DUO – DISPLAY QUARTZ

/

Cal. H023

ÖZELLİKLER
1. SAAT / TAKVİM (TIME / CALENDAR)
2. DÜNYA SAATİ (WORLD TIME)
3. ALARM
4. KRONOMETRE (STOPWATCH)
5. ŞEHİR İSİMLİ DÖNER BEZEL
6. PİL GÖSTERGESİ
BUTONLAR & KADRAN GÖSTERGE

Aşağıdaki resimde gördüğünüz üzere 4 ayrı buton mevcut.
(SAAT / TAKVİM MODU)
* Şehir isimleri
TIME/CALENDAR SETTINGS (Saat/Takvim
Ayarları) , WORLD TIME (Dünya Saati) ve
ALARM modlarında,
sağdan sola doğru değişir.

MODE DEĞİŞİKLİĞİ
A – Modu seçmek için tekrar tekrar basın. Mod ismi sağdan sola doğru sıralanır.

* STOPWATCH (Sayaç)
göstergesinin yanıp sönmesi
Sayaç’ın çalıştığını gösterir.

* Saatbaşı sinyal butonu çalışır durumdayken, A butonuna her basışınızda bir beep sesi duyarsınız.
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TIME/CALENDAR (Saat/Takvim) MODU
Saatinizin takvimi, 2001 yılından 2050 yılına kadar, Şubat ayları da dahil olmak üzere otomatik olarak ayarlar.
A – TIME/CALENDAR moduna geçmek için basın.

* Saat, DAY & DATE (Gün&Tarih) göstergesindeyken 2 dakika süreyle dokunulmadan bırakılırsa, dijital saat ve şehir
ismi kaybolur, sadece gün ve tarih görünür. Dijital saat ve şehir isminin görünmesi için 4 butondan herhangi birine basın.
TIME/CALENDAR (Saat/Takvim) AYARI
Dijital saati analog saati ayarlamadan önce ayarlayınız.
TIME/CALENDAR modunda, bölgenizdeki saat ve takvimi 1 kez ayarladığınızda, WORLD TIME modunda bulunan
diğer 28 şehrin saat ve takvim ayarları otomatik olarak yapılır.
TIME/CALENDAR Ayarı göstergesine
geçmek için 2 – 3 saniye süreyle basınız.

Bulunduğunuz şehri seçmek için basınız.

Ayarlayacağınız basamağı seçmek için basın. Her
basışınızda, yanıp sönen basamak aşağıdaki sırayla
değişir.

Seçilen bölümü ayarlamak için
basın.
“SEC-SET-00” (Saniye) ayarı için basın.
Sıfırlamak için saniye kolunu saat 12
pozisyonuna getirin.
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“HOUR SET” (Saat ayarı) için basın.
Saat ve Dakika kollarının dijital saatle aynı olması
için tekrar tekrar basın.
Gösterge seçimi için basın.
İstenilen göstergeyi seçmek için basın.
TIME/CALENDAR moduna geri dönmek için basın.

SAATBAŞI SİNYALİNİN ÇALIŞMASI &
BUTON KONFİRMASYON TONUNUN ÇALIŞMASI

TIME/CALENDAR modunda her basışınızda sinyal
sesleri kapanır/açılır.

YAZ SAATİ AYARI
Yaz saati uygulaması aktif ise D butonuna 2-3 saniye süreyle basın. Standart zamana geçmek için D butonuna tekrar 2-3
saniye süreyle basın.
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WORLD TIME (Dünya Saati) MODU
Dijital Gösterge : Değişik zaman dilimlerindeki 28 ayrı şehrin, ismi, saati, tarihi ve günü gösterilir.
Analog Gösterge : Saat ve Dakika kolları – bulunduğunuz yerin yerel saati (Home time)
Şehir (Saniye kolu) – Kadran çerçevesinden seçilen şehrin saati (World Time City)
WORLD TIME Modunu göstermek için basın.

Hangi şehrin zamanını öğrenmek istiyorsanız, saniye
kolunu kadran çerçevesindeki o şehrin ismine
getirmek için basın.
* Saat ve dakika kolları sizin yerel zamanınızı
gösterirken, seçtiğiniz şehrin zamanı dijital
göstergede görünür
Seçtiğiniz şehirde yaz saati uygulaması varsa 2-3
saniye süreyle basın.

SAAT TRANSFER FONKSİYONU
TIME/CALENDAR modundaki görünen saat WORLD TIME modundaki saat ile kolaylıkla değiştirilebilir.
İstenilen şehri seçmek için basın. (Saniye kolu)
WORLD TIME Modundaki saati TIME/CALENDAR
Modundaki saate transfer etmek için 2 saniye süreyle basın.
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KRONOMETRE MODU (STOPWATCH)
Kronometre 100 saatten 1/1000 saniyeye kadar ölçüm yapabilir.
STOPWATCH Modunu göstermek için basın.

Kronometreyi çalıştırmadan önce, D butonuna basarak dijital sayacı sıfırlayın.

Standart ölçüm

Kümülatif ölçüm
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ALARM MODU
Alarmı, herhangi bir saat farkı ayarı yapmaksızın istenilen şehrin yerel saatinde kurabilirsiniz.
Alarm moduna geçmek için basın.

ALARM AYARI

Alarm ayarı göstergesine geçmek için 2-3 saniye süreyle basın.

Alarmı ayarlamak istediğinin şehri seçmek için basın.
Ayarlayacağınız basamağı seçmek için basın.

Seçtiğiniz basamağı ayarlamak için basın.
Alarm moduna geri dönmek için basın.

ALARMI AÇMAK/KAPATMAK
Alarm moduna geçmek için basın.
Her basışınızda alarm açılır / Kapanır.
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