SEIKO / PULSAR / LORUS
TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU
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* TIME/CALENDAR (SAAT/TARİH)
* ALARM (12 saat içerisinde sadece 1 kez çalmak üzere ayarlanabilir)
* STOPWATCH (Kronometre) (60 dakikaya kadar ölçüm yapar)
Kronometre dakika kolu

Kronometre 1/5 saniye kolu
Dakika

Akrep
Tarih
Saniye

Alarm saat kolu

Alarm dakika kolu

SAAT VE KRONOMETRE KOLU AYARI
* Bu modelde, aşağıdaki tüm işlemler tepe 2. çekiş pozisyonundayken yapılmalıdır.
1) ana saat ayarı
2) alarm kolu ayarı
3) kronometre kolu ayarı
Tepe bir kez 2. çekişe getirildiğinde 1. ve 2. maddelerin ayarını aynı anda yapın. Ayrıca gerekiyorsa 3. maddenin
ayarını da yapabilirsiniz.
Ana Saat Ayarı
Saniye kolu saat 12’deyken tepeyi 2. çekişe getirin.

Akrep

Yelkovan

Saat ve dakika kollarını
ayarlamak için tepeyi
çevirin.

Küçük
saniye kolu
* Kronometre çalışırken tepe 2. çekişe getirilirse kronometre sıfırlanır.
* Alarm ayarlandıysa ve tepe 2. çekişe getirildiyse Alarm kolları mevcut saati gösterir.
* Kronometre ve alarm ayarlarının da yapılacağı durumlarda birkaç dakika zaman kaybı olacağından, saati
ayarlarken mevcut saatten birkaç dakika ileriye ayarlama yapmanız tavsiye edilir.
* Yelkovan ayarında, önce mevcut dakikadan birkaç dakika ileriye sonra kesin dakikaya geri dönerek ayarlama
yapın.
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Akrep

Yelkovan

Alarm saatini mevcut saate ayarlayın

Alarm kollarını ayarlamak için butona
tekrar tekrar basın

Alarm saat kolu

Alarm dakika kolu
* Kronometre “O” pozisyonunda değilse
aşağıdaki prosedürü izleyin.

1/5 saniye
Kronometre kolu

Kronometre
dakika kolu

2 saniye süreyle basılı tutun
Kronometre dakika kolu tam bir tur atar
Kronometre dakika kolunu
sıfırlamak için tekrar tekrar basın

2 saniye süreyle basılı tutun
Kronometre 1/5 saniye kolu tam bir tur atar

Kronometre 1/5 saniye kolunu
sıfırlamak için tekrar tekrar basın

*Alarm ve Kronometre kolları aşağıdaki sırayla A botonuna 2 saniye süreyle
basarak ayarlanır
Kronometre
Kronometre 1/5
Alarm kolları
dakika kolu tam
saniye kolu tam
Alarm kolları
tur döner
tur döner
12 saat ilerler
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TARİH AYARI
Tarih ayarını yapmadan önce mevcut saatin doğru olduğundan emin olun.

Tepeyi 1. çekişe getirin
İstenilen tarihe gelinceye dek saat yönünde çevirin
Tepeyi normal pozisyona geri getirin

* Tarihi Şubat sonunda ya da 30 çeken ayların sonunda ayarlamanız tavsiye edilir.
* Tarihi 19.00 – 01.00 saatleri arasında ayarlamayınız. Aksi takdirde tarih doğru
zamanda değişmeyebilir.
* Tepe 2. çekişteyken B butonuna basmayınız. Bu Alarm kollarını haraket ettirir.

KRONOMETRE
12 saate kadar her 60 dakika bittiğinde tekrar “0”’dan saymaya başlar.
Kronometre dakika kolu
Kronometre 1/5 saniye
kolu

* Kronometreyi çalıştırmadan önce tepenin normal pozisyonda olduğundan ve kolların “0”da
olduğundan emin olun.
Standart ölçüm
Kümülatif ölçüm

Yarı zamanlı ölçüm

İkili ölçüm
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ALARM AYARI
* Alarm, 12 saat içerisinde yalnızda 1 kez çalmak üzere ayarlanabilir.
Tepeyi 1. çekişe getirin
İstenilen saate gelinceye
kadar tekrar tekrar basın

Tepeyi normal pozisyona
getirin

* Alarm mevcut saatten 12 saat sonrası için kurulamaz.
ALARMI DURDURMAK
Alarm kurulan saate gelindiğinde 20 saniye süresince çalar ve otomatik olarak durur. Manuel olarak durdurmak
için A veya B butonuna basın.
Ayarlanan alarmı iptal etmek
Tepeyi 1. çekişe getirin
Alarm kolları duruncaya ve
mevcut saati gösterene dek
basılı tutun
Tepeyi normal pozisyona
geri getirin

TAKOMETRE
Kadranında takometre göstergesi olan modeller için geçerlidir.

Bir aracın 1 saatte aldığı hızı ölçmek için kullanılır.
1km veya 1 mil içerisinde kaç
saniye geçtiği ölçmek için
kronometreyi kullanın
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