2. DALIŞ modu

Güncel Zaman

Derinlik Alarm
İkonu

Dalış Modu
(Güncel zaman Ekranı)

OMR1 SAATİNİZİ ETKİN KILIN
Dual Time (Çift Zaman) Modu
- Bu Saat, denizaşırı yolculuklarda kullanıcıya diğer saati bildiren bir Dual
Time (Çift Zaman) Modu içerir.

Maksimum
Derinlik
Dalış
Süresi

Dalış Modu
(Maksimum Derinlik Ekranı)

TUŞLARIN PAYLAŞIMI

Dalış Modu
(Dalış Süresi Ekranı)

Dalış Modu
- Kullanıcı dalar ve yaklaşık 1,5 metre (4,92 ft) su seviyesine ulaşırsa,
otomatik olarak Dalış Modu etkin kılınacaktır.

Güncel Zaman Modu

Mod Butonu (M)
- Güncel Saat, Dive Recall (Dalış Hatırlatma), Kronograf, Geri Sayım 		
Zamanlayıcı ve Dual Time (Çift Zaman) Modu arasında seçim yapmak için.
- Ayar moduna girmek için basılı tutunuz.

- Dalış Modu belirdiğinde, ekranda aşağıdaki bilgiler görüntülenecektir:
1) Güncel su derinliği.
2) Güncel su ısısı.
3) Dalış Durum Göstergesi.
4) Geçen Dalış Süresi.
5) Güncel Saat Ekranı (Opsiyonel).
6) Maksimum Derinlik.

3. KRONOGRAF modu

Yukarı/Başlat/Durdur Butonu (U)
- Ayar değerini değiştirmek veya ayar Modu esnasında ayar değerini
artırmak için.
- Kronograf veya Geri Sayım Zamanlayıcı Modu esnasında ‘başlat’ veya
‘durdur’ işlevini etkin kılmak için.
- Güncel Zaman Modunun dalış-işlevi ekranını değiştirmek için.
- Dive Recall (Dalış Hatırlatma) Modunda dalış kaydı seçmek için.
Aşağı/Sıfırla Butonu (D)
- Günlük Alarmı göstermek için.
- Ayar değerini değiştirmek veya ayar ekranı esnasında ayar değerini
azaltmak için.
- Kronograf veya Geri Sayım Zamanlayıcısı için değeri silmek için.
- Dive Recall (Dalış Hatırlatma) Modunda dalış kaydı seçmek için.
EL Butonu (EL)
- Otomatik geri aydınlatmayı ON veya OFF olarak ayarlamak için, 2 		
saniye süreyle (EL) butonunu basılı tutunuz.
- EL geri aydınlatmasını yaklaşık 3 saniye süreyle açmak için.
Otomatik Geri Aydınlatma
- Otomatik Geri Aydınlatma ON olarak ayarlanmış ise, tuşa basıldığında
EL geri aydınlatması otomatik olarak 3 saniye süreyle yanacaktır.
NOT: Başlıca tuş işlemleri önceki paragraflarda özetlenmiştir, bununla
birlikte detay işlemler için aşağıdaki paragrafların okunması tavsiye edilir.

1. SAAT modu

Güncel Zaman Modu
Saat, Dakika, Saniye ekranı
Ay, Tarih, Haftanın Günü ekranı
2000 yılından 2099 yılına kadar Otomatik Takvim
12/24 saat formatı
Ay/Tarih veya Tarih/Ay ekranı
Saat başı Çan
Günlük Alarm
Isı Ekranı

Kronograf Modu

OMR1 saatiniz batarya sarfiyatını önlemek için
enerji tasarruf modundadır.
Bu nedenle, herhangi bir tuşa 5 saniyeden fazla
süreyle basarak etkin kılmanız gerekmektedir.

Ekran

9. TEKNİK SPESİFİKASYON
-

Güncel Su
Derinliği

Güncel Su Isısı

APNEA COMPUTER
HIZLI BAŞLATMA KILAVUZU

5. DUAL TİME (ÇİFT ZAMAN)
modu

Saat

Dakika

Saniye

1/100 Saniye
Kronograf

Kronograf Modu
- Bu Saat, geçen zamanı ve güncel ara zamanı (split time) ölçen bir 		
kronometre işlevi içerir.
- Kronografın ölçüm kapasitesi:
- Ölçüm çözünürlüğü: 1/100 saniye
- Ölçüm aralığı: 99 saat, 59 dakika ve 59,99 saniye.
Kronografın Kullanımı
- Kronograf Ekranı seçildiğinde, kronografı çalıştırmak için (U) butonuna
basınız. Sayımı durdurmak için tekrar (U) butonuna basınız.
- Kronograf çalışırken (D) butonuna basılması, kullanıcının bir ara zaman
(split time) almasına imkan tanıyacak şekilde, sayım ekranını 		
donduracaktır.

4. GERİ SAYIM modu
hedef süre
(saniye)

Dual Time (Çift Zaman) ayarı
- Ayar ekranını seçmek için, Dual Time (Çift Zaman) Ekranında 2 		
saniye süreyle (M) butonunu basılı tutun, ‘Dakika’ alanı yanıp sönmeye
başlayacaktır.
- Ayar ekranında, farklı ayarlardan birini seçmek için, yanıp sönen alanı bir
sonraki diyagrama taşımak için (M) butonuna basınız.
- ‘Saat’ veya ‘Dakika’ yanıp sönüyorsa, sayıyı artırmak veya azaltmak için
(U) veya (D) butonuna basınız (sayıyı daha yüksek bir hıza ayarlamak için
butonu basılı tutunuz).
- Ayar tamamlandıktan sonra, ayar ekranından çıkmak için, 2 saniye süreyle
M butonuna basınız. 1 dakika süreyle herhangi bir tuşa BASILMAZSA,
Saat otomatik olarak ayar ekranından çıkar.

6. AYAR modu
Saatin Ayarlanması

Geri Sayım Zamanlayıcı Modu
-

Çözünürlük: 1 saniye
Aralık: 99 saat, 59 dakika, 59,99 saniye
Son 10 dakikada her bir dakikada bir bip
Son dakikada her 10 saniyede bir bip
Son 5 saniyede her saniyede bir bip
Geri sayım sıfırlandığında 30 saniye süreyle bip

Dalış Modu
- Dalış alanı için Deniz veya Göl seçimi
- 1,5 metre su derinliğine dalındığında veya çıkıldığında Dalış
Modunu otomatik olarak etkin kılma/devreden çıkarma
- Güncel Dalış süresi, Derinlik, Dalış alanı, Güncel Zaman,
Maksimum derinlik ve Su ısısı ekranı
- Derinlik Birimi: metre veya fit seçimi
- Derinlik çözünürlüğü: 0,1 m / 0,328 ft
- Maksimum Derinlik: 100 m / 328 ft
- Otomatik Dalış günlüğü hafızası
Isı Ekranı

- Ayar ekranını seçmek için, Güncel Zaman Modunda 2 saniye süreyle (M)
butonunu basılı tutunuz, ‘Saniye’ alanı yanıp sönmeye başlayacaktır.
- Ayar ekranında, farklı ayarlardan birini seçmek için, yanıp sönen alanı bir
sonraki diyagrama taşımak için (M) butonuna basınız.
- Ayarlardan biri yanıp sönerken (saniye hariç), sayıyı artırmak veya
azaltmak / ayarı değiştirmek için (U) veya (D) butonuna basınız (sayıyı
daha yüksek bir hıza ayarlamak için butonu basılı tutunuz).
- Saniye alanı yanıp sönmeye başladığında, sıfırlamak için (U) veya (D)
butonuna basınız.
- ‘Bip’ (tuş tonu) ON olarak ayarlanmış ise, tuşa basıldığında bir bip sesi
duyulacaktır.
- ‘Çan’ (Saat Başı Çan) ( ) üzerine çevrilmiş ise, Saat her saat bir defa
çalacaktır.
- Ayar tamamlandıktan sonra, ayar ekranından çıkmak için, 2 saniye
süreyle M butonuna basınız. 1 dakika süreyle herhangi bir tuşa 		
BASILMAZSA, Saat otomatik olarak ayar ekranından çıkar.

7. ÜRÜNÜN KAYDEDİLMESİ
OMR1 saatinizi kaydederek, Omer’in saatinizle ilgili güncellemeleri
size e-mail aracılığıyla göndermesine ve garantiyi etkin kılmasına izin
verirsiniz, www.omer-sub.com sitesine bakınız.

8. BATARYA ŞARJÖRÜ

hedef süre (saat,
dakika)
USB kablosu kontak
pimleri

arka taraf
Geri Sayım Zamanlayıcı Modu

- Çözünürlük: 1/100 saniye
- Aralık: 99 saat, 59 dakika, 59,99 saniye
- Ara Zaman (Split Time) işlevi

- Birim: °C / °F seçimi
- Çözünürlük: 1°C / 1°F
- Aralık: -10°C ile + 60°C / 14°F ile 140°F arası
Dive Recall (Dalış Hatırlatma) Modu
- Kaydedilecek ve hatırlatılacak maksimum 199 kayıt
- Her dalış kaydı aşağıdakileri içerir:
		
Kayıt numarası
		
Başlama Saati ve Tarih
		
Dalış Süresi
		
Maksimum Dalış Derinliği
		
Minimum Su Isısı
		
Dalış Alanı Göstergesi
		
Güncel/önceki/tüm kayıtları silme işlevi
Batarya
-

Tip
Ebatlar
Kullanım ısısı
Kod

: Lityum İyon Şarj edilebilir
: 20 x 3 mm
: -20°C ile 50°C arası
: PD2032 3 Volt

10. GARANTİ
Bu Omer ürünü, malzeme ve işçilik kusurlarına karşı, AB içinde satın
alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle, AB dışında ise bir yıl süreyle
garanti kapsamındadır. Bu süre zarfında Omer, kendi kanaatine göre,
normal kullanım esnasında hasar gören komponentleri onarır veya
değiştirir. Onarım veya değişiklikler için müşteriye parça veya işçilik için
herhangi bir maliyet yüklenmeyecektir. Bununla birlikte, Omer, herhangi
bir ülkenin kanunlarını ihlal ederek elde edilmiş ve/veya kullanılmış ürün
veya hizmetler için garanti taleplerini reddetme hakkını saklı tutar.

Birçok dile çevrilmiş komple kullanıcı kılavuzuna
web sitemizden ulaşabilirsiniz:

www.omersub.com

