SEIKO 5T82 KULLANMA KILAVUZU
Özellikler
•Zaman/Tarih
•Dünya Saati
Farklı zaman dilimlerindeki 24 şehir
2 küçük ibre ile 24 saat formatında gösterilir.

Dünya Saati Saat ibresi

• Alarm
Bulunulan zamandan 12 saat
sonrasına kadar ayarlanabilen ve bir
kez çalan alarm

Şehir İbresi

Dünya Saati Dakika İbresi
Yelkovan

Akrep
Tarih
Saniye İbresi

TEPE
Normal Durum
İlk Çekiş
İkinci Çekiş

Alarm Saat İbresi

Alarm Dakika İbresi

Kilitli Tepe
•Bazı modeller kullanılmadığı zaman kilitlenebilen “Kiltli Tepe” özelliğine sahiptir.
•Tepeyi kilitleme yanlışlıkla işlem yapılmasının önüne geçer
•Herhengi bir işlem yapmadan önce tepeyi açın. İşleminiz bittikten sonra tepeyi tekrar kilitleyin
Kilitli Tepenin Kullanılması

Tepe kilidinin açılması
Tepeyi saat yönünün tersine doğru, kilit
yivlerinden kurtulana kadar çevirin
Tepeyi çekebilirsiniz.
Tepe kilitlenmesi
Tepeyi normal duruna getirin
Tepeyi kilitlenene kadar, hafifçe bastırarak
saat yönüne doğru çevirin.

SAATİ AYARLAMA, ALARM VE DÜNYA SAATİ İBRELERİNİ AYARLAMA
•

Saatiniz, aşağıdaki ayarlar tepe ikinci çekiş durumundayken yapılacak şekilde
tasarlanmştır.
1. Ana zaman ayarı
2. Alarm ibrelerinin ayarlanması
3. Şehir ve dünya saati ibrelerinin ayarlanması
Tepeyi ikinci çekiş durumuna getirdiğinizde 1,2 ve 3. adımları kontrol etmeyi ve ayarlamayı
unutmayın.
TEPE

Küçük saniye ibresi saat 12’deyken tepeyi ikinci çekiş durumuna getirin

1. SAATİ AYARLAMA
Akrep

Yelkovan

TEPE

Akrep ve Yelkovanı ayarlamak
için çevirin

Küçük
Saniye
İbresi
1.
2.
3.
4.

Eğer alarm ayarlanmışsa ve tepe 2. çekiş durumuna getirilirse Alarm ibreleri dönerek
bulunulan zamanı gösterir.
Saati ayarlarken, Alarm ve Dünya Saati ibrelerini de ayarlayacağınızı dikkate alarak,
bulunduğunuz zamanın birkaç dakika ilerisine ayarlamanız tavsiye edilir.
Saati ayarlarken AM/PM ayarını doğru yaptıpınıza emin olun.
Yelkovanı ayarlarken önce bulunduğunuz dakikadan 4-5 dakika ileriye aldıktan sonra
bulunduğunuz dakika geri getirin.
ALARM İBRELERİNİN AYARLANMASI
Akrep

Yelkovan

Alarm ibrelerini ana zaman ile aynı olacak
şekilde ayarlayın
ALARM ibrelerini, ana zaman ile aynı
olacak şekilde ayarlamak için basın

Alarm Saat İbresi

Alarm Dakika ibresi

* B düğmesini basılı tutarsanız Alarm
ibreleri hızlı hareket eder

ŞEHİR ve DÜNYA SAATİ İBRELERİNİN AYARLANMASI
Dünya Saati ibrelerini bulunduğunuz şehrin zaman dilimine göre ayarlayın.
2 saniye basılı tutun.
Dünya Saati
Şehir İbresi
Dakika ibresi
* Şehir ibresi tam tur döner
İbre, bulunduğunuz şehrin zaman diliminde
bulunan şehre gelene kadar basın
*Şehir ibresi 0.5 saniye aralıklarla ilerler
* B düğmesini basılı tutarsanız ibre hızlı
hareket eder
2 saniye basılı tutun.
* Dünya Saati ibreleri tam tur döner
Dünya Saati
Saat İbresi

Dünya Saati ibrelerini seçtiğiniz şehrin
saatine ayarlamak için basın
* B düğmesini basılı tutarsanız ibre hızlı
hareket eder
* Seçilen şehrin saati 24 saatlik gösterge ile
gösterilir

ALARM ve DÜNYA SAATİ ibreleri aşağıdaki
tutularak aşağıdaki sıra ile tekrar ayarlanabilir
ALARM İbreleri

düğmesine 2 saniye basılı

Şehir İbresi
* Şehir İbresi bir tam
tur döner

TEPE

Dünya Saati
ibreleri
* Dünya Saati ibreleri
bir tam tur döner

Tüm ayarlamaları yaptıktan sonra
Tepe’yi tekrar normal konumuna
getirin

Greenwich (GMT) ile olan zaman farkı 1 saatlik dilimlere göre
belirlenmeyen bir bölgede iseniz 1,2 ve 3 numaralı talimatları
takip edin
ÖR: Yeni Delhi şehrinde ana saat ve alarm ibrelerini 10:10, ve Şehir ve Dünya Saati ibrelerini
Londra Şehri ve 4:40!a ayarlama
TEPE

Küçük saniye ibresi saat 12’deyken tepeyi ikinci çekiş durumuna getirn

ANA ZAMAN AYARI
Akrep

Yelkovan

TEPE

Akrep ve Yelkovanı ayarlamak
için çevirin

Küçük
Saniye
İbresi
[Yeni Delhi’de 10:10 A.M.]
1.
2.
3.
4.

Eğer alarm ayarlanmışsa ve tepe 2. çekiş durumuna getirilirse Alarm ibreleri dönerek
bulunulan zamanı gösterir.
Saati ayarlarken, Alarm ve Dünya Saati ibrelerini de ayarlayacağınızı dikkate alarak,
bulunduğunuz zamanın birkaç dakika ilerisine ayarlamanız tavsiye edilir.
Saati ayarlarken AM/PM ayarını doğru yaptıpınıza emin olun.
Yelkovanı ayarlarken önce bulunduğunuz dakikadan 4-5 dakika ileriye aldıktan sonra
bulunduğunuz dakika geri getirin.
ALARM İBRELERİNİN AYARLANMASI
Akrep

Yelkovan

Alarm ibrelerini ana zaman ile aynı olacak
şekilde ayarlayın
ALARM ibrelerini, ana zaman ile aynı
olacak şekilde ayarlamak için basın

Alarm Saat İbresi

Alarm Dakika ibresi

* B düğmesini basılı tutarsanız Alarm
ibreleri hızlı hareket eder

ŞEHİR ve DÜNYA SAATİ İBRELERİNİN AYARLANMASI
Dünya Saati ibrelerini bulunduğunuz şehrin zaman dilimine göre ayarlayın.
2 saniye basılı tutun.
Şehir İbresi
* Şehir ibresi tam tur döner
İbre, bulunduğunuz şehrin zaman diliminde
bulunan şehre gelene kadar basın
*Şehir ibresi 0.5 saniye aralıklarla ilerler
* B düğmesini basılı tutarsanız ibre hızlı
hareket eder
2 saniye basılı tutun.
* Dünya Saati ibreleri tam tur döner
Dünya Saati
Dakika ibresi

Dünya Saati
Saat İbresi

Dünya Saati ibrelerini seçtiğiniz şehrin
saatine ayarlamak için basın
* B düğmesini basılı tutarsanız ibre hızlı
hareket eder

[Londra’da (GMT) 4:40 A.M.]

* Seçilen şehrin saati 24 saatlik gösterge ile
gösterilir

ALARM ve DÜNYA SAATİ ibreleri aşağıdaki
tutularak aşağıdaki sıra ile tekrar ayarlanabilir
ALARM İbreleri

düğmesine 2 saniye basılı

Şehir İbresi
* Şehir İbresi bir tam
tur döner

TEPE

Dünya Saati
ibreleri
* Dünya Saati ibreleri
bir tam tur döner

Tüm ayarlamaları yaptıktan sonra
Tepe’yi tekrar normal konumuna
getirin

TARİHİ AYARLAMA
Tarihi ayarlamadan önce ana zamanı ayarladığınızdan emin olun

TEPE
İlk çekiş durumuna getirin
İstenen tarih belirene kadar saat yönüne
çevirin
Normal durumuna geri getirin
Tarih
1.
2.
3.

Şubat ve 30 çeken aylardan sonra takvimin ayarlanması gerekmektedir
9:00 PM ve 1:00 AM arasında tarihi değiştirmeyin. Bu saatler arasında tarih düzgün
değişmeyebilir
Tepe ilk çekiş durumundayken B düğmesine basmayın zira alarm ibreleri hareket eder.

DÜNYA SAATİ
Seçilen şehri saati 24 saatlik gösterge ile 2 küçük ibre tarafından gösterilir

Ör:

DÜNYA SAATİ ÖZELLİĞİNİN KULLANILMASI
Dünya Saati
Saat İbresi

Dünya Saati
Dakika ibresi

VEYA

Şehir İbresi, bezel üzerindeki
saatini bilmek istediğiniz şehre
gelene kadar tekrar tekrar
basın
* Şehir ibresi A veya B düğmesine
bastığınızda sırasıyla saat
yönüne veya saat yönünün
tersine döner
* Düğmelere basılı tutarsanız hızlı
hareket etmeye başlar

Şehir İbresi

DÜNYA SAATİ ibreleri seçilen şehirdeki
saati göstermek otomatik olarak hareket
eder

Dünya Saati ibrelerinin ilk ayarı, şehir ibresi ayarlanırken yapılmalıdır. Dünya saati ibreleri
doğru ayarlanmazsa seçilen şehirdeki doğru saat gösterilemez

GÜN IŞIĞINDAN FAYDALANMA (YAZ SAATİ) FONKSİYONUNUN KULLANILMASI
Dünya Saati göstergesi “Yaz Saati”ni gösterecek şekilde ayarlanabilir
Dünya Saati
Saat İbresi

Dünya Saati
Dakika ibresi

VEYA

Şehir ibresini bezel üzerindeki
istediğiniz şehre getirmek için
basın
Şehir ibresini saat yönünde
hareket ettirip bir sonraki
işarete getirmek için basın

Şehir İbresi
Gün ışığından faydalanma, yazın belli bir
bölümünde gün ışığından en iyi şekilde
faydalanabilmek için bazı ülkeler
tarafından uygulanan bir sistemdir. Bu
sistemde saatler 1 saat ileri alınır.

Bezel
üzerindeki bir
şehirde yaz
saati
uygulaması
varsa şehir
isminin sağına
doğru bir ok
işareti bulunur

ZAMAN FARKLARI
(Şubat 2003 itibariyle)
Kadran/Bezel’deki işaret
(Saat) Şehir Kodu

1.
2.
3.

Şehir Adı

Şehrin Adı

Diğer Şehirler

Zaman farkları ve yaz saati uygulaması bazı bölge ya da ülkelerde bu bölge ya da ülkelerin
aldıkları kararalar doğrultusunda değişiklik gösterebilir
Kadran / Bezel üzerindeki işaretler modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
“ * ” ile işaretlenmiş olan şehirler yaz saati uygulaması olan şehirlerdir.

TEK SEFERLİK ALARM
Alarm gelecek 12 saat içinde istenilen bir zamanda sadece 1 seferlik çalması için ayarlanabilir
Alarm 1 dakikalık aralıklarla ayarlanabilir

ALARMIN AYARLANMASI
Alarmı kullanmadan önce Alarm ibrelerinin doğru saate ayarlandığından emin olun
(SAATİ AYARLAMA, ALARM VE DÜNYA SAATİ İBRELERİNİ AYARLAMA bölümüne bakın)
TEPE

İlk çekiş durumuna getirin
İstediğiniz alarm saatini ayarlamas için
tekrar tekrar basın
* B düğmesi basılı tutulursa Alarm
ibreleri hızlı hareket eder

Alarm
Saat İbresi

1.

2.

TEPE
Alarm Dakika
ibresi

Normal durumuna geri getirin

* Alarm otomatik olarak kurulur

Tek seferlik alarm, bulunulan zamandan 12 saatten daha ileri bir zamana ayarlanamaz. “B“
düğmesine basılı tutarak alarm ibrelerini hızlı hareket ettirdiğinizde, ibreler bulunduğunuz
saate gelince dururlar ve alarm devreden çıkar. Böyle bir durumda “B” düğmesini bırakın,
sonra tekrar basılı tutun ve alarmı istedğiniz saate ayarlayın.
Tepe normal durumdayken, alarm devre dışı ise alarm ibreleri bulunulan saati, alarm kurulu
ise alarmın çalacağı saati gösterir.

ALARMI DURDURMA
Ayarlanan saatte alarm 20 saniye boyunca çalar ve durduğunda otomatik olarak devreden çıkar.
Kendiniz durdurmak isterseniz “A” veya “B” düğmesine basınız.
1.
2.

Dünya Saati ibreleri hızlı hareket ederken alarm çaldığında, normalden daha farklı bir ses
çıkar. Ancak bu bir bozukluk değildir
Alarm çalıyorken “A” veya “B” düğmesine basmanız sadece alarmı durdurur, herhangi bir
Dünya Saati işlemi yapılaz.

AYARLADIĞINIZ ALARMI İPTAL ETME
TEPE

İlk çekiş durumuna getirin
Alarm ibreleri durup bulunduğunuz
zamanı gösterinceye kadar basılı
tutun.

TEPE

Normal durumuna geri getirin

* Ayarladığınız zamanı düzeltmek isterseniz ALARMIN AYARLANMASI kısmındaki işlemleri takip
edin

ALARM SESİNİN DİNLENMESİ
TEPE

İlk çekiş durumuna getirin
2 saniyeden fazla basılı tutun
* Alarm sesi düğme baslı tutulduğu
sürece duyulabilir.

TEPE

Normal durumuna geri getirin

PİL ÖMRÜ GÖSTERGESİ
Saatinizin içindeki pilin ömrü yaklaşık 3 senedir. Ancak, saatinizin içindeki pil saatinizi kontrol
etmek amacıyla fabrikada yerleştirildiği için, saatinizi satın aldıktan sonra pilinizin kalan ömrü
bu süre kadar olmayabilir. Saatinizin pili bittiğinde, saatinizin herhangi bir zarar görmemesi
için pilini hemen değiştirmenizi tavsiye ederiz. Saatinizin pilini değiştirmek için bir SEIKO
YETKİLİ SATICISINA gitmenizi ve SEIKO SR927W pil istemenizi tavsiye ederiz.
* Eğer Alarm günde 20 saniyeden fazla çalıyorsa saatinizin pil ömrü belirtilen süreden daha
kısa olabilir.
*Saatinizin pili değiştirildikten sonra, saati, takvimi ve alarm ve Dünya Saati ibrelerini tekrar
ayarlayın.
Pil Ömrü Göstergesi
Pil biterken, saniye kolu normalde olduğu gibi 1 saniye değil 2 saniye aralıklarla hareket
eder. Böyle bir durumda saatinizin pilini mümkün olan en kısa sürede değiştiriniz.
* Saniye kolu 2 saniyelik aralıklarla hareket ederken alarm kurulmuş olsa bile çalmaz
*Saniye kolu 2 saniye aralıklarla hareket ederken saatiniz doğru zamanı göstermeye devam
eder.
UYARI
• Pili saatinizden çıkartmayınız
• Eğer pili çıkartmanız gerekirse çocukların erişebileceği yerlerden uzakta tutun. Eğer
pil yutulursa hemen bir doktora başvurun.
• Pili asla kısa devre yapmayın, ısıtmayın ya da başka bir pil ile birlikte kullanmayın ve
ateşe atmayın. Pil patlayabilir, aşırı derecede ısınabilir veya ateş alabilir.
• Pil şarj edilebilir değildir. Pili asla şarj etmeye çalışmayın. Böyle bir durumda pil
akabilir ya da zarar görebilir.
ÖZELLİKLER
1. Kristal sarkacın frekansı
2. Kayıp/kazanım (aylık oran)
3. Alarm hassasiyeti
4. Çalışma sıcaklığı aralığı
5. Sürüm sistemi
6. Gösterge Sistemi
Zaman/Tarih
Dünya Saati
Alarm
7. Pil
8. IC (Entegre Devre)

32,768 Hz (Hz = Hertz. Saniyede devir)
15 saniyeden daha az (5°C – 35°C)
± 1 dakika
-10’C -+ 60’C (14’F – 140’F)
Adım motoru, 4 parça
Akrep, Yelkovan ve Saniye kolu
Tarih sayı ile gösterilmiştir.
Dünya Saati dakika ve saniye ibreleri, şehir ibresi
Alarm dakika ve saat ibreleri
SEIKO SR927W, 1 parça
C-MOS-IC, 3 parça.

*Özellikler ürün geliştirme amacıyla öncede haber verilmeksizin değiştirilebilir.

