TÜRKÇE
ANALOG TALİMATLAR
Zaman Ayarı
1. Tepeyi pozisyon 2’ye getirin.
2. Saati ve dakikayı ayarlamak için tepeyi el ile çevirin.
3. Tepeyi pozisyon 1’e getirin.
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KÜÇÜK SANİYE KOLU

KRONOGRAF JS15

24-SAAT KOLU

Saat ve Tarih Ayarı
1. Tepeyi pozisyon 2’ye çekin.
2. Tarih penceresinde önceki günün tarihi görünene kadar, tepeyi saat yönünde çevirin.
3. Tepeyi pozisyon 3’e çekin.
4. Tarih penceresinde doğru tarih görünene kadar, tepeyi saat yönünde çevirin.
5. Doğru öö(am)/ös(pm) zamanını ayarlamak için tepeyi çevirmeye devam edin.
NOT: 24 saat kolu, saat ve dakika kolları ile uyumlu olarak hareket etmektedir. Saati
ayarlarken, 24 saat kolunun da uygun olarak ayarlandığından emin olun.
6. Tepeyi pozisyon 1’e geri getirin.
NOT: Tepe pozisyon 2’deyken, butonlara basmayın. Aksi takdirde kronograf kolları
hareket edecektir.
NOT: Tam doğruluğundan emin olmak için tarihi ö.s. 9:00 ile ö.ö 1:00 arasında
ayarlamayın.

KRONOGRAF
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Kronograf
1. Kronografı başlatıp durdurmak için A’ya basın.
2. Sıfırlamak için B’ye basın.
Kronograf Sıfırlama Ayarı
1. Eğer Kronograf kollarından biri sıfır (12:00) pozisyonunda durmuyorsa, tepeyi
pozisyon 3’e getirin.
2. Kolları saat yönünde hareket ettirmek için A’ya, saatin tersi yönünde hareket ettirmek
için B’ye basın. A ya da B’ye her basışınızda kollar bir birim ileri/geri gidecektir. Hızlı
ileri/geri gitmek için A ya da B’ye basılı tutun.
3. İki kol da sıfır pozisyonuna geldiğinde, zamanı sıfırlayın ve tepeyi pozisyon 1’e geri
getirin.
NOT: Kronograf dakika kolu, kronograf sıfırlama ayarı sırasında, kronograf saniye kolu
ile senkronize olacaktır.
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KRONOGRAF KRONOMETRE VD55

1/10 SANİYE KOLU

Zaman Ayarı
1. Tepeyi pozisyon 3’e getirin.
2. Tepeyi saat yönünde döndürerek zamanı ayarlayın.
3. Saati başlatmak için tepeyi pozisyon 1’e getirin.
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SANİYE KOLU
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Kronometreyi Kullanmak
1. Kronometreyi başlatmak ve durdurmak için A’ya basın.
2. Tur zamanını kontrol etmek ve sıfırlamak için B’ye basın.
Kronometre Kol Ayarı
1. Tepeyi pozisyon 3’e çekin.
2. 1/10 saniye kolunu “0” pozisyonuna sıfırlamak için A’ya basın.
3. Saniye ve dakika kollarını sıfırlamak için B’ye basın. Bu kollar sadece saat yönünde
hareket ederler.
4. A ya da B’ye her basışınızda kollar bir birim ilerlerler. Eğer butonlar basılı tutulursa
daha hızlı hareket ederler.
NOT: Eğer kronometre kolları doğru şekilde çalışmıyorlarsa, tepeyi çekin ve A ile
B’yi birlikte, en az 2 saniye boyunca basılı tutun. Butonlar bırakıldığında, kronometre
saniye kolu ve 1/10 saniye kolu bir tur atıp “0” pozisyonuna döneceklerdir. Bu, dahili
turun tamamlandığını göstermektedir.
Tarih Ayarı (sadece belirli modeller)
1. Tepeyi 2 pozisyonuna getirin.
2. Pencerede istenen tarih görüntülene kadar saat yönünde çevirin.
3. Tepeyi 1 pozisyonuna getirin.

KRONOGRAF KRONOMETRE JS20

24 SAAT İBRESİ

Zaman Ayarı
1. Kurma düğmesini konum 2’ye getirin.
2. Saati, kurma düğmesini saat yönünde çevirerek ayarlayın.
3. Saati çalıştırmak için kurma düğmesini konum 1’e geri getirin.
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Kronometrenin Kullanımı
Kronometre, maksimum 29 dakika ve 59 saniye olarak zamanı 1 saniyelik birimlerle
ölçme ve görüntüleme özelliğine sahiptir. Kronometre, 30 dakika kesintisiz çalıştıktan
sonra duracaktır.
1. Kronometreyi başlatmak/durdurmak için A düğmesine basın.
2. Kronometreyi sıfırlamak için B düğmesine basın. Kronometrenin yelkovanı ve saniye
ibresi SIFIR konumlarına geri döner.  
Kronometrenin Sıfırlanması (pil değişiminden sonra da yapılır)
Sıfırlama işlemi, kronometre sıfırlandıktan sonra kronometrenin saniye ibresi SIFIR
saniye konumuna geri dönmediğinde ve pil değiştirildiğinde uygulanır.
1. Kurma düğmesini konum 2’ye getirin.
2. Kronometrenin saniye ibresini SIFIR konumuna ayarlamak için A düğmesine basın.
NOT: Kronometrenin yelkovanı, kronometrenin saniye ibresiyle senkronize olmuştur.
NOT: Kronometrenin saniye ibresi, A düğmesine devamlı olarak basıldığında hızlıca
ilerletilebilir.
3. İbreler SIFIR konumuna geri ayarlandığında, saati sıfırlayın ve kurma düğmesini
normal konumuna geri getirin.
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LED  FO-009
Normal Zaman Gösterimi
1. LED ekran için B’ye basın; LED zamanı gösterecektir.
2. Zaman gösteriliyorken, tarihi görmek için B’ye basın.
3. Tarih ya da saat gösteriminden sonra butona 3 saniye kadar basılmaz, zaman
kayacaktır. Zamanın kayması tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak
kapanacaktır.
Tarih ve Saat Ayarları
1. Zaman ekranı için B’ye basın.
2. Ayar moduna girmek için A’ya basın ve iki saniye boyunca tutun; 12/24 saat ayarı
yanıp sönmeye başlayacaktır.
3. Sayıları arttırmak için B’ye basın, hızlı geçmek için B’ye basılı tutun.
4. Bir sonraki ayara geçmek için A’ya basın.
5. Ayar sıralaması: 12/24 saat formatı, saat, dakika, yıl, ay, gün ve ayar modundan çıkış.
NOT: Eğer butona 7 saniye boyunca basılırsa, ayarlar kaydedilecek ve ekran, zaman
ekranına dönecektir.
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