Kullanım Kitapçığı DGT1002 (Türkçe)
Giriş
DGT firmasının ürettiği bu yüksek kaliteli oyun saatini aldığınız için
tebrikler! Bu oyun saati iki kişi arasında oynanan herhangi bir oyuna
heyecan ve dinamizm kazandıracaktır. Saatin üstünde bulunan dört düğme
ve geniş gösterge ekranıyla, DGT 1002’in kullanımı sezgisel olarak çok
rahat, programlaması da çok kolaydır. DGT 1002’i isterseniz artırmalı,
isterseniz eksiltmeli tempoda kullanabilirsiniz. Ekrandaki süre 1 saniye ile 9
saat 30 dakika arasında bir süreye ayarlanabilir. İki sporcuya ait iki saat
bölümünün çalışması, sporcuların kendi taraflarındaki saat koluna
basmalarıyla karşı tarafa geçecek şekilde sürekli değişir. DGT1002’I;
satranç, dama, poker, scrable, kayıp şehirler, Domino gibi istediğiniz
oyunla kullanmanız mümkündür. Sadece yapmanız gereken bu muhteşem
saati açıp çalıştırmanız. Haydi oyun başlasın!

Pil
DGT1002 bir adet AA pili le çalışır. Eğer, oyun saatini çok uzun süre için
kullanmayacaksanız; sızma sonucu bir arızaya neden olmaması için pili
çıkartmanızı öneririz. Ekranın sağ alt köşesinde pil simgesi
şeklinde
görününce pilin yeni bir pille değiştirilmesini öneriyoruz.
ÖNEMLİ:
 ürünle birlikte gelen pil şarj edilemez bir pildir ve şarj etmemeniz
gerekmektedir.
 Şarj edilebilir pilleri cihazla kullanmayınız.
 Pili, pil bölmesine + - yönlerine dikkat ederek yerleştiriniz.
 Bitmiş pili hemen çıkartmanızı öneririz.
 Pili asla kısa devre yapmayınız.

DGT1002 Oyun Saati nasıl kurulur?
 düğmesine basınız. Ekranda son oyunda kullanılan değerleri
göreceksiniz. Simgesi ekranda görülür. Bu saatin durmuş olduğunu
gösterir.
 Oyun süresi şimdi, saate önceden yüklenmiş değerlerden birine
ayarlanabilir. Bu değerler de 0:00:00 ile 9:30:00 arasında ve
düğmeleriyle seçilebilir.
 Saat şimdi
düğmesine ya da sol veya sağ basma kollarından birisine
basarak çalıştırılabilir.
basıldığında, saatlerden soldaki çalışmaya
başlayacaktır. Çalıştığı yanıp sönen sütunlar aracılığıyla anlaşılacaktır.
Basma kollarından birisine basıldığında diğer taraftaki oyuncunun saati
çalışmaya başlayacaktır.
 simgesi saatin çalıştığını gösterir.

düğmesine basıldığında saat duraklar. Bu durumda simgesi
ekranda belirir.
 Oyuna devam etmek için
düğmesine ya da sol veya sağ basma
kollarından birine basılır.
 Oyunculardan birisinin süresi sıfıra düştüğünde, bip sesi duyulur ve bu
oyuncunun saatinde bayrak işareti belirir. Bu durumda saat yukarı sayma
moduna geçer.
 Oyun Saatini yeniden başlatmak için düğmesine basınız ve saati
kapatınız sonra yeniden açtığınızda saat son kullandığınız zaman
kontrolünde kendisini sıfırlayacaktır.
 Saati bir oyunda yukarı sayma modunda kullanmak istiyorsanız 00:00:00’
a ayarlayınız.
Oyun Süresini Belirlemek
Bir oyunun başlangıcında her oyuncuya aynı süre verilir. Oyun Saati şu
zaman kontrollerinde oyuna başlatılabilir:

DGT1002 Saatinin Çalışması

Oyun süresi

Aralıklarla oyun süreleri

Kontrol düğmeleri

0 - 1 dakikanın altındaki

1 saniyelik aralıklarla

1 dakika ile 10 dakika arasındaki

30 saniyelik aralıklarla

10 dakika ile 30 dakika arasındaki

1 dakikalik aralıklarla

30 dakika ile 2 saat arasındaki

5 dakikalık aralıklarla

2 saat ile 9 saat 30 dakika arasındaki

30 dakikalık aralıklarla

Bu açma kapama düğmesini gösterir ve saati açıp kapatmaya yarar.
Saati açmak ya da kapatmak için düğmeye 1 saniye süreyle basınız.
Bu düğmeyi kullanarak oyun süresini, oyun başlamadan önce
artırabilirsiniz. Bu dügmeye 0,5 saniyeden daha uzun , sürekli basilirsa,
islevini tekrarliyacaktir.
Bu düğmeyi kullanarak oyun süresini, oyun başlamadan önce
eksiltebilirsiniz. Bu düğmeye 0,5 saniyeden daha uzun ve sürekli
basılırsa, İşlevini tekrarlayacaktır.
Saati başlatmak ya da durdurmak için bu düğmeyi kullanınız.
Unutmayınız ki saatin sol ya da sağ basma kolları kullanılarak da
çalıştırılabilir.
DGT1002 Saatinin göstergesi

Bayrak
Oyunculardan birisinin saati sıfıra düşünce, yani süre bitince, bayrak işareti
ekranda belirir. işareti görünür, anlamı bu saatin artık yukarı saymaya
başladığıdır. İkinci oyuncunun süresi sıfıra düşünce, sadece işareti
görünür, ancak bayrak işareti görünmez. Bunun nedeni her durumda ilk
kimin süresinin bittiğini anlayabilmektir. Eğer oyunun başlangıcında süre
olarak sıfır yüklenmişse, saatler doğrudan yukarı saymaya başlayacak ve o
saatte işareti görünecektir.
Sesli ikaz
Oyun saati ilk açıldığında, düğmesine 2 saniye sürekli basılırsa, sesli ikaz
işlevi çalışır. işareti sesli ikaz aktif hale geldiğinde görünür. Sesli ikaz
kullanıldığında, 10, 5, 4, 3 ve 2 saniye süre kaldığında kısa ses ikazları, 1
saniye kaldığında ise sıfır kalana kadar uzun ses ikazı duyulur. Artırma
modunda ses ikazı yoktur.

Bakım ve Temizleme
Kullandığınız DGT1002 Oyun Saati dayanıklı ve kaliteli üretilmiş bir
üründür. Eğer düzgün şekilde kullanılırsa, uzun yıllar boyunca hiçbir sıkıntı
çıkarmadan kullanabileceğiniz bir ürün olacaktır. Saati temizlemek için,
yumuşak bir bez parçası kullanabilirsiniz. Lütfen güçlü temizlik sıvıları
kullanmayınız. Lütfen güneş ışığının, saatin renginde solmaya neden
olacağını unutmayınız.

Garanti Koşulları
Digital Game Technology firması kullandığınız ürünün en yüksek kalite
koşullarına göre üretildiğini garanti eder. Yüksek kaliteli parçaları,
malzemeyi, üretim ve taşıma standartlarını seçmemize rağmen, ilk 24 ay
içerisinde bir sorun yaşarsanız, ürünü aldığınız son kullanıcıya faturasıyla
birlikte başvurmanız gerekir. Bu durumda saatinizin seri numarası kontrol
edilir ve sorunun ne olduğu not edilir.
Garanti, saatin doğru ve mantıklı bir şekilde kullanılması durumunda
geçerlidir. Garanti, saat çok kötü şekilde kullanılırsa, izinsiz şekilde tamir
edilmeye kalkılırsa geçerli olmaz.

Teknik Özellikler
Pil
Zaman sapması
Kalıp
Ekran
Boyut
Ağırlık

Bir adet AA kalem pil
Saat başına 1 saniyeden az
ABS plastik (farklı renklerde)
115 x 17 mm
155 x 60 x 42 mm
105 gram (pil dahil)

Sorumluluk Reddi
Bu el kitapçığındaki bilgilerin doğruluğu konusunda tam bir söz
vermiyoruz. Ancak yine de doğabilecek sıkıntılardan dolayı bir sorumluluk
olmayacaktır. Digital Game Technology haber vermeksizin bu ürünle ilgili
donanım ve yazılımda dilediği gibi değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Bu kitapçığın hiçbir bölümü izinsiz çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve
yayınlanamaz.
DGT1002 saati, 2004/108/EC ve 2011/65/EU standartlarına
uygun olarak üretilmiştir.
Bu ürün kullanım süresi dolduğunda, özelliklerine uygun bir
atık ortamında çöpe atılmalıdır. Lütfen ürünü, geleneksel atık
saklama ortamlarına çöpe atmayınız.

0 – 3 yaşındaki çocuklar için uygun bir ürün değildir.
MA_TUR_Clock_User Manual DGT1002_Rev 1608
© Copyright 2016 Digital Game Technology BV

DGT Hengelosestraat 66 7514 AJ Enschede The Netherlands
www.digitalgametechnology.com

