KULLANIM KILAVUZU

ZAMAN AYARLAMA

Lorem ipsum

Standard

TOUCH / FUN

AYARLA

AYARLA
ABC

1. 2.
Dakika
Saat

DEVAM

DEVAM
ABC

A: Düğme normal pozisyonunda
C: Saat ayarı pozisyonunda
Saatleri ayarlamak için ayar düğmesini,
çekerek C pozisyonuna getirin ve saat
yönünde döndürün.
Ayar işiniz bitince düğmeyi bastırarak A
pozisyonuna getirmeyi unutmayın.

Zaman ayarı
Ayar çarkını pozisyon 2 konumuna gelecek şekilde dışarı çekin. Yavaş çevirerek:
Dakika ayarı düzeltme. Hızlı çevirerek:
Saat ayarı düzeltme. Ayar çarkını tekrar
bastırarak yerine itin.
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GÜN/TARIH AYARLAMA

YENIDEN AYARLAMA

STANDARD

TOUCH / FUN
AYARLA

TEST/TAMAM
ABC

5 san.

KOLU AYARLA/+SAAT

DEVAM
ABC

1. 2.

5 saniye
içinde çek
12'ye git

KOLU AYARLA/+DAKİKA

Tarihi ayarlamak için ayar düğmesini B
pozisyonuna kadar çekip saat göstergesi
yönünün tersine çevirin. Günü ayarlamak
için ayar düğmesini saat yönünde çevirin.
Ayar işlemi bitince ayar düğmesini A pozisyonuna geri bastırın.

1. 2.

12'ye git

DEVAM

Kurma kolunu 5 saniyeliğine itin. Eğer her
iki kol da 12‘ye giderse, test tamamdır.
Kurma kolunu tekrar itin ve kollar saati
göstermeye devam ederler.
Eğer kollar tam olarak saat 12‘yi
göstermiyorlarsa, kurma kolunu 2
konumuna çekin. Saatin tersi yönüne
çevirin ve dakika kolunu yeniden ayarlayın.
Kurma kolunu yerine itin ve kollar zamanı
göstermeye devam edeceklerdir.
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LOOMİ İŞLEVİ:GÖRÜNTÜLE

POP

TOUCH LOOMI
SWATCH’UNUZA DOKUNUN

TAK

LOOMI AÇIK

~4 san.

LOOMI

ÇIKAR

IŞIK FONKSIYONU
İtin

KIYAFETLERE TAK

Not: Swatch’unuzu bileklikle
taşıyın veya kıyafetinize takın.
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TOUCH ALARM
ALARM SAATİNİ GÖSTER

ALARM AÇIK/KAPALI
ka
p

at

aç

~4 san.

...DEĞİŞTİR AÇIK/KAPALI
ka
p

at

Swatch’unuza dokunun.
İbreler yakl. 4 saniyede alarm konumunu
gösterir.

aç

SON ALARMI GÖSTER
1. 2.

ALARMI DURDUR

...YENİ ALARM AYARLA
1. 2.

Alarmı durdurmak için Swatch’unuza
dokunun.

DEVAM

Alarm-Modunun açılması / kapatılması,
Alarm saatinin ayarı
Ayar çarkına kısaca bastığınızda
göstergeler o anki konumlarına göre açılır
veya kapanırlar. Modu değiştirmek için ayar
çarkına tekrar basın.
Ayar çarkını pozisyon 1’e getirdiğinizde
göstergeler otomatik olarak son ayarlanmış
alarm saatini gösterir. Bunu değiştirmek
için çarkı çevirin. (Yavaş Çevirme: Dakikalar;
Hızlı çevirme: Saatler.) Ayar çarkını tekrar
bastırarak yerine ittiğinizde göstergeler
tekrar zaman göstergesi haline dönüşürler
ve Alarm modu “on” konumunda kalır.
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DOKUNMATİK OYUN
ALARM DEMO’SU:

2 san.

Alarm demosunu başlatmak için çarka 2
saniye basın.

Swatch’unuza dokunun.

Durdurmak için, tekrar çarka basın.

Her iki ibre de en azından birer tam tur yapar ve saat 12 konumunda dururlar.
Önemli: İbreler ON-OFF
(Alarm Modu) durumunu doğru
göstermiyorsa, Touch Alarm’ın
ayarlanması gerekir (Örneğin,
pil değişikliği, ya da sert bir
darbe sonrasında).

Önemli: İki ibre de tam 12’de
değilse, yeniden ayarlanmaları
gerekir.

~4 san.
İbreler kazara durup, birkaç saniye boyunca oyununuzun sonucunu gösterir,
ardından tekrar zamanı gösterir.
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SCUBA İŞLEVİ: KALAN SÜRE

AYARLA

OKU

Ayar düğmesi
Bir faaliyetin başlangıç zamanını ve süresini
ayarlar. Düğmenin üzerindeki çizgiyi yelkovanla aynı hizaya getirin. Süre, ayarlanan
noktadan başlar. Geçen süre yelkovanın
ayar düğmesi üzerinde gösterdiği süredir.

UYARI NOTU
ÖNEMLİ UYARI: Scuba 200 Chrono tuzlu sudan çıktıktan sonra her zaman temiz
suyla yıkanmalıdır.
DİKKAT: Irony Scuba 200 Chrono, profesyonel dalgıçlık için uygun değildir.
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