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UYARILAR

ØCihazýnýzýn elektrik kesintilerinde saðlýklý çalýþmasý için kaliteli pil 
kullanýnýz.

ØCihazý çocuklarýn ulaþamayacaðý bir yere monte ediniz.

ØCihazý yaðmura ve  suya maruz kalacak yerlerde kullanmayýnýz.

ØCihazý üretici firma dýþýndaki kiþilere tamir ettirmeyiniz.

ØCihazý 5 Volt DC 1 Amper veya 2 Amper seviyesinde çýkýþ veren 
adaptörle çalýþtýrýnýz.

ØCihaz üzerinde bulunan piller, mikroiþlemcinin saatini çalýþtýrmak 
için konulmuþ olup, elektrik kesintilerinde ekrandaki görüntü 
tamamen kaybolur. Elektrik geldiðinde görüntü de otomatik olarak 
gelir. Elektrik geldiðinde zaman doðru ise cihazýnýzda problem yok 
demektir. Cihaz, vakitleri 00.00 olarak gösteriyor veya yanlýþ 
zamaný gösteriyorsa pilleri deðiþtiriniz.

TEKNÝK ÖZELLÝKLER

Ø Bu cihaz dünyanýn tüm yerleþim yerlerinin namaz vakitlerini  T.C. 
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn vermiþ olduðu vakitlere uyumlu olarak 
o bölgenin enlem-boylam deðerlerine göre matematiksel iþlem 
yaparak hergün yeni günün vaktini yazdýrýr. (Kutuplar bölgesi hariç)

Ø Türkiye'deki kullanýcýlar il trafik plaka kodunu girerek bulunduklarý 
yere göre cihazýn ayarýný yaparlar. Ýlçede ve beldelerdeki 
kullanýcýlar ise baðlý bulunduklarý ilin plaka kodunu girdikten sonra 
o il ile  aralarýndaki dakika farkýný girmeleri gerekir. 

Ø Cihaz 2099 yýlýna kadar vakitleri gösterir.

ØCihazýnýz, ileri geri saat uygulamalarýný otomatik olarak yapar. 
Otomatik olarak yapmasýný istemezseniz menüden ayarlayarak 
cihazýn yýl boyu ayný saat dilimini göstermesini saðlayabilirsiniz.

DÝJÝTAL ÝMSAKÝYE KULLANMA KLAVUZU



Ø Pil desteði sayesinde elektrik kesintilerinde zaman ayarý bozulmaz.

ØEn son yapýlan ayarlarý hafýzasýna kaydeder ve elektrik kesintilerinde 
veya nakil esnasýnda piller takýlý olmasa dahi tekrar bulunulan 
merkezin ayarlarýnýn girilmesi gerekmez.

ØCihazýn saatinin çalýþmasý için kullanýlan AA kalem piller kolayca 
temin edilebileceði için ileride cihaz için teknik destek almanýza 
gerek kalmaz.

ØElektrik kesintilerinde görüntü ekrana verilmeyerek pillerin daha 
uzun kullanýmý saðlanmaktadýr.

EV TÝPÝ CÝHAZIN ÇALIÞTIRILMASI VE AYARLARI

1. Tarih Ayarý

Cihazýn fiþini prize taktýðýnýzda yýl hanesi flash yapacaktýr. Cihazýn 

arkasýnda bulunan            butonlarýný kullanarak yýl hanesini ayarla-

yýnýz. 

Örneðin; yýl hanesi 2007 olarak geldiyse ve 2010 yýlýnda iseniz     
tuþuna üç kez basarak yýl hanesini ayarlayýnýz.  

      tuþuna basarak sýrasýyla ay ve gün hanelerini de ayný þekilde 
ayarlayýnýz. 

2. Saat Ayarý

Gün hanesini ayarladýktan sonra       tuþuna bastýðýnýzda sýrasýyla saat 
ve dakika haneleri gelecektir. Bunlarý da              ve          tuþlarýný kul-
lanarak ayarlayýnýz.

3. Konum Ayarlarý

Zaman ayarlarýný bitirdiðinizde yerleþim yeri ayarý bölümüne gelmiþ 

olacaksýnýz. Cihazlar üretimden               (KONYA) plaka kodu girilmiþ 

olarak çýktýðý için bulunduðunuz ilin plaka kodunu         butonuna 

basarak ayarlayýnýz. Örneðin Çanakkale'de yaþýyorsanýz       butonuna 

basarak P 17 yapýnýz.

.
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            Burada "d 04" dakika farkýný ifade etmektedir. Oradaki 04 

deðeri ise ayarlamýþ olduðunuz il'e ait vakitlere 4 dk. ilave edildiði 

anlamýna gelir. Eðer yaþadýðýnýz ilçe veya beldede baðlý bulunduðunuz 

Ýlden önce namaz vakti giriyorsa o deðeri       gibi ayarlayýnýz. 

Girdiðiniz rakamýn önünde – iþaretinin olmasýna dikkat ediniz.

        tuþuna basarak bir sonraki menüye geçiniz.

3. Yaz - Kýþ Saati Ayarlanmasý 

Bu menüde yu = H görüntüsü gelecektir. Bu, yaz - kýþ saati uygulamasý 
hayýr demektir. Yýl boyu ileri saat uygulamasýný dikkate alýr.

Bulunduðunuz ülkede ÝLERÝ / GERÝ saat uygulamasý var ise         . 
tuþuna basarak cihazý yu = E konumuna getiriniz. Bu konumda cihaz, 
yaz - kýþ saati uygulamasýný dikkate alarak Ekim'in son Pazar günü 
saatleri 1 saat geri, Mart'ýn son Pazar günü 1 saat ileri alýr.

4. GMT Saat Dilimi Ayarlamasý

     tuþuna bastýðýnýzda 2 rakamý gelecektir. Bu menü, her ülkenin 
bulunduðu saat dilimine göre ayarlanmalýdýr. (Türkiye'deki kullanýcýlar 
bu bölümü 2 olarak ayarlayýnýz. Diðer ülkeler için saat farklarý 
kitapçýðýn son kýsmýnda verilmiþtir.)

       tuþuna basarak yaptýðýnýz ayarlarý onaylayýnýz. Cihazýnýz kullanýma 
hazýr olup, bulunduðunuz yerin vakitlerini gösterecektir. Vakitleri bir 
kez kontrol ediniz. Eðer vakitlerde hata varsa yaptýðýnýz ayarlarý tekrar 
kontrol ediniz. 

5. Yurt Dýþýndaki Kullanýcýlar Ýçin Ayarlar

Yukarýdaki ayarlarý yaptýktan sonra P menüsüne geliniz ve baþlangýçta
           olarak gelen ekraný P 00 olarak ayarlayýnýz ve       tuþuna 

basýnýz. (P 00 yapmazsanýz cihaz enlem ve boylam girmenize izin 

vermez)

Ekrana              þeklinde 5 haneli bir rakam gelecektir. (ENLEM 

menüsü) Burayý, bulunduðunuz merkezin ENLEM derecesine getiriniz. 

(Dünyadaki baþlýca merkezlerin koordinatlarý kitapçýðýn son kýsýmýnda 

verilmiþtir.)
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5 haneli rakamýn ilk önce saðdaki 2 hanesi flash yapacaktýr.            bu- 
tonlarý ile bu bölümü ayarlayýp       tuþuna basýnýz. Sonra 3 hanelik ilk 
bölümü de ayný þekilde ayarlayýnýz. 

    tuþuna bastýðýnýzda ekrana yeni bir 5 haneli rakam gelecektir. 
(BOYLAM menüsü) Bu menüyü de ilk önce saðdaki 2 haneyi daha sonra 
soldaki 3 haneli bölümü olmak üzere bulunduðunuz merkezin 
BOYLAM derecesini getiriniz. 

   tuþuna basarak yaptýðýnýz ayarlarý kaydediniz. Cihaz yapmýþ 
olduðunuz  yeni ayarlara göre vakitleri görüntüleyecektir.

AL1 - Ýmsaktan önce ezan okuma ayarý:              butonlarý ile AL1'i ON 
/ OFF konumunu seçebilirsiniz. AL1 ON konumunda iken      tuþuna 
basarak imsaktan kaç dakika önce ezan okunmasýný istiyorsanýz seçiniz. 
(0 ile 59 dakika arasý seçilebilir) AL1 OFF olduðunda cihaz imsakdan 
önce ezan okumaz.

AL2 - Sabah namazý için ezan okuma ayarý: Cihazýn güneþin 
doðuþundan bir süre önce, sabah namazý için ezan okumasýný 
istiyorsanýz, AL2 ON konumuna getiriniz ve 0-59 dakika menüsünü 
AL1'deki gibi ayarlayýnýz. AL2 OFF konumunda olduðunda, ezan 
okumaz.

AL3 - Belirli bir saatte ezan okuma ayarý: Cihazýn günün herhangi bir 
saatinde  ezan okumasýný istiyorsanýz AL3 ON konumuna getiriniz ve    
      tuþuna basarak saat ve dakika ayarlayýnýz. Ýptal etmek için AL3 OFF 
konumuna getiriniz.

ALn - Namaz vakitlerinde ezan okuma ayarý: Cihazýn tüm namaz 
vakitlerinde ezan okumasýný istiyorsanýz ALn ON konumuna getiriniz. 
Ýptal etmek için ALn OFF konumuna getiriniz.

       tuþuna basarak SB menüsüne geçiniz.

6. Ezan Ayarý
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Ayarlardan çýkmak için.

Ayarlara Girmek için

Sayý Artýrma. Ýstenilen Ayara geldikten 
sonra artýrmak için.

Sayý Azaltma. Ýstenilen Ayara 
geldikten sonra azaltmak için.

Bir önceki Ayara dönmek için. 
Ayarlar arasý geçiþ yapmak için.

Bir Sonraki ayara geçmek için.
Ayarlar arasý geçiþ yapmak için.

Enlemin Tam kýsmýný ayarlamak için

Enlemin Ondalýk kýsmýný ayarlamak için

Boylamýn Ondalýk kýsmýný ayarlamak için

Boylamýn Tam kýsmýný ayarlamak için

Ýlçelerde ve Yurt dýþýnda Ayarlama Yapmak isteyenler için Plaka 
kodu 0 yapýldýktan sonra Aþaðýdaki tuþlara basarak ayarlama yapýlabilir.

Tuþlara basarak kýsa yollar ile istenilen Ayarlara Gitmek için

TUÞ 1

TUÞ 2
TUÞ 3
TUÞ 4
TUÞ 5 
TUÞ 6 

TUÞ 7
TUÞ 8 

TUÞ 9 

TUÞ 0 

TUÞ -/--

: Yýl Ayarlamak için. Ayarlardayken tuþ 1'e basýlýrsa yýl ayarýna 
  girer. P yukarý aþaðý tuþlarýna basýlarak ayar yapýlýr.
: Ay Ayarlamak için 
: Gün Ayarlamak için
: Dakika Ayarlamak için 
: Saat Ayarlamak için 
: Plaka Ayarlamak için .0 olursa enlem ve boylam bilgileri 
  girilebilir. Bulunduðunuz ilin plaka kodu.
: Ýlçe Dakika Farký Ayarlamak için
: Sabah Dakika Farký Ayarlamak için. Güneþten ne kadar önce 
  Sabah namazýna durulacaðý.
: Sabah/Güneþ gösterimi Ayarlama 01 Yalnýzca Güneþi, 
  02 Yalnýzca Sabahý, 03 dönüþümlü
: Yaz/Kýþ Saati ayarlamak için. E girilirse yaz/kýþ saati 
  otomatik olur. H girilirse otomatik olmaz.
: Saat dilimi Ayarlamak için. Örneðin Türkiye için 2, 
  Avrupa için 1 girilir.



CAMÝ TÝPÝ CÝHAZIN ÇALIÞTIRILMASI ve AYARLARI
CÝHAZDA DOÐABÝLECEK SORUNLAR ve ÇÖZÜMLERÝ

·Cihazda hiçbir görüntü yok:  Cihazýnýzýn prize takýlý olduðuna emin 
olunuz. Eðer adaptör takýlý olduðu halde görüntü yoksa prizde 
elektrik olup olmadýðýný kontrol ediniz. Elektrik olduðu halde 
görüntü gelmiyorsa adaptör arýzalýdýr. Yeni bir adaptörü 
firmamýzdan isteyebilirsiniz.

·Elektrik kesintilerinde saat geri kalýyor: Cihazýn arkasýnda bulunan 
piller zayýflamýþ demektir. Pilleri deðiþtiriniz. Sorun hala devam 
ediyorsa üretici firma ile baðlantý kurunuz.

·Vakitler yanlýþ gösteriyor:  Eðer cihaz üzerinde görünen vakitler 
yanlýþ ise (1 dk'lýk farklar hariç)       tuþuna basarak ayarlar bölümüne 
giriniz ve bu kitapçýkta gösterilen þekilde tüm ayarlarý gözden 
geçiriniz. Ayarlarda bir sorun yoksa üretici firma ile baðlantý 
kurunuz.

·Cihazdaki rakamlar eksik yada fazla gösteriyor: Cihazda bulunan 
displayer ekrandaki rakam çukuklarýnýn bazýlarý eksik veya fazla 
yanýyor ise cihazda üretim hatasý var demektir. Üretici firma ile 
baðlantý kurunuz.
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YURTÝÇÝ ÝLLERE GÖRE
ENLEM & BOYLAM DEÐERLERÝ
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ÝLLER ENLEM BOYLAM ÝLLER ENLEM BOYLAM
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ÝLLER ENLEM BOYLAM ÝLLER ENLEM BOYLAM
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ÝLLER ENLEM BOYLAM ÝLLER ENLEM BOYLAM
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ÝLLER ENLEM BOYLAM ÝLLER ENLEM BOYLAM



11

ÝLLER ENLEM BOYLAM ÝLLER ENLEM BOYLAM
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ÝLLER ENLEM BOYLAM ÝLLER ENLEM BOYLAM
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ÝLLER ENLEM BOYLAM ÝLLER ENLEM BOYLAM
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ÝLLER ENLEM BOYLAM ÝLLER ENLEM BOYLAM



YURTDIÞI ÜLKELERE GÖRE
ENLEM & BOYLAM DEÐERLERÝ
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ÜLKELER ENLEM BOYLAM ÜLKELER ENLEM BOYLAM
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ÜLKELER ENLEM BOYLAM ÜLKELER ENLEM BOYLAM
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ÜLKELER ENLEM BOYLAM ÜLKELER ENLEM BOYLAM
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ÜLKELER ENLEM BOYLAM ÜLKELER ENLEM BOYLAM
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ÜLKELER ENLEM BOYLAM ÜLKELER ENLEM BOYLAM
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ÜLKELER ENLEM BOYLAM ÜLKELER ENLEM BOYLAM
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ÜLKELER ENLEM BOYLAM ÜLKELER ENLEM BOYLAM
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ÜLKELER ENLEM BOYLAM ÜLKELER ENLEM BOYLAM
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ÜLKELER ENLEM BOYLAM ÜLKELER ENLEM BOYLAM
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ÜLKELER ENLEM BOYLAM ÜLKELER ENLEM BOYLAM

Not: Þikayetleriniz ve talepleriniz için yukarýda verilen adreslerle irtibata geçebilirsiniz.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24

