


 
 

KULLANIM KILAVUZU -  Japon Citizen 6S50 

 

Momentus TM250 Modellerinde Geçerlidir. 

 

A) EKRAN GÖRÜNTÜSÜ  

 

 
 

B) SAATİN AYARLANMASI 

 

1) Kurma Kolu’nu çekerek, 2. Pozisyon’a getirin. Saniye Kolu duracaktır.  

2) Kurma Kolu’nu, Akrep ve Yelkovan istenen saat ve dakikaya gelene kadar çevirin. 

3) Saatinizi ayarladıktan sonra Kurma Kolu’nu iterek, 0. Pozisyon’a getirin. Saniye Kolu çalışmaya 

başlayacaktır.   

 

C) TARİHİN AYARLANMASI 

 

1) Kurma Kolu’nu çekerek 1. Pozisyon’a getirin. 

2) Kurma Kolu’nu çevirerek istenilen tarih görünene kadar çevirin. 

* Tarih ayarını saat 21:00 ile 03:00 arası yaparsanız, ertesi gün tarih değişmemektedir. 

3) Tarihi ayarladıktan sonra Kurma Kolu’nu iterek 0. pozisyona getirin. 

 

 

 

 



 

 

 

D) KRONOMETRE FONKSİYONU 

 

1) Kronometre, her A düğmesine basılışta başlar ve durur. 

2) Kronometreyi sıfırlamak için B düğmesine basın. 

* Kronometre 1/20 saniyelik aralıklarla, 59 dakika 59 saniyeye kadar çalışmaktadır. 

* Kronometre başladıktan ve 1/20 Kronometre Saniye Kolu 30 saniye çalıştıktan sonra, 0’da 

duracaktır. 

 

E) KRONOMETRE KOLLARINI SIFIRLAMAK VE PİL DEĞİŞİMİ SONRASI 

 

Kronometreyi sıfırladıktan veya pil değiştirdikten sonra, Kronometre Saniye Kolu 0. Pozisyon’a 

gelmezse aşağıda yazılan bilgileri uygulayın: 

 

1) Kurma Kolu’nu çekerek 2. Pozisyona getirin, Saniye Kolu duracaktır. 

2) Kronometre Saniye Kolunu 0’a getirmek için A düğmesine basın. 

3) 1/20 Kronometre Saniye Kolu’nu, 0’a getirmek için B düğmesine basın. 

*A veya B düğmelerine devamlı basılı tutuğunuzda Kronometre Kolları hızlı hareket edecektir. 

4) Kronometre Saniye ve Dakika Kolları’nı sıfırladıktan sonra Kurma Kolu’nu tekrar 0. Pozisyon’a 

getirin. Saniye Kolu çalışmaya başlayacaktır.   

 

F) TAKOMETRE (Bazı Modellerde)  

 

Takometre, otomobilin süratini ölçebilen bir alettir. Takometre 1 km yolu kaç saniyede gidildiğini 

bilerek, aracın bir seyahat boyunca saatteki ortalama hızını ölçebilir. Takometrenin en fazla ölçüm 

yapabildiği aralık 60 saniyedir. Kronometre ölçüm olarak aynı zamanda başlatıldıysa ve 1 km 

sonunda durdurulursa saatteki ortalama hız, saniye koluna bakılarak saptanabilir.  

Örneğin; eğer araba 1 km yolu 45 saniyede alıyorsa, yolculuk boyunca ortalama hızı 80 km 

olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

USER GUIDE - Japon Citizen 6S50 

 

Applies to TM250 Momentus Models. 

 

A) DISPLAYS AND BUTTONS 

 

 
 

B) SETTING THE TIME 

 

1) Pull the crown out to the 2nd Click Position. 

2) Turn the crown clockwise to set hour and minute hands. 

3) After the time has been set, push the crown back to the Normal position. 

 

C) SETTING THE DATE 

 

1) Pull the crown out to the 1st Click Position. 

2) Turn the crown clockwise to set the date. 

* If the date is set between the hours of around 9:00 PM and 3:00 AM, the date may not change on 

the following day. 

3) After the date has been set, push the crown back to the Normal position. 

 

 

 

 

 



D) USING THE CHRONOGRAPH 

 

This chronograph is able to measure and display time in 1/20 second united up to maximum of 

59min. 59sec. The chronograph 1/20 second hand keeps continuously for 30 seconds after starting, 

and then stops at Zero position. 

Measuring time with the stopwatch 

1) Press button " A " to start the chronograph. 

2) The chronograph can be started and stopped each time button "A" is pressed. 

3) Press button "B" to reset the chronograph and chronograph minute and second hands return to 

their Zero positions. 

 

 
 

E) CHRONOGRAPH RESET (INCL. AFTER REPLACING BATTERY) 

 

This procedure shoud be performed when the chronograph second hand does not return to the Zero 

position. 

1) Pull the crown out to the 2nd Click Position. 

2) Press the button "A" once to set the chronograph second hand to the Zero position. 

3) Press the button "B" once to set the chronograph 1/20 second hand to the Zero position. 

* The chronograph hands can be advanced rapidly by continuously pressing button "A" or "B". 

4) Once the hands are set at Zero position, reset the time and return the crown to its normal position. 

 

 

These specifications might be changed without prior notice. 

 


