
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• Saatinize default olarak ve sonradan pilin değişmesiyle birlikte ekran “Burgu”
animasyonuyla görüntülenir.
• Saniye 58 „den 00‟a giderken animasyonlar hızlanır.

Dünya Saati ________________________________________

• Veri başlığı altındaki bölüme metin girdiğinizde metni seçmek için yuıkarıdaki
işlemi yaptığınızda ekranda ilk olarak veri etiketi görünür. Daha sonra veri etiketi
olmaksızın girilen metin aşağı kayar.
• Veri girişi için aşağıdaki “Veri etiketi metni girişi” adlı bölümü okuyunuz.
Veri etiketi metin girişi

Dünya saati, dünyada 29 bölgedeki 27 şehire ait saatleri
görüntüler. Aradığınızda kolayca bulabilmeniz için sık
kullandığınız şehir kodlarını işaretleyebilirsiniz.
• ©‟ye basarak girdiğiniz bu ekranda yapacağınız tüm
işlemler Dünya Saati Modu için geçerlidir.

Şehir kodu

Başka bir şehirdeki saatlerin görüntülenmesi
Dünya saati modunda, şehir kodlarında doğuya doğru
gitmek için (D)‟ye basın.
• Şehir kodu 1-2 saniye göründükten sonra
bulunduğunuz şehre ait saat ekranda görünür.
Seçili bölgedeki saat

• Dünya saat modunda iken (D)‟ye basarsanız seçili bölgedeki şehir kodu ekranda
görünür. Şehir kodu ekranda görünürken (D)‟ye bastığınızda bir sonraki sırada yer
alan şehir kodu görünür.
• Şehir kodlarıyla alakalı tüm bilgileri “Şehir kodları tablosu” nda bulabilirsiniz
• Bulunduğunuz bölgenin büyük çoğunluğu okyanuslarla çevriliyse, ekranda şehir
kodunun yerine Greenwich meridyenine göre ayarlanan milletlerarası saat görünür.
• İşaretli bir şehir kodu yoksa (D) tuşuna bastığınızda şehir kodları arka arkaya
normal sırasında görüntülenir. İşaretli şehir kodu varsa (D)‟ye bastığınızda
işaretlenmiş şehir kodları ekrana gelir. Daha ayrıntılı bilgi için "Şehir kodlarını
işaretleme” başlığı altındaki bölüme bakınız.
• Bulunduğunuz şehre ait saat yanlış ise Zaman göstergesi mod dijital saat ve/veya
Yerel şehir kod ayarlarında bir sorun var demektir. Zaman göstergesi moduna
geçerek gerekli değişiklikleri yapın.
Şehir kodlarının işaretlenmesi
İşaret

1. Dünya saati modunda, istediğiniz şehir koduna bakmak
için (D) tuşuna basın.
2. İşaretli ve işaretlenmemiş şehir kodları arası geçiş için
(A) tuşunu kullanın.

Standart saat ve Yaz saati uygulaması arasında şehir kodlarının seçilmesi
1. Dünya saati modunda, değiştirmek istediğiniz Standart
Saat/Yaz saati ayarının şehir kodunu görüntülemek için
(D)tuşunu kullanın.
2. Yaz saati uygulaması ve Standart saat arasında değişiklik
için (A) tuşuna basılı tutun. {Standart saat ayarlı
olduğunda ekranda DST görünmez.)

DST on indicator

• Yaz saati uygulaması açıkken bir şehir kodu
görüntülemek istediğinizde DST göstergesi ekranda
görünür.
• DST/Standart saat ayarlarının sadece seçili şehir kodunu
etkileyeceğini unutmayın.
• Yukarıdaki prosedürde 2. adımda (A) tuşuna basılı
tuttuğunuzda şehir kodlarının işaretleyebilir veya işareti
kaldırabilirsiniz. Istediğiniz Yaz saati uygulamasını
seçtikten sonra işaretlemek istediğiniz veya üzerindeki
işareti kaldırmak istediğiniz şehir kodu için (A)‟ya basın.

Seyahat Veri Bankası ____________________________________

Veri etiketi

Seyahat Veri Bankası Modülü seyahat sırasında sizin
için gerekli olabilecek pasaport numarası, diğer kişisel
numaraları güvenli bir şekilde kaydedebileceğiniz ortam
sağlar. Seyahat Veri Bankası modülüne sayısal veya
sözel ifadeler girebilirsiniz. Tarafınızdan verilebilecek bir
şifreyle de verilerinizi koruyabilirsiniz.
• Seyahat Veri Bankasına 10 değişik “veri etiketi” yüklü
durumdadır ve herbir başlık altına verilerinizi
kaydedebilirsiniz.
• © tuşuna basarak gerçekleştirebileceğiniz tüm bu
işlemler Seyahat Veri Bankası modülünde mümkündür.
Seyahat Veri Bankası modülünegirmek istediğinizde
ekranda ЖЖЖЖ görünürse “Şifre Girme” başlığı altındaki
işlemleri gerçekleştirin.
Seyahat Veri Bankası Modülündeki Verileri
Görüntüleme

•
•
Şifre Ekranı

(D) tuşuna basarak aşağıdaki sıraya göre verileri görebilirsiniz.

(D)‟ye basın

(boşluk)

1. Seyahat Veri bankası modülünde, veri girmek
istediğiniz başlığı seçmek için (D) tuşunu kullanın.
2. Ayarları düzeltmek için (A) tuşuna basın.
3. İmleç karakterini değiştirmek için (D) ve (B) tuşlarını
kullanın. Karakter aşağıda gösterildiği gibi değişecektir.

Ø - 9

(B)‟ye basın.

« - )

Z - A

• Boşluklar, rakamlar, semboller ve alfa karakterleri girebilirsiniz. Ayrıntılar için
“Karakter Listesi”’ne bakabilirsiniz.
4. Karakter imlecin pozisyonunag eldiğinde ©‟ye basarak imleci sağa doğru hareket
ettirin.
5. Metnin tamamen girene kadar 3 ve 4. adımları tekrarlayın.
• herbir başlık altına 31 karakter girebilirsiniz.
6. (A) tuşuna basarak ayar ekranından çıkın ve imleç olmadan istediğiniz metni
görüntüleyin.
• Bir seferde metnin sadece 3 karakterini görüntüleyebilirsiniz. Metin sağdan sola
doğru kayarak metnin geri kalan kısmı görüntülenir. Metnin ilk ve son 3 karakterleri
ekrandayken ilerleme işlemi yaklaşık bir saniye durur.
Durmak için (A) tuşuna basın ve ilerleme işlemini yeniden başlatın.
• Veri etiketi yokken sadece girilen metin ilerletilebilir.
Verilerin düzenlenmesi
1. Seyahat Veri bankası modülünde değiştirmek istediğiniz metnin başlığını seçmek
için (D) tuşunu kullanın.
2. Ekranda imleç yanıp sönene dek (A) tuşuna basın.
3. Değiştirmek istediğiniz karakter yönünde imleci haraket ettirmek için © tuşunu
kullanın.
4. Karakteri değiştirmek için (D) ve (B) tuşlarını kullanın.
5. Değişiklikleri kaydetmek ve tekrar görüntülemek için (A)‟ya basın.
Metnin silinmesi
1. Seyahat Veri Bankası mdülünde silmek istediğiniz metnin seçilmesi için (D) tuşunu
kullanın.
2. Ekranda imleç yanıp sönene dek (A) tuşuna basın.
3. (D) ve (B) tuşlarına basarak metni silin.
• Ekranda metnin silindiğine dair CLR ibaresi yer alır. Metin silindikten sonra yeni
giriş için imleç ekranda görünür.
4. Yeni bir metin girin veya sildiğiniz metne ait başlığa dönmek için (A)‟ya basın.

Seyahat Veri Bankası Verilerinin Korunması İçin Şifre Kullanımı
Verilerin güvenliği için 4 basamaklı bir şifre girebilirsiniz.
Önemli!
Kolayca hatırlayabileceğiniz fakat deşifre edilemeyecek 4 rakamlı bir şifre girmeniz
tavsiye edilir. Şifrenizi unutursanız Seyahat veri ekranına tekrar girebilmeniz için
saatinizi ilk durumuna getirmeniz gerekmektedir. Bu durumda kayıtlı olan tüm veriler
silinir. Saatinizi ilk duruma getirebilmeniz için saatinizi aldığınız market veya bayisine
götürmeniz gerekmektedir.
Yeni bir şifre girilmesi

1. Seyahat Veri bankası modülünde Şifre ayar ekranına
girmek için (D) tuşuna basın.
• Ekranda F"- SET görünür.
2. Şifrenin ilk basamağı yanıp sönene dek (A) tuşuna
basın.
• Böylelikle Şifre giriş ekranı açılır.
3. (D) ve (B) tuşlarını kullanarak rakamlar arasından
seçim yaparak ilk basamağı girebilirsiniz.

Şifre Giriş Ekranı

4. İlk basamağı girdikten sonra bir sonraki basamağa ilerlemek için ©‟ye basın.
5. 4 basamak için de 3 ve 4. adımları tekrarlayın.
6. 4 basamağı da girdikten sonra © tuşuna basarak şifrenizi kaydedin ve Şifre Ayar
Ekranına geri dönün.
• Şifrenin kaydedildiğine dair ekranda SET görünür ve sonra Şifre ayar ekranı
görüntülenir.
• Şifrenizi girdikten sonra, isterseniz metin girebilir, girdiğiniz metni değiştirebilir veya
silebilirsiniz.
Seyahat Veri bankası modülünden çıktıktan sonra her yeni girişiniz için şifre
girmeniz gerekmektedir.
I.Seyahat Veri bankası modülüne girin.
Şifrenin girilmesi
2. Şifre ekranında (B) veya (D)‟ye basın.
• Şifre giriş ekranındaki ilk basamak yanıp söner.
3. Şifreyi girin.
• Herbir basamak için (B) ve (D) tuşlarını
kullanarak rakamları seçin.
• Bir sonraki basamağa ilerlemek için (c) tuşunu
kullanın.
4. Şifrenizi girdikten sonra ©‟ye basın.
Şifre Ekranı

• Şifreniz doğruysa ekranda OK ibaresi yer alır ve ardından veri başlıklarından biri gelir.
• Şifreyi yanlış girdiyseniz ekranda NG ! ifadesi yer alır ve Şifre Ekranı tekrar gelir. Bu
durumda 2. adımı tekrar deneyin.
• Şifreyi girerken yanlış yaparsanz Şifre ekranına dönmek için (A) tuşuna basın.
• Yukarıda belirtilen başlıkların anlamları şöyledir:
TVC {Kontrol), LI CENSE (Ehliyet), FRSSFQRT {Şifre), CREDIT {Kredi
kartı), HOTEL {Otel), EMERGENCY {Acil durum), FfcEE 1 (Boş1),FF;EEB {Boş
2), FfcEES {Boş 3),FF;EE4 (Boş4), F-SET (Şifre ayar ekranı).
• Şifre girişi, değiştirme ve silme işlemleri için kullanabileceğiniz Şifre ayar ekranı
Seyahat Veri Bankasındaki verilerinizin güvenliği içindir. Daha fazla bilgi için
“Seyahat Veri Bankası Verilerinin Korunması İçin Şifre Kullanımı” başlıklı bölüme
bakınız.
• Girdiğiniz metnin tamamı ekranda görünmüyorsa metnin geri kalan kısmını görmek
için etiketi sağdan sola doğru hareket ettirebilirsiniz.

Şifrenin değiştirilmesi
1. Geçerli şifreyi girerek Seyahat veri bankasını açın.
2. Şifre ayar (t- SET) ekranına girmek için (D) tuşunu kullanın.
3. Şifreyi belirlemek için “Yeni bir şifre girilmesi” başlığı altındaki 2. adımı uygulayın.
Şifrenin silinmesi
1. Geçerli şifreyi girerek Seyahat veri bankasını açın.
2. (D) tuşunu kullanarak Şifre ayar ekranına girin.
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3. Şifrenin ilk basamağı yanıp sönene dek (A) tuşuna yaklaşık 2 sn basın.
4. Şifreyi silmek için (B) ve (D) tuşlarına birlikte basın.
• Şifrenin silindiği anlamına gelen CLF ifadesi ekranda görünür. Şifre silindikten
sonra Şifre ayar ekranı açılır.

Alarm ________________________________________________

Kronometre ile zaman ölçümü
Geçen süre
Başla

Dur

Yeniden başla

Ara verme

Devam

Ara verme
İlk koşucu
bitirir.
İlk koşucunun
süresi.

Dur
İkinci koşucu
bitirir.

Dur

Sil

Ara Süre
Alarm nuamrası

5 değişik günlük alarm kurabilirsiniz. Alarm saati
geldiğinde alarm çalar. Alarmlardan bir tanesi sürekli
çalarken diğerleri bir kere çalar. Saat başı alarm
kurduğunuzda her saat başında alarm iki kere çalar.
• Alarm modunda 6 ekran vardır. 4 tanesi tek-zaman
(RL1‟den RL4‟e kadar) alarmlardır. Bir tanesi SNZ ile
gösterilen uyku alarmıdır. Diğeri ise SIG olarak
gösterilen Saat başı çalan alarmdır.
• Bu bölümde belirtilen tüm işlemler © tuşunu kullanarak
girdiğiniz Alarm modunda geçerlidir.

Alarm saati (Saatr:
Dakika)

1. Alarm modunda ayarlamak istediğiniz alarm ekranına
geçmek için (D) tuşunu kullanın.

Başla

Dur

Sil

İki Bitiş
Başla

Devam eder
ikinci koşucunun
süresi.

Sil

Referans ______________________________________________
Bu bölüm gerçekleştireceğiniz işlemlerle ilgili olarak daha detaylı ve teknik bilgileri
içermektedir. Ayrıca saatinizin çeşitli özellikleri ve saatinize dair uyarılar da bu bölümde
yer almaktadır.

Alarm saatini ayarlama

Otomatik Ekran
Otomatik ekran devamlı olarak dijital ekran içeriklerini
değiştirmektedir.
Otomatik ekranın kapatılması
Otomatik ekranı kapatmak için (B) dışındaki tüm tuşları
kullanabilirsiniz.

• Bir kere çalan alarm için RL1 ve RL4‟e kadar olan
alarmlardan birini seçebilirsiniz. Uzun çalan alarm
için SNZ ile belirtilen ekranı seçin.
• Uyku alarmı 5 dakikada bir çalar.
2. Bir alarm ekranı seçtikten sonra, alarm zamanını ayarlamak için (A) tuşuna
basılı tutun.
• Bu işlemle alarm otomatik olarak açılır.
3. Saat ve dakika ayarları arasındaki geçişler için © tuşunu kullanın.
4. İmleç yanıp sönerken, (D) ve (B) tuşları ile değişiklikleri yapabilirsiniz.
• Alarm saatini 12-saat formatına göre ayarlarken saatin a.m. (göstergesi) veya p.m.
(P göstergesi) doğru olacak şekilde doğru ayarladığınızdan emin olun.
5. Ayar ekranından çıkmak için (A) tuşun basın.

Otomatik ekranın açılması
Bip sesi duyana dek © tuşuna basılı tutun.
• Ayar ekranı açıkken otomatik ekran çalışmaz.

Otomatik Geri Dönüş Özelliği

• Seyahat Veri Bankası, Alarm, veya Elle Ayarlama Modlarında 2 veya 3 dakika
boyunca işlem yapmazsanız saat otomatik olarak Zaman göstergesi moduna geçer.
• Ayarları düzeltirken basamak veya imleç yanıp sönerken 2 veya 3 dakika boyunca
işlem yapmazsanız saat otomatik olarak ayar ekranından çıkar.

Alarm İşlemi

İlerleme

Tüm modlarda saati geldiğinde alarm yaklaşık olarak 10 saniye çalar. Uyku alarmında
alarm işlemi 7 kez sürer ve her 5 dakikada bir alarm, kapatılıncaya kadar çalar.
• Alarm ve Saat başı çalan sinyaller Zaman göstergesi dijital zamanla uyumlu
olarak çalışır.
• Herhangi bir tuşa basarak alarm sesini durdurabilirsiniz.
• Aaşağıdaki işlemlerden herhangi birini 5 dakikalık aralıklarda yaptığınızda uyku alarmı
devre dışı kalır.
Zaman göstergesi ayar ekranının görüntülenmesi
Dünya saat modunda Yerel şehir DST ayarının değiştirilmesi
SNZ ayar ekranının görüntülenmesi

(B) ve (D) tuşlarını kullanarak değişik modlarda ve ayar ekranlarında metin boyunca
ilerleyebilirsiniz. Çoğu durumlarda bu tuşları basılı tutarsanız metin üzerinde daha hızlı
hareket edersiniz.

Alarmın test edilmesi
Alarm modunda, (D) tuşuna basarak alarmı dinleyebilirsiniz.
Alarmın açılıp kapanması

Uyku
alarm
göstergesi

Alarm
göstergesi

1. Alarm modunda (D) tuşunu kullanarak bir alarm
seçin.
2. Alarmı (A) tuşuna basarak açıp kapatabilirsiniz.
• Bir kereye mahsus olarak çalan bir alarm
ayarladığınızda Alarm mod ekranında RL1‟den RL4‟e
kadar olan göstergelerden bir görünür.
• Uyku alarmını ayarlandığınızda larm modu uyku alarm
ekranında SNZ göstergesi görünür.
• Tüm modlarda seçili alarmın göstergesi ekranda
görünür. Uyku alarmı açıldığında SNZ göstergesi tüm
modlarda görünür.
• Alarm çalarken gösterge de yanıp söner.

• Uyku alarm göstergesi alarmlar arasındaki 5 dakikalık sürelerde de yanıp söner.
Saat başı alarmın açılıp kapatılması
1. Alarm modunda (D) tuşunu kullanarak Saat başı
alarmı seçin. (SIG)
2. Alarmı açıp kapatmak için (A) tuşunu kullanın.
• Saat başı alarm açıldığında göstergesi tüm modlarda
görünür.

Saat başı alarm
göstergesir

Kronometre____________________________________________

Dakika

Saniye

2. aralıktaki değer

1/100 saniye

Kronometre ile geçen süreyi, ara süre ve iki bitişi
ölçebilirsiniz.
• Kronometrenin ekran aralığı 59 dakika, 59.99
saniyedir.
• Geçen süre durdurulduğunda veya ara süre ekranda
dondurulduğunda 1/100 saniye değeri görünür.
• Kronometre sınıra ulaştıktan sonra 0‟dan tekrar
başlayarak siz durdurana kadar sayıma devam eder.
• Kronometre modundan çıksanız da kronometre sayıma
devam eder.
• Ara süre ekranda dondurulduğunda Kronometre
modundan çıkarsanız ara süre silinir ve geçen sürenin
ölçümüne döner.
• Bu bölümde anlatılan tüm işlemler © tuşuna basarak
girdiğiniz Kronometre modunda uygulanmaktadır.

İlk Ekranlar

Dünya saati, Seyahat Veri Bankası veya Alarm Mod ekranlarına girdiğinizde ekranda ilk
olarak son görüntülediğiniz veriler yer alır.

Zaman Göstergesi
• Sayım 30 ila 59 arasında iken saniyeleri sıfırlarsanız dakikanın değeri 1 artar.
Sayım 00 ila 29 arasında iken ise dakika değişmeden saniyeler sıfırlanır.
• 12-saat formatını kullandığınızda,öğle vakti ile 11:59 p.m arasında P (PM) göstergesi
görünürken gece yarısı ile 11:59 a.m arasında gösterge görünmez.
• 24-saat formatını kullandığınızda saat gösterge olmasızın 0:00 ile 23:59 arasında
görüntülenir.
• Haftanın günü belirlediğiniz tarih (yıl, ay ve gün) ayarlarıyla otomatik olarak
görüntülenir.
• Yıl 2000 ile 2099 aralığında bir tarih olarak girilebilir.
• Saatinize yüklü bulunan otomatik takvim farklı ay uzunlukları ve artık yıllar hesaba
katılarak tasarlanmıştır. Tarihi bir kez girdikten sonra pilleri değiştirmeniz dışındaki
durumlarda tekrar tarihi değiştirmenize gerek yoktur.

Dünya Saati
• Dünya saati modundaki hesaplamalar, Zaman göstergesi modunda herbir şehir
kodlarıyla Greenwich meridyenine göre hesaplanan milletlerarası saat kullanılarak
Yerel Şehir kodlarına göre yapılmaktadır.
• GMT farklılık değeri Greenwich meridyenine belirlenen milletlerarası saat ve şehrin
bulunduğu bölge arasındaki zaman farkıdır.
• GMT diferansiyeli Evrensel Saat koordine verileri esas alınarak hesaplanmaktadır.
• Yerel Şehir kodunuz olarak seçtiğiniz şehir için Dünya saat modunda DST‟yi
açtığınızda yerel şehir için de DST açılmış olur.

Işıklandırma Uyarıları
Karanlıkta parlaklık vererek ekranı daha rahat görebilmenize imkan veren arka
ışıklandırma EL (elektro-ışıklandırma) kullanmaktadır. Herhangi bir modda (B) tuşuna
basarak ekranı yaklaşık olarak 2 saniye aydınlatabilirsiniz.
• Arka ışıklandırmayı kullanırken animasyon karakterler daha hızlı hareket eder.
• Ayar ekranı, Seyahat veri bankası modu şifre ekranı veya şifre giriş ekranı açıkken
arka ışıklandırma açılmaz.
• Aydınlatmak için kullanılan Elektro-ışıklandırma paneli uzun kullanımdan sonra gücünü
kaybeder.
• Arka ışıklandırmanın yaydığı aydınlık saat gün ışığına direkt maruz kaldığında
görünmez.
• Ekran aydınlatıldığında sesli bir uyarı duyabilirsiniz. Bu durum EL panelinin
titreşiminden kaynaklanmaktadır ve saatinizin bozuk olduğu anlamına gelmez.
• Alarm çaldığında ışıklandırma otomatik olarak sona erer.
• Işıklandırmanın çok sık kullanılması pilin bitmesine neden olur.

KULLANMA KLAVUZU 2742
Karakter Listesi

Şehir Kodaları Tablosu
Şehir
kodu

Şehir

GMT
Farkı

"Aralık 2002 verileri esas alınmıştır.

Aynı bölgedeki diğer şehirler

