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C803 DİJİTAL KRONOMETRE KULLANIM KILAVUZU 
 

Kronometre Zamanlayıcı Modu: 
Kronometre zamanlayıcı moduna döndüğü zaman MODE butonuna basınız. Eğer 0 
gösterilmezse zamanlayıcıyı durdurmak için START butonuna ve sıfırlamak için SET 

butonuna basınız. Daha sonra Kronometre zamanlayıcısını başlatmak için START butonuna 

basınız ve durdurmak için tekrar START butonuna basınız (START/STOP ile aynı). Sıfırlamak 
için SET butonuna basınız. 

 

Çift Zamanlayıcı Modu: 
Zamanlayıcıyı başlatmak için START butonuna basınız. 
İlk zamanlayıcıyı hafızaya almak için SET butonuna basınız (not: Kronometre ilk 

zamanlayıcı modundayken normal saat başka yerde çalışacaktır). Tekrar SET butonuna 
basınız. İlk zamanlayıcı değeri eklenir ve Kronometre saymaya devam edecektir (İki süreyi 

tutmak için çift zamanlayıcı modunda SET butonuna basın). Sıfırlamak için SET butonuna 
basınız. 

 

Çift Zamanlayıcı Gösterme: 
Zamanlayıcıyı başlatmak için START butonuna basınız. İlk zamanlayıcı süresini göstermek 

için SET butonuna basınız. Durdurmak için tekrar START butonuna basınız. İkinci 

zamanlayıcı süresini göstermek için tekrar SET butonuna basınız. Daha sonra sıfırlamak 
için SET butonuna basın. 

Saat, Takvim, Hafta ve Alarm Saati Gösterme: 
Normal saat modundayken MODE butonuna basınız. Ay Gün Hafta değerlerini 

göstermek için START butonuna basınız. Alarm saatini göstermek için SET butonuna 
basınız. Alarmı çaldırma ve alarmı açıp/kapamak için START ve SET butonlarına aynı 
anda basınız.  

Saat ve Gün Ayarları: 
Normal saat modundayken MODE butonuna üç kere basınız. Saniye ve Hafta yanıt 
sönecektir ve saat ayarlama modu açılacaktır. Ayarlama yapmak için START butonuna 
basınız (START butonuna basılı tutmak hızlı ayarlama yapmayı sağlayacaktır). Saniye, 

Dakika, Saat, Gün, Ay ve Hafta ayarı için tekrar SET butonuna basınız (A/P 12 saatlik modu 
gösterir. A AM iken P ise Pm’dir. H ise 24 saatlik modu gösterecektir). Normal saat 

moduna geçmek için MODE butonuna basınız. 

 
Alarm Saati Ayarı: 

Normal zaman modu altında MODE butonuna iki kere basınız. Saat ve Hafta yanıp 
sönecektir ve Alarm saati ayarı moduna girecektir. Saat Dakika için SET butonuna basın 
ve ayarlamak için START butonuna basınız. Normal saat moduna dönmek için Mode 

butonuna basınız. 


