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Bu Kılavuz Hakkında
Tuş kullanımları resimde de göründüğü gibi 
harfler kullanırak anlatılmıştır.
Bu kullanım kılavuzunun her bölümü; kullanım için 
gerekli olan tüm bilgileri size sunmaktadır.
Daha detaylı teknik bilgileri ise "Referans" 
 bölümünde bulabilirsiniz.

Genel Rehber
Bir moddan diğer bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
Her türlü modda (A)ya basara ekranı aydınlatabilirsiniz.

Zaman İşleyişi Modu Data Bank Modu

(C)ye bas.

Mail Modu

Alarm ModuKullanıcı Bilgileri Modu

Dünya Saatleri Modu

Kronometre Modu

Zaman İşleyişi
Zaman İşleyişi modunu kullanarak  saat ve tarihi 
görebilir, bunların ayarlarını yapabilirsiniz.
Ayrıca Zaman İşleyişi Ekran formatını da seçebilirsiniz.
(saat ve tarih ya da saat ve dünya saati).

Zaman İşleyişi Modunda her arka ışığı yakmak için 
(A)ya bastığınızda ve  dakika sayımı 00’a ulaştığında 
animasyon resmi ekrana gelir.
Zaman İşleyişi Modunu kullanarak yüklü olan 
kullanıcı bilgilerini de değiştirebilirsiniz. Daha 
fazla bilgi için “Bilgi Aktarımı”na bakınız.

Haftanın günü
Animasyon resmi

Yıl - Ay - Gün

PM göstergesi

Saat :Dakika Saniye

Saat ve Tarihi Ayarlamadan Önce Burayı Okuyunuz!
Zaman İşleyişi Modu ile Dünya Saatleri Modundaki saatler birlikte çalışırlar. Bu 
yüzden tarihi ve saati ayarlamadan önce Bulunduğunuz Şehir Kodunu
(saati normalde kullandığınız şehir) ayarlayınız.

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin
1. Zaman İşleyişi Modunda saniyeler yanıp sönmeye 
     başlayanan dek (B)ye basınız. Böylece ayarlar 
     ekranına geçersiniz. 

 

2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçiş 
      yapmak için (C)yi kullanınız.

3. Ayarlarını değiştirmek istediğiniz bölüm yanıp sönerken (B) ve (D)yi aşağıda
       gösterildiği gibi kullanarak gerekli ayarlamayı yapınız. 

 

l l l l llllllll
ll l

l

DST12/24-Saat
FormatıSaniye Şehir Kodu

    Ay DakikaGün SaatYıl

Ayar                       Ekran              Tuş Kullanımı

Saniye

12/24-Saat Formatı

DST

Şehir Kodu

Saat Dakika
Yıl Ay Gün

Sanyeleri 00 sıfırlamak için (D)yi kullanınız.

12 saat formatını (12H) ya da 24 saat
formatını (24H) seçmek için (D)yi kullanınız.
Yaz saati uygulaması (ON) ile Standart
saat (OFF) arasında seçim yapmak için (D)
Şehir kodunu (D) ile doğuya (B) ile batıya 
doğru değiştirebilirsiniz.
• Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgiler için “Şehir 

KodlarıTablosu”na bakınız.

D  (+) ve B  (–) ile ayarlama yapınız.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
DST ayarları için “Yaz Saati Uygulaması (DST)”ye bakınız.
Zaman İşleyişi Modunda seçmiş olduğunuz 12/24 saat formatı saatin
diğer modları için de geçerli olur.
Haftanın günü, yapmış olduğunuz tarih ayarlarına göre otomatik gösterilir.
(yıl,ay,gün)

Yaz Saati Uygulaması (DST)
Yaz saati uygulaması, Standart saate 1 saat ekleme yapılarak oluşturulan bir 
uygulamadır.Fakat her ülke ve her bölge bu uygulamayı kullanmaz.

Zaman İşleyişi Modu Saat Ayarında, DST ve Standart Saat Seçimi
1. Zaman İşleyişi Modunda, saniyeler yanıp 
      sönmeye başlayana dek (A)ye basınız.Böylece 
      ayarlar ekranına geçersiniz.
2. (C)ye 2 kez basarak DST ayarları ekranını 
      görüntüleyiniz.
3. Yaz Saati Uygulaması (ON göstergesi) ve 
      Standart Saat (OFF göstergesi) arasında seçim 
      yapmak için (D)yi kullanınız.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

l l l l l llllllll
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Yaz saati uygulaması açıldığında DST göstergesi
ekranda belirir.

Zaman İşleyişi Modu Ekran Formatını Seçmek İçin
Zaman İşleyişi Modunda her (D)e basışınızda ekran Saat-Tarih ekranı ile
Saat –  Dünya Saati ekranı arasında değişir.

Ekrana gelen dünya saati, Dünya Saatleri modunda son görüntülemiş olduğunuz 
saattir. Daha fazla bilgi için “Dünya Saatleri”ne bakınız.

Saat –  Tarih                                      Saat – Dünya Saati

(D)ye bas.

Dünya Saati
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Data Bank
Data Bank Modu sayesinde her biri isim, telefon 
numarası, e-mail adresi ve doğum tarihi bölümlerinden 
oluşan 60 kaydı hafızaya yerleştirebilirsiniz. 
Kayıtlar otomatik olarak kaydın isim bölümüne göre 
sıralanır. Ekranda kayıtlarınızı tarayarak biglgilerinizi 
görebilirsiniz.

e-mail adreslerinin yerine Data Bank Modunu
adres, cep telefonu numarası, URL’ler için de
kullanabilirsiniz.
Saatin kayıtları nasıl aldığını görmek için 
“Sıralama Tablosu”na bakabilirsiniz.
Bu bölümdeki tüm işlemler (C)ye basarak 
girebileceğiniz Data Bank Modunda yer 
almaktadır.
Data Bank kayıtlarının değişimi için 
“Bilgi Aktarımı” bölümüne bakınız.

      Kalan hafıza

Telefon numarası
e-mail adresi

Doğrum tarihi

İsim

Yeni bir Data Bank Kaydı Oluşturmak İçin
1. Data Bank Modunda (B) ve (D) yi kullanarak  

yeni data ekranı görüntüye gelene dek
kayıtlarınızı geçiniz.

Yeni data ekranı boş olan ekrandır.
(isim ve telefon numarası kaydı bulunmaz.)
Eğer ekranda FULL yazısı varsa hafızanız
dolmuş demektir. Yeni bşr kayıt eklemek 
için önce hafızadaki bazı kayıtları 
silmeniz gerekir.

2. Yanıp sönen hane ekrana gelene dek ( )
(metin bölümünde) (A)ya basınız.

3. basamaktan 9. basamağa kadar isim 
telefon numarası e-mail adresi ve doğm tarihi
kayıtlarının nasıl yapılacağı anlatılmaktadır.
3. basamaktan 9. basamapa kadar olan sürede
o ana kadar yaptığınız kayıtların yeterli olduğunu
düşündüğünüz zaman 2 kez (A)ya basarak
ayarlar ekranından çıkınız.

l l l llllll
l

Metin bölümü

Numara bölümü
Yeni Data Ekranı

3. İsmi yazınız.
İsim bölümünde en fazla 8 karakter yazabilirsiniz.
Metninizi yazarken (D) (+) ve (B) (-) tuşlarını kullanarak hane üzerine gelen 
karakterleri değiştiriniz. Haneyi sağa kaydırmak için (C)yi kullanınız. Yazımla ilgili
“Metnin Yazımı  ” na bakınız.
8. karakterdeyken (C)ye basarsanız yanıp sönen hane numara bölümünün
ilk rakamına geçiş yapar.

4. İsmi yazdıktan sonra gerektiği sayıda (C)ye basarak haneyi numara bölümüne 
geçiriniz (zaten orada değilse).

5. Telefon numarasını yazınız.
(D) (+) ve (B) (-) tuşlarını kullanarak hane üzerine gelen karakterleri
aşağıdaki sırada değiştiriniz. (C)ye basarak haneyi sağa kaydırabilirsiniz.

Numara bölümünde en fazla 12 karakter yazabilirsiniz. Hane 12. 
rakamdayken(C)ye basarak doğum tarihi yazımı ekranına geçebilirsiniz.

(D)ye bas

(B)ye bas
x 0  - 9 (boşluk)

6. Telefon numarasını yazdıktan sonra gerektiği 
kadar (C)ye basarak doğum tarihi yazımı
ekranına geçiniz.

7. Doğum tarihini yazınız.
(   )D  (+) ve (   ) B  (–) yi kullanarak hane
üzerine gelen karakteri değiştiriniz haneyi
sağa kaydırmak için (C)yi kullanınız.
IYıl için  (2 + 2) dört rakam yazınız.

8. Hane doğum gününün gün ayarındayken 
(C)ye basarak haneyi metin yazımını
götürebilirsiniz.

9. e-mail adersini yazınız.
e-mail adresi için 32 karakter yazabilirsiniz.

I I I I I
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Yıl

Tarih (Ay – Gün)

(D) (+) ve (B) (-) tuşlarını kullanarak hane üzerine gelen karakterleri
değiştiriniz. (C)ye basarak haneyi sağa kaydırabilirsiniz. Daha fazla
bilgi için “Metin Yazımı”na bakınız.

10. e-mail adresini istediğiniz gibi yazdıktan sonra (A) ya basarak 
      yazdıklarınızı kaydediniz.

Yazdıklarınızı kaydetmek için (A)ya bastığınızda SORT yazısı bir süre
ekranda görünür.Bu bilgileirn kaydedilmekte olduğunu gösterir. Kayıt
tamamlandıktan sonra yeni bir Data Bank kaydı için hazır yanıp sönen
hane ekrane gelir.
Hafızada kaç tane kaydınızın olduğuna bağlı olarak işlem 20 saniye
kadar sürebilir.

11. Bilgi kaydına devam ediniz (3. basamaktan başlayarak ) ya da (A)ya
tekrar basarak Data Bank kayıt ismi ve telefon numarası ekranına
(yanıp sönen hane olmayan) dönünüz.

İsmin bir kerede 6 karakteri ekranda görünebilir. Daha uzun isimler sağdan 
sola devam eder.  Son akarkter < işareti ile gösterilir.

Data Bank Kayıtlarını Geri Çağırmak İçin
Data Bank Modunda (D) (+) ve (B) (-) ile DAta Bank kayıtları arasında
geçiş yapabilirsiniz

Her Data Bank kaydında bir  İsim/Telefon Numarası ekranı, bir E-mail
Adresi/Doğu Günü ekranı bulunur. İlk olarak ekrana İsim/Telefon Numarası
gelir.

Data çeşidi göstergesi

(D)ye bas                    (B)ye bas.

İsim/Telefon
Numarası Ekranı

E-mail Adres/
Doğum Günü Ekranı

Yeni Data
Ekranı

Bir e-mail adresi ya da bir doğum tarihi kaydı yoksa E-mail Adresi/
Doğum Tarihi ekranı görünmez Bu durumda (D)ye basarak bir sonraki
Data Bank kaydına geçebilirsiniz. 
Data çeşidi göstrgesi solunda gösterilen datanın çeşidini belirtir.

 (İsim),  (Telefon numarası),  (e-mail adresi),  (doğum tarihi)
(B)ye basarak bir önceki kaydın İsim/Telefon numarası ekranı görüntüye                       
gelir. Bir önceki kaydın E-mail Adresi/Doğum günü ekranı görüntülenmez.
E-mail adresinin bir kerede 6 karakteri görüntülenebilir. Daha uzun metinler
 aynı aralıkla 6 karakterlik bloklar olarak görüntülenir. Adresin son karakteri
sonrasındaki < işareti ile gösterilir.
Son Data Bank kaydı ekrandayken (İsim/                                              TelefonNumarası ekranı ya da 
E-mail Adresi/Doğum Tarih ekranı) ya da ilk kayıt ekrandayken (İsim/Telefon  
numarası ekrı) (B)ye basarsanız yeni data ekranını görüntülersiniz.

Bir Data Bank Kaydında Düzeltme Yapmak İçin
1. Data Bank Modunda (D) (+) ve (B) (-) yi kullanarak üzerinde düzeltme 

yapmak istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen hane görünene dek (A)ya basınız.
3. (C)yi kullanarak haneyi değiştirmek istediğiniz karakterin üzerine getiriniz.
4. (D) (+) ve (B) (-) yi kullanarak karakterş değiştiriniz.
5. İstediğini değişiklikleri yaptıktan sonra (A)ya basarak bilgilerinizi kaydediniz.

SORT yazısı bilgilerin kaydedilmekte olduğunu gmstermek üzere ekrana gelir.
Daha sonra kaydın İsim/Telefon Numarası ekranı görüntülenir.

Bir Data Bank Kaydını Silmek İçin
1. Data Bank Modunda (D) (+) ve (B) (-) yi kullanarak silmek istediğiniz   

kaydı bulunuz.
Bundan sonraki iki basamakta kaydınızın içeriği silinecektir. 
İsim/Telefon numarası ekranından da, E-mail/Doğum Tarihi ekranından
da başlasanız kayıt slinecektir. Sadece İsim/Telefon Numarası ya da
sadece E-Mail/Doğum tarihi ekranını silmeniz mümkün değildir.

2. Yanıp sönen hane görünene dek (A)ya basınız.
3. Kaydı silmek için (D) ve (B)ye birlikte basınız. 

CLEAR mesajı ekranda belirir, bu kaydın silinmekte olduğunu gösterir.
Kayıt silindikten sonra yanıp sönen hae yeni bir kayıt girişi için ekranda
görünecektir.

4. Yeni kayıt girişi yapınız ya da (A)ya basarak Yeni Data ekranına dönünüz.
(A)ya bastığınızda            yazısı ekrana gelerek bilginin kaydedilmekte SORT
olduğunu gösterir. Daha sonra Yeni Data ekranı görüntülenir. 
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Mail
Mail Modu sayesinde her birinin en fazla 30 karakterden 
oluşabildiği 4 mail mesajını kaydedebilirsiniz. Saatin
IR özelliği sayesinde bu mail metinleri başka bir
saate de gönderilebilir.

Mail mesajları Px1 ile Px4 arasındaki sayılarla
numaralandırılır. 
Bir kerede sayfada en çok 6 karakter görünebilir.
Daha uzun metinler 6 şar karakterlik boklar 
halinde devam eder. Mail metinlerindeki son
karakter, sonrasındaki < işareti ile gösterilir.
Bu bölümdeki tüm işlemler (C)ye basarak 
girebileceğiniz Mail Modunda gerçekleşmektedir.
Mail mesajarının değişimi ile ilgili bilgi için
“Data İletimi” bölümüne bakınız.

Mail metni

Sayfa numarası

Mail Metinlerini Yazmak İçin
1. Mail Modunda (D) ve (B) yi kullanarak metin 

yazmak istediğiniz mail mesajı sayfasını 
seçiniz. 

Px4 kodlu sayfa, alınan mail metinleri için  
de kulanılır. Yani Px4 sayfasında bir metin
varken saatinize başka bir mail mesajı gelirse
yeni alınan mesaj eskisinin üzerine 
yazılır.

2. Yanıp sönen hane( ) ekrana gelene dek (A)ya basınız.
3. İstediğiniz metni yazınız.

Hane üzerine gelen karakterleri değiştirmek için (D) (+) ve (B) (-)yi kullanınız.
Daha sonra da(   )C ye basarak haneyi sağa kaydırınız.Daha fazla bilgi için
“Metin Yazımı”na bakınız.

4. Metni yazdıktan sonra (A)ya basarak metni kaydediniz.

(D)ye bas

(B)ye bas
Px2 Px3Px1 Px4

Mail Mesajlarının Düzeltimesi
1. Mail Modunda (D) (+) ve (B) (-) yi kullanarak mail mesajları arasında dolaşınız

ve düzeltmek istediğiniz mesajı bulunuz.
2. Yanıp sönen hane ekrana gelene dek (A)ya basınız.
3. (C)yi kullanarak haneyi, değiştirmek istediğiniz karakter üzerine getiriniz.
4. (D) (+) ve (B) (-)yi kullanarak karakterleri değiştiriniz. 
5. İstediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra (A)ya basarak ayararı kaydedip

mail mesaj ekranına dönebilirsiniz. 

Bİr Mail Mesajını Silmek İçin
1. Mail Modunda (D) (+) ve (B) (-) yi kullanarak mail mesajları arasında dolaşınız
     ve silmek istediğiniz mesajı bulunuz.
2. Yanıp sönen hane ekrana gelene dek (A)ya basınız.
3. (D) ve (B)ye birlikte basarak mesajı siliniz. 

Mesaj silinirken ekrana CLEAR yazısı gelir. Daha sonra ise mesaj silinir ve  
yeni bir metin yazımı için hazır olan yanıp sönen hane ekrana gelir.

4. Metin yazınız ya da (A)ya basarak mail mesajı ekranına dönünüz. 

Dünya Saatleri
Dünya Saatleri modu, dünyadaki 40 şehrin (27 zaman
dilimi) saatlerini görmenizi sağlar.

Eğer seçilen şehir için gösterilen saat yanlışsa,
Zaman İşleyişi Modundaki saatte ve/ya 
Bulunduğunuz Şehir ayarlarınızda bir yanlışlık 
var demektir,
Ekranın üst kısmında şehir kodu ve haftanın günü
sıra ile görünür.
Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak
girebileceğiniz Dünya saatleri modunda yer 
almaktadır.

Başka Bir Şehrin Saatini Görmek İçin
Dünya Saatleri modunda (D) ile doğuya doğru ve 
(B) ile batıya doğru  şehir kodlarını (zaman 
dilimlerini) tarayabilirsiniz.
Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgiler için “Şehir Kodları
Tablosu”na bakınız.

Seçili şehir kodunun zaman
dilimindeki saat

Haftanın
günü

Zaman İşleyişi Modundaki saat
(Bulunduğunuz Şehir)

Şehir kodu

Bir Şehir Kodunda, Yaz Saati Uygulaması ile Standart Saat Arasında 
Seçim Yapmak İçin

1. Dünya Saatleri modunda, standart saat/yaz 
    saati uygulaması ayarlarını değiştirmek istediğiniz 
    şehri buluncaya dek (D) ve (B) ile şehir kodlarını 
   (zaman dilimlerini) tarayınız.
2. (A)yı bir saniye basılı tutarak Yaz saati 
    uygulamasını açınız (DST göstergesi) ya da 
    kapatınız (gösterge yok).

Yaz saati uygulaması açık olan bir şehir kodunu
görüntülediğinizde DST göstergesi de 
ekranda görünür.
Yaptığınız DST/Standart saat ayarı sadece 
seçili olan şehir kodu için geçerli olur. Diğer 
şehir kodları bu ayardan etkilenmez.

Kronometre
Kronometre, geçen zaman, ayrık zaman ve iki bitişli 
zamanları ölçmenizi sağlar.
   Kronometrenin görüntü aralığı 23 saat 59
   dakika ve 59.99 Saniyedir.
   Kronometre siz onu durdurana dek, ayarladığınız
   zamana ulaştığında tekrar sıfırdan başlar.
   Siz Kronometre modundan çıksanız da, bu
   moddaki tüm işlemler devam eder.
   Bir ayrık zaman ölçümü dondurulmuş halde ekranda 
   iken Kronometre işlevinden çıkarsanız ayrık 
   zaman silinir ve geçen zaman ölçümüne döner.
   Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuyla girilen
   Kronometre modunda bulunmaktadır.

Saniye

1/100 saniye

Dakika

Saat

Kronometre ile Zaman Ölçümleri
Geçen Zaman 

D D D D B
Başlat     Durdur         Tekrar Başlat                 Durdur                    Sil

Ayrık Zaman
D B B D B

Başlat         Ayır         Ayrımı bırak                    Durdur                    Sil
             (SPL göstergesi)
İki Ayrı Bitişli Yarış
D B D B B

Başlat          Ayır           Durdur                         Ayrımı bırak            Sil
               1. yarışmacı    2. yarışmacı bitirir.               2. yarışmacının
                  bitirir.                                                           skoru ekrandadır.
               1.yarışmacının
               skoru ekrandadır.

    

Alarmlar
Her biri saat, dakika, ay, gün ve haftanın günü 
ayarlarını içeren 5 birbirinden bağımsız  çok 
fonksiyonlu alarm ayarı yapabilirsiniz. Alarmlardan
biri açıldığında alarm zamanına ulaşan saat alarm
çalacaktır. Öte yandan Saat Başı Sinyalini açarak 
saatinizin her saat başı iki sinyal sesi vermesini 
de sağlayabilirsiniz.

1 ile 5 arasında  numaralanmış 5 alarm ekranı
bulunmaktadır. Saat başı sinyali ise SIG ile
gösterilir.
Alarm ayarları (ve Saat başı sinyali ayarı)
(C) tuşuyla girebileceğiniz Alarm Modunda
yer almaktadır.

Alarm numarası

Haftanın
günü

Alarm tarihi
(Ay –      Gün)

Alarm zamanı
(Saat: Dakika)

Alarm Çeşitleri
Alarmın çeşidi aşağıda da anlatıldığı gibi yapmış olduğunuz ayara göre değişir.

Günlük Alarm
Alarm zamanı için saat ve dakika ayarı yapılır. Bu alarm her gün ayarlanan
saatte çalar.

Tarih Alarmı
Alarm zamanı için ay,gün, saat ve dakika ayarı yapılır. Bu alarm, ayarlanan gün
ve saatte çalacaktır. 

1-Aylık Alarm
Alarm zamanı için ay, saat ve dakika ayarı yapılır. Bu alarm 1 ay boyunca 
her gün aynı saatte çalar.
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Aylık Alarm
Alarm zamanı için gün, saat ve dakika ayarı yapılır. Bu alarm her ay, ayarladığınız
gün ve saatte çalacaktır.

Haftalık Alarm
Alarm zamanı için haftanın günü, saat ve dakika ayarı yapınız. Bu alarm her hafta
ayarladığınız gün ve saatte çalacaktır.

Not
Yukarıda anlatıan alarm çeşitlerine ilave olarak  aşağıdaki iki şekilde de alarm
ayarı yapabilirsiniz.

Saat, Dakika, Ay, Haftanın günü
Bu alarm belirlenen aydaki belirlenen haftanın günü geldiğinde çalacaktır.
Saat,Dakika,Gün, Haftanın günü
Bu alarm, belirlenen gün belirlenen haftanın gününe rastladığında çalacaktır.

Alarmlar Zaman İşleyişi Modunda ayarlanan zamana göre (yıl,ay,gün,haftanın 
günü) işler. Fakat belirlediğiniz zamanın ayarı gerçekle bağdaşmıyorsa
alarm çalmaz. Mesela 30 Haziran 2002 Pazar gününe alarm ayarladıysanız ve 
30 Haziran 2002, salı gününe rastlıyorsa alarm çalmaz.

Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin 
1. Alarm modunda (D) tuşunu kullanarak ayarlamak
      istediğiniz alarm ekranını seçiniz.

2. Bir alarm seçtikten sonra alarm zamanının saat 
      haneleri yanıp sönmeye başlayıncaya dek (A)ya 
      basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.

Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.

3. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarları
görüntülemek için (C)yi kullanınız.

I I I I IIIIIIII
I

SIG

x1 x2 x3

x5 x4

Alarm on göstergesi

Saat                                                                     Haftanın günüDakika     Ay Gün

4. Bir ayar bölümü yanarken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
Bir ay ve/ya gün ayarıiçermeyen bir alarm ayarlamak için, bu ayarlar
için xx ayarı yapınız.
Haftanın günü ayarı içermeyen bir alarm ayarlarken bu ayar yerine --- 
bırakınız.
12 saat formatını kullanarak alarm zamanını ayarlarken a.m (A göstergesi)
ya da p.m (P göstergesi) ayarını doğru yapınız.

5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Alarm İşlemi
Alarm, siz herhangi bir tuşa basarak susturmazsanız 20 saniye boyunca çalar.

Bir IR data iletimi işlemi yapılırken alarm zamanına ulaşılırsa, saat alarm
çalmaz.

Alarmı Test Etmek İçin
Alarm Modunda (D)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

Bir Alarmın ve Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması
1. Alarm Modunda (D)yi kullanarak bir alarmı ya da Saat başı sinyalini seçiniz.
2. Bir alarm ya da saat başı sinyali seçiliyken (B)ye basarak onu açınız ya da 

kapatınız.
Alarmın açık olduğunu gösterir.

 Saat başı sinyalinin açık olduğunu gösterir.

Not
Açık (  görünür)/kapalı (            görünmez) durumları sadece ilgili
alarm ekranında görünür  (1 ila 5). Saat başı sinyali açık (      göstergesi) 
ya da kapalı (     görüntülenmez) durumu tüm alarm ekranlarında görünür.

Hem saat başı sinyali hem de alarmlardan biri açıldığında gösterge
         şeklinde görünür.
Alarm açık göstergesi ve saat başı sinyali açık göstergesi bu fonksiyonlar
açıldığında saatin tüm modlarında ekranda görünürler.
Alarmlardan biri açılmışsa alarm açık göstergesi saatin tüm modlarında 
ekrandadır.

Kullanıcı Bilgileri
Kullanıcı bilgileri saatinizi sadece size ait kılar.
Aynı zamanda isminiz, telefon numaranız, e-mail
adresiniz ve doğum tarihiniz gibi bilgileri hafızasına
alır.

Bu bölümdeki tüm işlemler (C)ye basarak 
girebileceğiniz Kullanıcı Bilgileri Modunda 
yer almaktadır.
Kullanıcı bilgilerinin değişimi ile ilgili olarak
“Data İletimi” bölümüne bakınız.

Kullanıcı Bilgilerini Kaydetmek İçin
1. Kullanıcı Bilgileri Modunda yanıp sönen hane (  ) ekranın metin kısmında 

görünene dek (A)ya basınız. Bu kayıt ekranıdır.
2. Kullanıcı bilgilerinizi kaydetmek için “Yeni Bir Data Bank Kaydı Oluşturmak 
    İçin” adlı bölümdeki prosedürü 3. basamaktan başlayarak uygulayınız.

Kullanıcı bilgilerinin kaydı esnasında  kayıt ekranında her (A)ya basışınızda 
halihazırdaki kullanıcı bilgileri görüntülenir.

Kullanıcı Bilgilerini Görmek İçin
Kullanıcı Bİlgileri Modnda (D)ye basarak İsim/Telefon numarası ekranı ile
E-mail Adresi/Doğum Tarihi ekranı arasında geçiş yapabilirsiniz. Fakat
E-mail Adresi/Doğum Tarihi ekanlarının görünütlenmesi için bu kayıtlardan en 
az birinin yapılmış olması gerekir.

İsim/Telefon
Numarası Ekranı

E-mail Adresi/
Doğum Tarihi Ekranı

(D)ye bas
Data çeşidi göstergesi

(A) ya da (B)ye bas

Kullanıcı Bilgilerini Düzeltmek İçin
1. Kullanıcı Bilgileri Modunda ekranda yanıp sönen bir hane görünene 

dek (A)ya basınız.
2. (C)yi kullanarak haneyi, değiştirmek istediğiniz karaktere yada rakama getiriniz.
3. (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
4. İstediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra (A)ya basarak bunu kaydediniz.

Kullanıcı Bilgilerini Silmek İçin
1. Kullanıcı Bilgileri Modunda ekranda yanıp sönen bir hane görünene 

dek (A)ya basınız.
2. Bilgileri silmek için (B) ve (D)e birlikte basınız. 

Bilgiler silinirken ekrana CLEAR göstergesi gelir. Daha sona
yeni bir kayıt girişi için hazır olan yanıp sönen hane belirir.

3. Yeni bir kayıt girişi yapın ya da (A)ya basarak kayıt girişinden çıkın.

Data İletimi
Bu bölümde IR data iletiminin nasıl yapıldığı ve
diğer bir 2496 modül numaralı saat ile nasıl Data 
Bank Modu, Mail Modu ve Kullanıcı Bilgileri Modu 
değişimi yapılacağı anlatılmaktadır.

Önemli !
Infrared, düz bir çizgide ilerleyen görünmez bir 
ışık çeşididir. Bundan dolayı bağlantı kurulmaya 
çalışılan iki cihazın IR girişi tam olarak
birbiriyle karşılıklı durmalıdır.
Bir problem yaşamadan sizin ve partnerinizin data
değişimi yapmanıza yardımcı olmak için, her 
ikinizin de aşağıda belirtilen basamakları takip 
etmesi önerilir:

IR girişi

Bağlantı İçin Saatlerin Konumlandırılması

Verici

1 Hazıranma 2 Alıcı

Kollarınızı 10cm’den daha uzak omayacak
şekilde konumandırın.(3.5 inches) 

Alıcı Alıcı

Gereki tuş işlemlerini yapın ve alıcının ekranını
vericinin ekranına çevirin.

3 Verici

Verici

Verici tuş işemini gerçekleştirin ve ekranını
alıcının ekranına çevirin.

4 Data ietisini gerçekleştirin

Verici

Alıcı

Saaterden bip sesi gelene dek ekranarını
birbirie doğru tutun.

www.ersa.com.tr                                      

w
w

w
.e

rs
a.

co
m

.tr
w

w
w

.ersa.com
.tr



KULLANIM KILAVUZU                                2496

5

Bir Data iletim işlemi yaparken aşağıdaki noktaları göz önünde tutunuz:
  IR girişlerinin birbirlerine doğru bakmaları gerekir.
 İki  IR girişinin birbirine uzaklığı en fazla 10cm (3.5 inch) olmalıdır.
 Data iletim işleminn bittiğini ifade eden bip sesi duyulana dek saatleri
hareket ettirmeyiniz.

 Saatlerin hareket etmesini engellemek için, saatten bip sesi gelene dek 
 ekranlarına bakmayınız.
 Alıcı ve vericiler data iletimi için gerekli tuş işlemlerini yaptıktan sonraki
10 saniye içinde IR girişlerini uygun konuma getirmeleri gerekir.

Kullanıcı bilgilerinde iki saat bilgilerini birbiriyle paylaşır. Daha fazla bilgi
için “Kullanıcı Bilgilerinin Paylaşılması”na bakınız.
Data Bank bir kerede bir kayıt gönderimi yapabilir, Mail datları da bir kerede
bir mesaj gönderebilir. Daha fazla bilgi için “Başka Bir Saatle Bağlantı 
Kurulması” bölümüne bakınız.
Data iletimi ile ilgili problem yaşarsanız “Sorun Giderme” bölümüne bakınız.

Kullanıcı Bilgilerinin Paylaşılması
Kullanıcı bilgilerinde,  aynen iki insanın birbirlerinin isimlerini, e-mail
adreslerini ve telefon numaralarını almaları gibi  iki saat de birbirlerinin 
bilgilerini öğrenir. Alınan kullanıcı bilgileri Data Bank Moduna kaydedilir.

Saatin diğer saate gönderdiği kullanıcı bilgileri Kullanıcı Bilgileri Modunda
yazdığınız bilgilerdir. Kullanıcı bilgilerinizi göndermede önce Kullanıcı Bilgileri
Moduna girerek oradaki bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ediniz.

Kullanıcı Bilgilerini Paylaşmak İçin
1. Diğer saatin kullanıcısı ile kimin alıcı kimin verici olacağına karar veriniz.

Hangi saatin ilk önce bilgi göndereceği hiçbirşeyi değiştirmez. Aşağıdaki 
işlem, hem alıcının hem de vericinin bilgilerini paylaşmasını sağlar.

2. Her iki satte de (C)ye basarak Zaman İşleyişi Moduna giriniz.
Bir sonraki işlem sizin alıcı mı yoksa verici mi olduğunuza göre değişir.
Verici 6 ‘ıncı basamaktan 8. basamağa kadar ki prosedürü, alıcı ise
3. basamaktan 5. basamağa kadar olan prosedürü uygulayacaktır.

3. Alıcı saati, iki saniye boyunca (B)yi basılı  
tutar. 

4. Saatten bip sesi gelince (B)yi bırakabilirsiniz.
Böylece REC  (alıcı) göstergesi ekrana gelir.

5. Alıcının yüzünü vericinin yüzüne doğru çeviriniz.
ve Vericinin 6. basamaktan 8. basamağa kadarki
prosedürü yerine getirmesini bekleyiniz.

6. Verici saat, iki saniye boyunca (E) yi basılı 
tutar.

7. Saatten bip sesi gelince (E)yi bırakabilirsiniz.  
Böylece SEND göstergesi ekrana gelir.

8. Verici saatin yüzünü alıcı saatin yüzüne doğru 
     çeviriniz. Böylece yüz yüze hale gelirler.

Böylece kullanıcı bilgileri data paylaşımı
başlar.

Data paylaşımı 11 saniyeye kadar uzayabilir. Bu zaman müddetince
IR girişlerini birbirine doğru tutunuz ve saatleri hareket ettirmeyiniz.

9. Data paylaşımı bittiğinde her iki saatten de bip sesi gelir.
Data paylaşımı tamamlandığında saatten bip sesi gelir ve her iki saatin de
ekranında 5 saniye boyunca OK! yazısı görünür. Daha sonra her iki saat de
Data Bank Moduna girer ve aldıkları bilgileri ekrana getirirler.
Her hangi bir sebepten ötürü data paylaşımı başarılı olamadıysa saatlerden
bip sesi gelir ama ekranda 5 sanşe boyunca             ERROR! yazısı görünür. Bu 
durumda yukarıdaki prosedürü 1. basamaktan başlayarak tekrar ediniz.

Başka Bir Saatle Bağlantı Kurulması
Data Bank Modu datalarının ve Mail Modu mesajlarının diğer bir saatle paylaşılması
için aşağıdaki prosedürü kullanınız. Bu durumda bir saat alıcı bir saat verici
konumunda olacaktır.

Bir saat bir mail mesajı aldığında, bu mesaj Mail Modundaki Px4 adlı sayfaya
kaydedilir.

Başka Bir saatten Data Almak İçin (alıcı işlemi)
1. (C)ye basarak Zaman İşleyişi Moduna giriniz.
2. İki saniye boyunca (B)ye basınız.
3. Saatten bip sesi gelince (B)yi bırakabilirsiniz.

Böylece  REC       (alıcı) göstergesi ekrana gelir.
4. Alıcının yüzünü vericinin yüzüne doğru çeviriniz.

Ve partnerinizin verici işlemlerini tamamlamasını
bekleyiniz.

Böylece Data iletimi başlar.

Data paylaşımı 6 saniye kadar sürebilir. Bu süre müddetince saatlerin IR
girişlerini birbirlerine doğru tutun ve saatleri hareket ettirmeyin.

5. Data paylaşımı tamamlandığında saatten bip sesi gelir.
Data paylaşımı tamamlandığında saatten bip sesi gelir ve her iki saatin de
ekranında 5 saniye boyunca OK! yazısı görünür. Daha sonra saat 
aldığı bilgileri ekrana getirir.
Her hangi bir sebepten ötürü data paylaşımı başarılı olamadıysa saatlerden
bip sesi gelir ancak ekrana 5 sanşye boyunca ERROR! yazısı gelir. Bundan sonra
alıcı Zaman İşleyişi Moduna girer. Bu durumda 2. basamaktan başlayarak 
yukarıdaki prosedürü tekrarlayınız.

Başka Bir saate Data Göndermek İçin (verici işlemi)
1. Yollamak istediğiniz datanın bulunduğu moda 
      giriniz (Data Bank Modu ya da Mail Modu) ve

datayı görüntüleyiniz.
2. İki saniye boyunca (E)yi basılı tutunuz.
3. Saatten bip sesi gelince (E)yi bırakabilirsiniz.  

Böylece    SEND       göstergesi ekrana gelir.
Bu noktada partnerinizin de (alıcı) alıcı
işlemlerini ayaraması gerekir.

4. Vericinin IR girişini alıcının IR girişine doğru 
    çeviriniz. Böylece saatler yüzyüze bakarlar. 

Data paylaşımı da otomatik olarak başlar.
Data iletiminin tamamlanması 6 saniyeyi bulabilir.
Saatlerden bip sesi gelene dek saatleri hareket 
ettirmeyiniz.

Data paylaşımı tamamlandığında saatten bip sesi gelir ve her iki saatin de
ekranında 5 saniye boyunca OK! yazısı görünür. Daha sonra  saat 
verdiği bilgileri ekrana getirir.
Her hangi bir sebepten ötürü data paylaşımı başarılı olamadıysa saatlerden
bip sesi gelir ancak ekrana 5 sanşye boyunca ERROR! yazısı gelir. Bundan sonra 
verici yukarıdaki 1. basamakta görüntülediğiniz datayı ekrana getirir. Bu durumda
2. basamaktan başlayarak yukarıdaki prosedürü tekrarlayınız. 

Sorun Giderme

Problem
Verici olmak için
(E)yi ya da alıcı
olmak için (B)yi 
basılı tutsam da
ilgili SEND ya da
REC göstergeleri
saat ekranında
görünmüyor.

Muhtemel Sebep
Tuşa basmayı
bırakmadınız.
Ayarlar ekranı
(yanıp sönen hane)
görüntüdeydi.
Saat doğru modda
değildi.
Pil zayıftı.

Ne yapılmalı
Saatten bip sesi gelince tuşlara
basmayı bırakınız.
Ayarlardan çıkmak için (A)ya basın.
Başka bir saatle kullanıcı bilgilerini
paylaşmak için Zaman İşleyişi
moduna girin.
Data Bank datası ya da bir mail
mesajı göndermek için uygun 
moda girin ve verici işlemlerini
gerçekleştirin.
 Data Bank datası ya a bir mail
mesajı almak için Zaman İşleyişi
Moduna giriniz.
“Pil” bölümüne bakınız.

Data iletimi
yapmak 
istediğimde
ERROR!
yazısı ekranda
duruyor.

Her iki saat de
verici (SEND 
göstergesi ekranda)
ya da alıcı olarak
REC   göstergesi

ekranda) ayarlanmadı.
iki IR girişi 
birbirinden çok
uzakta.
İki IR girişi düz
çizgide birbirine
bakmıyor.

Verici ekranında SEND
alıcı ekranında ise          göstergesiREC
olduğundan emin olun. 
İki IR girişi arasındaki mesafenin
10cm (3.5 inches)den fazla
olmamasına dikkat edin. İletim
IR girişlerinin daha yakın 
tutulması ile sabitlenir.
IR girişlerinin birbirine düz
olarak bakmasını sağlayınız.

SEND ya da REC
göstergeleri ekrana
geldikten sonra,
IR girişlerinin 
karşılaştırılması
10 saniyeden uzun
sürdü.

• Data iletiminde
saatler hareket
ettirildi.

Bir saatte SEND diğerinde REC
göründüğü andan itibaren 10 saniye
içinde saatlerin IR girişlerini
karşı karşıya getiriniz.

Saatlerden bip sesi gelene dek
saatlerin IR girişlerini birbirlerine 
dönük tutunuz.
Data iletiminde saatleri hareketsiz
kılmak için saatleri bileklerinizden
çıkarınız ve bir masanın üzerine
koyunuz.
Data iletimi boyunca saatlerin 
nasıl durması gerektiğini öğrenmek
için resimlere bakınız. 1’den  
4‘e kadar olan basamakları sırayla
yerine getiriniz.
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Not
Bu saat, Modül numarası 2496 olan saat dışındakilerle kurulan IR
data iletimini desteklemez.
İki IR girişini bloke edebilecek engelleri ortadan kaldırınız.
Çok aydınlık olan ortamlarda ve gün ışığında IR iletimi mümkün 
olmayabilir. En iyi sonuçlar ev içi ışıklandırmada ( 500 lux ) alınır.
Başka bir, yakın IR data transferi işlemi bu saatin IR data iletimi
işlemini engelleyebilir.
SEND ya da REC ekrandayken saatin tuşları çalışmaz.
Kullanıcı bilgilerinin paylaşılması işleminde data gönderen saatin ekranında
ERROR ve alıcı saatin ekranında OK! görünürse herhangi bir data
transferi olmamıştır.
Kullanıcı bilgileri paylaşı işlemini tekrar ediniz. Bu durumda alıcı OK! yazısını
görünce Data Bank Moduna geçmiş olacağından yeni bir kullanıcı bilgileri
paylaşımı yapacağınız zaman tekrar Zaman İşleyişi Modunu görüntülemeniz
gerekir.
Alıcının Data Bank modu hafızası doluysa ve daha fazla Data Bank ya da
Kullanıcı Bilgisi datası almaya çalışırsa ekrana ERROR! yazısı gelir. Daha 
sonra alıcı Data Bank Moduna girdiğinde ekrandaki FULL (dolu) yazısını görecektir.

Referans
Bu bölüm saatinizle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir.
Aynı zamanda çeşitli işlevler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler,
uyarılar ve notlar içermektedir.

Otomatik Ekran
Otomatik ekran sürekli olarak dijital ekranın
içeriğini değiştirir.
Otomatik Ekranı Kapatmak İçin
Herhangi bir tuşa basarak otomatik ekranı 
kapatabilirsiniz.

Otomatik Ekranı Açmak İçin
Saatten bip sesi gelene dek yaklaşık 3 saniye
(C)ye basınız.

Ayarlar ekranı görüntüde olduğunda
otomatik ekran görünmez.

Metin Yazımı
Aşağıda Data Bank, Mail, ve Kullanıcı Bilgileri Modundaki metinleri nasıl
yazabileceğiniz anlatılmaktadır.

Karakterleri Yazmak İçin
1. Hane ekran üzerindeyken (B) ve (D)yi kullanarak 

kullanabileceğiniz karakterleri (sırası aşağıda
gösterilmektedir) görüntüleyiniz.

Yazabileceğiniz karakterlerin cinsi, isim,
e-mail, adres ya da mail metni yazımına göre
değişir.

l l l llllll
l

Hane

A  - Z
(büyük harf)

0  - 9
   (sayı)(boşluk)

(D)ye bas. (B)ye bas

_ .

İsim

2. İstediğiniz karakter hane üzerine geldiğinde haneyi sağa kaydırmak için
(C)ye basınız.

3. Yazacağınız karakterleri tamamlayana dek 1 ve 2. basamakları tekrar ediniz.
Yazabileceğiniz karakterleri görmek için “Karakter Listesi”ne bakınız.

E-mail adresi

a  - z
(küçük harf)

0 - 9
   (sayı)

: {
(sembol)(boşluk)

Mail metni

A  - Z
(büyük harf)

0  - 9
    (sayı)

: {
(sembol)(boşluk)

Otomatik Geri Dönüş Özelliği
Saati hiçbir işlem yapmaksızın 2-3 dakika  Data Bank, Mail, Alarm ya da  
Kullanıcı Bilgileri Modunda bırakırsanız saat yapılan ayarları kayderek 
otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.
Ekranda yanıp sönmekte olan haneler bulunduğu halde 2-3 dakika herhangi
bir tuş kullanımı yapmazsanız saat o zamana kadar yaptığınız ayarları 
kaydederek n otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar.

Data ve Ayar Tarama
Bir çok modda ve ayar işlevinde (B) ve (D) tuşları, ekrandaki bilgilerin
taranmasında kullanılır. Birçok durumda, bu tuşları basılı tutmak, yapılan
işlemin hızlanmasını sağlar.

 

Arka Ekranlar
Data Bank, Mail, Dünya Saatleri ya da Alarm Moduna girdiğinizde karşınıza çıkan ilk
ekran, bu modlarda görüntülediğiniz son ekrandır.

Zaman İşleyişi
Halihazırda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında iken 
saniyelerin sıfırlanması, dakika bölümüne +1 dakika ilave edilmesine neden 
olur. Fakat saniye bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir 
rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucu dakika kısmına ekleme olmaz.
12 saat formatında, ekranda öğlen 11.59’dan gece yarısı 11.59’a kadar
P (pm) ibaresi ekranda görünür. Gece yarısı 12.00’dan öğlen 11.59 am ‘e
kadar A (am) göstergesi ekranda bulunur.
24 saat formatında, saatin 0.00 ile 23.59 arasında geçiş yaptığı ekranda
hiçbir dönemde hiçbir ibare görünmez.
Yıl ayarı 2000 ile 2099 arasında yapılabilir.
Saatiniz, farklı ay ve yıl uzunluklarını otomatik olarak düzenleyecek şekilde
yapılandırılmıştır. Tarih ayarlarını bir kez ayarladığınızda, pil değişimi hariç bu 
ayarları tekrar gözden geçirmeniz gerekmez.

Dünya Saatleri
Dünya saatleri modundaki bütün şehir kodlarının saatleri Zaman İşleyişi 
Ayarlarında ayarladığınız Bulunduğunuz Şehir saati ayarlarınıza göre 
Greenwich Ana Saati (GMT) kullanılarak yapılan hesaplar sonucunda belirlenir.
Dünya satkerindeki saniye sayımı ile Zaman İşleyişindeki saniye sayımı eş
zamanlı ilerler.
GMT farklılığı, Greenwich ana saati ile şehrinizin bulunduğu zaman dilimi 
arasındaki zamanlı ilerler.
Bu saatteki GMT farklılığı Uluslar arası Saat Koordinasyonu (UTC) bilgilerine
dayanılarak hesaplanmaktadır.

Arka Işık Uyarıları
Bu saatte bulunan EL (electro-luminescent) paneli ekranı aydınlatarak karanlıkta 
ekranı okunmasını kolaylaştırır. Her türlü modda (A)ya basarak ekranı 2 
saniyeliğine aydınlatabilirsiniz.

 

Dünya Saatleri Modunda ayarlar ekranını görüntülemek ya da yaz saati 
uygulaması ile standart saat arasında seçim yapmak için (A)yı basılı 
tutmak arka ışığın da yanmasını sağlar.
Çok uzun kullanımdan sonra elektrikle çalışan arka ışık aydınlatması
eski gücünü kaybedebilir.
Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırabilir.
Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır.
Arka ışık kullanıldığında, saatten bir ses gelebilir, bu bir arızadan 
kaynaklanmayan, sadece EL panelinin,aydınlatma için kullandığı 
titreşimden kaynaklanan bir sestir.
Arka ışığın sık kullanımı saatin pilini zayıflatır.

Pil
 göstergesi, pil gücü belirli bir seviyenin altına

düştüğünde ekranda yanıp sönmeye başlar.
Pil gücünün zayıf olması aşaüğıdaki durumların
gerçekleşmesine sebep olur.

Kararmış zor okunan ekran karakterleri
Arka ışık ve alarmın çalışmaması
Data Bank ve Kullanıcı Bilgileri Modlarının
çalışmaması
IR data bağlantısının yapılamaması

Siz Data Bank datası ya da kullancı bilgileri kaydı yaparken pil gücü düşükse
yazdıklarınız hafızaya kaydedilmeyebilir.  Normal saat işlemleri
yok olduğun da tekrar yaoılabilir. Bu gösterge yok olmazsa pil değişimi yapınız.

Pil değişiminizi her zaman saati satın aldığınız satıcınıza ya da yetkili bir 
CASIO distribütörüne yaptırınız. Pili değiştiren kişiye kılavuzdaki
“Satıcının ya da CASIO distiribütörünün Dikkatine” adlı bölümü gösteriniz.
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Aşağıda pil kullanımı için takip edilen fonksiyonlarla ilgili ip ucu değerleri
verilmektedir.
Arka arkaya yakaşık 90 arka ışık, IR data iletimi, ve alarm işlemi
Yaklaşık 900 tuş kayıt işlemi

LIMIT  göstergesi, saatin “dinlenme” imkanı  bulmasıyla ve normal gücünü
geri kazanmasıyla ekrandan silinir.

Satıcının ya da  CASIO distribütörünün dikkatine
1. Arka kapağı açınız ve çıkartınız.

Arka kapak açıldığında ekrana  OPEN yazısı gelir.
Eğer     kapağı açtığınızda ekrana CLOSE yazısı gelirse kapağı tekrar
kapatınız. Birkaç dakika bekleyip tekrar deneyiniz.

2. Pil tutaçlarını çıkartınız.
3. Eski pilleri çıkartarak yerine yeni pilleri takınız.
4. Pil tutaçlarını yerine yerleştiriniz.
5. AC bağlantısına ve pilin (+) ucuna metal tornavida ile dokununuz.

AC (hepsini sil) işlemi Data Bank Modndaki dataları ve hafızada tutulan 
kullanıcı bilgilerini SİLMEZ.

6. Arka kapağı kapatınız.
7. (A) dışında bir tuşa basınız. Böylece saatiniz bir iç kontrol başlatır, ekrana

da
İşleyişi Modu gelir.

CHECK yazısı gelir. İç kontrol tamamlandıktan sonra ekrana Zaman 

İç kontrol 10 saniye kadar sürebilir. Bu süre boyunca hiçbir tuş çalışmaz.

Şehir Kodarı Tablosu
Şehir Kodu Şehir           GMT Farklılığı Şehir Kodu Şehir               GMT Farklığı

PPG PAGO PAGO –11 JRS JERUSALEM +02
HNL HONOLULU –10 JED JEDDAH +03
ANC ANCHORAGE –09 THR TEHRAN +3.5
YVR VANCOUVER –08 DXB DUBAI +04
SFO SAN FRANCISCO –08 KBL KABUL +4.5
LAX LOS ANGELES –08 KHI KARACHI +05
DEN DENVER –07 MLE MALE +05
MEX MEXICO CITY –06 DEL DELHI +5.5
CHI CHICAGO –06 DAC DHAKA +06
MIA MIAMI –05 RGN YANGON +6.5
NYC NEW YORK –05 BKK BANGKOK +07
CCS CARACAS –04 SIN SINGAPORE +08
RIO RIO DE JANEIRO –03 HKG HONG KONG +08
LON LONDON +00 SEL SEOUL +09
PAR PARIS +01 TYO TOKYO +09
MIL MILAN +01 ADL ADELAIDE +9.5

ROM ROME +01 GUM GUAM +10
BER BERLIN +01 SYD SYDNEY +10
IST ISTANBUL +02 NOU NOUMEA +11
CAI CAIRO +02 WLG WELLINGTON +12
    * Aralık 2001 bilgilerine göre düzenlenmiştir.

Sıralama Tablosu
1 (boşluk) 7 F 13 L 19 R 25 X 31 3 37 9
2 A 8 G 14 M 20 S 26 Y 32 4 38 -
3 B 9 H 15 N 21 T 27 Z 33 5 39 .
4 C 10 I 16 O 22 U 28 0 34 6
5 D 11 J 17 P 23 V 29 1 35 7
6 E 12 K 18 Q 24 W 30 2 36 8

Karakter Listesi
İsim

A A G G M M S S Y Y 4 4 - -
B B H H N N T T Z Z 5 5 . .
C C I I O O U U 0 0 6 6
D D J J P P V V 1 1 7 7
E E K K Q Q W W 2 2 8 8
F F L L R R X X 3 3 9 9

E-mail Adresi

a a k k u u 4 4 > ( ( ] ]
b b l l v v 5 5 ? ? ) ) ^
c c m m w 6 6 @ @ * _ _
d d n n x x 7 7 ! ! + + '
e e o y y 8 8 " , , {
f p p z z 9 9 # # - - | z
g g q 0 0 : : $ . . }
h h r r 1 1 ; ; % % / / ~ {
I s s 2 2 < & & [ [
j j t 3 3 = = ' ' ¥

Mail Metni

A A K K U U 4 4 > ( ( ] ]
B B L L V V 5 5 ? ? ) ) ^
C C M M W W 6 6 @ @ * _ _
D D N N X X 7 7 ! ! + + '
E E O O Y Y 8 8 " , , {
F F P P Z Z 9 9 # # - - | z
G G Q Q 0 0 : : $ . . }
H H R R 1 1 ; ; % % / / ~ {
I I S S 2 2 < & & [ [
J J T T 3 3 = = ' ' ¥

LIMIT Göstergesi
Bazı fonksiyonlar pil gücünün önemli bir kısmını harcar ve bu fonksiyonların
çok sık kullanımı ani olarak geçici pil gücü düşmelerine neden olur. Saat ekranı
bu yüksek güç tüketimi yapan fonksiyonları ne kadar kullandığınızı görüntüler
ve bu fonksiyonları çok fazla kulandığınızda “LIMIT” göstergesiyle sizi uyarır.

Arka ışık ve alarm işlemi, Data Bank ve Kullanıcı Bilgileri Modu işlemleri
ve IR data iletimi,            göstergesi ekrana geldiğinde kullanılamaz haleLIMIT
gelirler.
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