
 
 

 

 



 
 

KULLANIM KILAVUZU -  Japon Epson VR33 

  

Momentus SM283 Modellerinde Geçerlidir. 

 

A) EKRAN GÖRÜNTÜSÜ 

 

 
 

B) SAATİN AYARLANMASI 

 

1) Saniye Kolu 12’ye geldiğinde, Kurma Kolu’nu çekerek 2. Pozisyon’a getirin. Saniye Kolu 

duracaktır. 

* Kronometre çalıştığında Kurma Kolu’nu 2. Pozisyon’a getirdiğinizde Kronometre Kolları 0. 

pozisyona gelecektir.  

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

* 24 Saat Kolu, Kurma Kolu’nu çevirdikçe Akrep ile beraber hareket edecektir. 

* 24 Saat Kolu’nu takip ederek 12/24 (A.M./P.M.) saat dilimini ayarlayın.   

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

çalışmaya başlayacaktır.   

 

 

 



C) TARİHİN AYARLANMASI 

 

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

2) Tepeyi çevirerek istenilen tarih görünene kadar çevirin.                                                               

* Tarih ayarını saat 21:00 ile 01:00 arası yaparsanız, ertesi gün tarih değişmemektedir. 

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

 

D) KRONOMETRE FONKSİYONU 

 

1) Kronometre her A düğmesine basılışta başlar ve durur. 

2) Kronometreyi sıfırlamak için B düğmesine basın.  

* Kronometre 1 saniyelik aralıklarla 29 dakika 59 saniyeye kadar çalışmaktadır. 

* Kronometre 30. dakikaya vardığında kendiliğinden duracaktır. 

 

E) KRONOMETRE KOLLARINI SIFIRLAMAK 

 

Kronometreyi sıfırladıktan veya pil değiştirdikten sonra Kronometre Saniye ve Dakika Kolları, 0. 

pozisyona gelmezse aşağıdaki bilgileri uygulayın:  

 

1) Kurma kolunu çekerek 2. pozisyona getirin. Saniye kolu duracaktır. 

* Kronometre çalıştığında Kurma Kolu’nu 2. Pozisyon’a getirdiğinizde Kronometre Kolları 0. 

pozisyona gelecektir. 

2) Kronometre Saniye ve Dakika Kolları’nı 0’a getirmek için A veya B düğmelerine basın.  

* A veya B düğmelerine devamlı basılı tutuğunuzda Kronometre Saniye ve Dakika Kolları hızlı 

hareket edecektir. 

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

pozisyona getirin. Saniye kolu çalışmaya başlayacaktır.   

 

F) PİL UYARI FONKSİYONU 

Pil bitmeye yakınken Saniye Kolu 2 saniye aralıklarla hareket etmeye başlayacaktır. Bu durumda 

saatinizin pilini Yetkili Servis’ten değiştirebilirsiniz.  

* Saniye Kolu 2 saniye aralıklarla hareket etmeye başlarsa, saat doğru zamanı göstermeyecektir. 

Bu durumda Kronometre de çalışmayacaktır. 

 

G) 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 Epson VR33 

 

Applies to SM283 Momentus Models. 

 

A)  DISPLAYS AND BUTTONS 

 

 
 

B) CASE 

Please use the metal case back to prevent from the movement mal-function by static electricity. 

  

C) HOUR WHEEL 

When set and remove the hour hand repeatedly, it may reduce the hand fixing torque because the 

hour wheel is made by plastic. 

To ensure the enough fixing torque, it isn't recommended to re-assemble the hour hand more than 

five times. 

 

D) BUTTON POSİTİON 

Please keep the clearance between the movement and the tip of button to prevent the interference 

in assembling and enable to be cased smoothly. 

 

 

All specifications are subject to change without notice. 

 


