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Tebrik
Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Saatinizden tüm olanaklarıyla
faydalanabilmeniz için bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyup, ilerde de bakabilmek
bu kılavuzun "Pil" bölümüne bakınız.

Kullanmadan önce saati aydınlıkta bırakarak pilini şarj ediniz.
Aydınlık bir ortamda pili şarj edilirken de saatinizi kullanabilirsiniz.
• Saati pilini şarj etmek için aydınlığa çıkarmadan önce, önemli bilgiler için

Saatin ekranı boş ise...

Eğer ekranda SLEEP göstergesi varsa bu Güç Depolama
işlevinin saatin gücünü muhafaza etmek için saat ekranını
kararttığı anlamına gelir. Saatinizi karanlık bir ortamda belirli
bir müddet bıraktığınızda Güç Depolama Fonksiyonu saat
ekranını otomatik olarak kapatarak saati uyku durumuna alır.
• Fabrika ayarlarında Güç Depolama Fonksiyonu açık
   halde ayarlanmıştır.
   Eğer saati iyi aydınlanmış bir yere* çıkartır, tuşlardan
   herhangi birine basar yada saat ekranını yüzünüze
   doğrultursanız saat uyku durumundan çıkar.
   * Ekranın aydınlanması 2 saniye sürer.
   Daha fazla bilgi için “Güç Depolama”a bakınız.

   
•

•••••

Bu Kılavuz Hakkında
• Tuş kullanımları yandaki şekilde de gösterildiği gibi harfler

kullanılarak anlatılmıştır.
Bu kılavuzun her bölümü bu saatteki modlarla ilgili ihtiyacınız
olan bilgileri size sunmak üzere hazırlanmıştır. Daha teknik
ve detaylı bilgi için “Referans” bölümüne bakınız.

•

İkili Zaman Modu

Geri Sayım Sayacı Modu                                              Alarm Modu

Zaman İşleyişi modu

(C)ye bas.

Kronometre Modu

Genel Rehber
• Bir moddan diğer moda geçmek için (C)yi kullanınz.

Hangi modda olursanız olun (B)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.•

Timekeeping
Zaman İşleyişi modunu kullanarak saat ve tarihi
ayarlayabilir ve bu ayarlarınızı görebilirsiniz.

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin
1. Zaman İşleyişi modunda saniye haneleri ekranda
    yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
    Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan ayarlara geçmek 
    için (C)yi kullanınız.

Saat: Dakika

Haftanın günü
     Ay –Gün

PM göstergesi

Saniye

3. Ayarlamak istediğiniz bölüm ekrana geldiğinde (B) ve (D) 
    tuşlarını kullanarak aşağıda gösterildiği gibi ayarlama yapınız.

SaatSaniye 12/24-Saat
Formatı

Güç Depolama Gün    Ay Yıl

Dakika

Ayar
Saniye
Saat, Dakika
12/24-Saat
Formatı
Yıl, Ay, Gün
Güç Depolama

Tuş Kullanımı
(D)ye basarak sıfırlama 00 yapınız.
(D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
12 saat (12H) ile 24 saat (24H) arasında seçim
yapmak için (D)yi kullanınız.
(D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
(D) ile Güç Depolamayı açıp (ON) 
kapatınız (OFF).

Ekran

4.(A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
• Güç Depolama ile ilgili bilgi için “Güç Depolama Fonksiyonu”na bakınız.
• Zaman İşleyişi modunda seçilen 12 saat / 24 saat formatı saatin tüm diğer modları

için de geçerli olur.
• Haftanın günü, yaptığınız tarih ayarlarına göre ekranda gösterilir. (yıl, ay, gün)

Geri Sayım Sayacı
Geri sayım sayacı 1 dakika ile 100 saat arasında
ayarlanabilir. Geri sayım sıfıra ulaştığında alarm
   Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak
   girebileceğiniz Geri Sayım Sayacı Modunda bulunur.
•

Geri Sayım Başlangıç Zamanını Ayarlamak İçin
1. Geri Sayım Sayacı Modunda geri sayım başlangıç saati
    ekrandayken, geri sayım başlangıç saati yanıp sönmeye
    başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına
    geçeersiniz.

2. Saat ve dakika haneleri arasında (C) ile geçiş yapabilirsiniz.
3. Bir ayar bölümü yanıp sönerken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
       Geri sayım başlangıç saatini 100 saate ayarlamak için 0:00 ayarı yapınız.•
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

  Saat   Dakika
Saniye

Zaman İşleyişi
Modundaki saat

Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin
     Geri sayım sayacı modunda (D)ye basarak geri sayımı başlatınız.    
     Geri sayımın sonuna ulaşıldığında otomatik tekrar özelliği kapalıysa 10 saniyelik
     bir alarm (siz herhangi bir tuşa basarak susturmazsanız) çalar. Daha sonra
     ekrana otomatik olarak ayarladığınız başlangıç zamanı gelir.
     Çalışan geri sayımı (D)ye basarak duraklatabilirsiniz. (D)ye tekrar basarak kaldığı
     yerden devam ettirebilirsiniz.
     Geri sayımı tamamen iptal etmek için önce (D)ye basarak sayımı duraklatınız daha
     sonra da (A)ya basınız. Böylece geri sayım başlangıç saatini görüntüleyebilirsiniz.

•

•

•

•  Siz Geri Sayım Sayacı Modundan çıksanız bile geri sayım çalışmaya devam eder.

Alarmlar
Birbirinden bağımsız 5 günlük alarm ayarı yapabilirsiniz.
Alarmlardan biri açıldığında alarm zamanına ulaşan saat
alarm çalar. Alarmlardan biri uyku alarmıdır, diğer 4 alarm
ise normal bir kez çalan alarmlardır.
Saat Başı alarmını açarak saatin her saat başı iki uyarı
sinyali vermesini de sağlayabilirsiniz.
   
   1‘den 5’e kadar sıralanmış 5 alarm ekranı bulunmaktadır.
   Saat başı sinyali ise :00 ile gösterilir.
   Bu bölümdeki tüm işlemler (C)ye basarak girebileceğiniz
   Alarm Modunda bulunmaktadır.

•

•

Zaman İşleyişi 
Modundaki saat

Alarm Zamanı
(Saat: Dakika)

Alarm numarası

Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin
1. Alarm modunda (D)yi kullanarak kurmak istediğiniz
    alarmı seçiniz.

      •     Alarm 1 bir kerelik alarm ya da uyku alarmı olarak seçilebilirken, Alarm 2 ile 5
     arasındaki alarmlar sadece bir kez çalan alarm olarak ayarlanabilir.
     Uyku alarmı her 5 dakikada bir tekrar çalar.
2. Bir alarm seçtikten sonra, alarm zamanının saat haneleri ekrana yanıp sönmeye
    başlayana dek (A)ya basınız, ayarlar ekranına geçiniz.
    *Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.
3. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.
4. Bir ayar ekrandayken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
    12 saat formatını kullanarak alarm zamanını ayarlıyorsanız a.m (gösterge yok)
    ve p.m (P göstergesi) ayarını doğru yapmaya dikkat ediniz.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

  •

x3 x4x1 x2

:00 x5

Alarmın Kullanımı
Ayarlanan zamana gelen saat, hangi modda olursanız olun 10 saniye boyunca çalar.
Uyku alarmında ise alarm işlemi siz onu durdurana ya da 1 kerelik alarm olarak
değiştirene kadar toplam yedi kez her beş dakikada bir çalar.

Not
• Çalmakta olan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.

Uyku alarmının 5 dakikalık aralarında aşağıdaki işlemlerden birini yapmanız
varolan uyku alarmını iptal eder:
Zaman İşleyişi ayarlar ekranının görüntülenmesi
Alarm 1 ayarlar ekranının görüntülenmesi

•
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Alarmın Sesini Test Etmek İçin
Alarm Modunda (D)yi basılı tutarak alarmın sesini duıyabilirsiniz.

2,3,4 ve 5 Numaralı Alarmları Açıp Kapatmak İçin
1. Alarm Modunda (D)yi kullanarak bir kerelik alarmlardan 
    birini seçiniz (2,3,4 ya da 5).
2. (A) ile bu alarmı açınız ya da kapatınız.
• Bir kerelik bir alarm açıldığında (2 ila 5 arasında) kendi 

alarm ekranında alarm açık göstergesi (ALM) görüntülenir.
• Bir kerelik alarm açık göstergesi saatin tüm modlarında

ekranda görünür.
• Herhangi bir alarm açıldığında kendine ait alarm açık

göstergesi saatin tüm modlarında görüntülenir.

Bir kerelik alarm
açık göstergesi

Alarm 1’i Seçmek İçin
1. Alarm Modunda (D)yi kullanarak Alarm 1’i seçiniz.
2. (A)yi kullanarak aşağıdaki sırada dizili ayarlardan birini seçiniz.

SNZ ALMALM

SNZ göstergesi ve Bir kerelik alarm göstergesi

Bir kerelik alarm  açık          Uyku alarmı açık Alarm kapalı

• İlgili alarm açık göstergesi (ALM ya da SNZ) alarm açıldığında tüm modlarda
ekrandadır.

• SNZ göstergesi alarmlar arasındaki 5 dk arada ekranda yanıp söner.
• Uyku alarmı açıkken Alarm1’in ayarlarının görüntülenmesi otomatik olarak

uyku alarmını kapatır (Alarm 1’in Bir kerelik alarm haline getirilmesi).

Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin
1. Alarm Modunda (D)yi kullanarak Saat başı sinyalini
    seçiniz (SIG).
2. (A) ile onu açınız ya da kapatınız.
• Saat başı sinyalini açtığınızda kendi ekranında saat 

başı sinyali açık göstergesi (SIG) görüntülenir.
• Saat başı sinyali açık göstergesi saatin tüm modlarında

ekranda görünür.

Saat başı sinyali
açık göstergesi

Kronometre
Kronometre, geçen zaman, ayrık zaman ve iki
bitişli zamanları ölçmenizi sağlar.
• Kronometrenin görüntü aralığı, 99 Saat, 59 Dakika ve
   59.99 Saniyedir.
   Kronometre siz onu durdurana dek, ayarladığınız
   zamana ulaştığında tekrar sıfırdan başlar
• Bir ayrık zaman ekranda donmuş halde iken Kronometre
  Modundan çıkarsanız, ayrık zaman silinir ve geçen zaman
  ölçümüne geçilir.
  Siz Kronometre modundan çıksanız da, bu moddaki tüm
   işlemler devam eder.
   Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuyla girilen Kronometre
   modunda bulunmaktadır.

 

•

•

•

•
Saat

    Dakika

Saniye

1/100
Saniye

Kronometre İle Zaman Ölçümleri

D
Başlat                         Durdur                        Tekrar Başlat             Durdur                           Sil

Geçen Zaman

D D D A

Ayrık Zaman

D
Başlat                         Ayır                           Ayırımı bırak                Durdur                           Sil

A A D A

İki Bitişli Zaman

D
Başlat                         Ayır                             Durdur                        Ayırımı bırak                 Sil

A D A A

1. yarışmacı
bitirir.
1.nin süresi
ekrandadır.

2. yarışmacı
bitirir

1.nin süresi
ekrandadır.

(SP göstergesi)

İkili Zaman
İkili Zaman Modu sayesinde başka bir zaman diliminin saatini de sürekli görebilirsiniz.
• İkili Zaman Modunun saniye sayımı, Zaman işleyişi Modunun saniye sayımı ile

eş zamanlı ilerler.

İkili Zamanı Ayarlamak İçin
1. (C)ye basarak İkili Zaman Moduna giriniz.
2. (A) ve (D)yi kullanarak İkili zamanı ayarlayınız.
• (D)ye her basışınızda ekrandaki saat 30 dakika ilerler.
• (A)ya basarak İkili Zamanı, Zaman İşleyişi Modundaki

saat olarak ayarlayabilirsiniz.

İkili Zaman
(Saat: Dakika Saniye)

Zaman İşleyişi
Modundaki saat

Arka Işık
Arka ışık (elektrikle aydınlanan) EL panelini kullanarak,
karanlık mekanlarda ekranı okumayı kolaylaştırmak için
ekranı aydınlatır. Otomatikışık anahtarı sayesinde
saat ekranını her yüzünüze çevirişinizde saat
ekranı adınlanır.
• İşlemin gerçekleşmesi için otomatik ışık anahtarının
aktif hale getirilmesi (otomatik ışık anahtarı göstergesi
belirir) gerekir.
• Aydınlatma ile ilgili diğer önemli bilgiler için "Aydınlatma
Uyarıları" na bakınız.

Arka Işığı Manuel Çalıştırmak İçin
Hangi modda olursanız olun (B)ye basarak ekranı 1 saniyeliğine
aydınlatabilirsiniz.
• Bu işlem otomatik ışık anahtarından bağımsız olarak çalışır.

Otomatik ışık anahtarı
açık göstergesi

Otomatik Işık Anahtarı Hakkında
Otomatik ışık anahtarını açmanız, her türlü modda kolunuzun aşağıda gösterildiği
şekildeki bir hareketi sonucu saatin arka ışığının yanması sağlar.

Saati yere paralel tutmanız ve yüzünüze doğru 40 derecelik bir açıyla
çevirmeniz arka ışığın yanmasını sağlayacaktır.

Yere
paralel 40  den fazla°

Uyarı!
• Otomatik ışıklandırma ayarını kullanarak saatin ekranını okuyorsanız lütfen

güvende olduğunuzdan emin olunuz. Koşarken yada yaralanma veya kazayla
sonuçlanabilecek başka bir iş yapmaktayken saate bakıyorsanız dikkatli olunuz.
* Etrafınızdaki insanların da bu ani yanan ışıktan etkilenerek, şaşırmalarına ve
  işlerinden geri kalmalarına izin vermeyiniz.
Saatinizi taktığınız süre boyunca, herhangi bir araç, motor bisiklet, bisiklet
kullanacak yada binicilik yapacaksanız, otomatik ışıklandırma anahtarınızı
lütfen kapatınız. Zamansız ve ani yanan bu ışık, dikkatinizi dağıtarak bir
trafik kazasına yada kişisel bir yaralanmaya sebep olabilir.

•

Otomatik Işık Anahtarını Açıp Kapatmak İçin
Zaman İşleyişi Modunda (D)yi yaklaşık 2 saniye basılı tutarak anahtarı açınız 
( AUTO EL göstergesi) ya da lkapatınız ( AUTO EL görüntülenmez).
• Otomatik ışık anahtarı açık göstergesi (AUTO EL) oto. ışık anahtarı açıldığında

saatin tüm modlarında ekranda görünür.

Pil
Bu saatte bir güneş pili bir de güneş pili tarafından üretilen elektrik gücü ile şarj
olan tekrar şarj edilebilir pil (ikinci pil) bulunmaktadır. Saatin şarj olurken hangi
pozisyonda durması gerektiği aşağıdaki resimde gösterilmektedir.

Örnek:Saat yüzü ışık kaynağına
dönecek şekilde saati yerleştiriniz.
• Güneş pilinin bir kısmı örtü vs.

bir şeyle kapadığında şarjın
gücü düşer.

• Saat kayışının nasıl olması
gerektiği resimde gösterilmektedir.

Önemli!
• Saati çok uzun süre ışık almayan bir yerde bırakmak yada saati bir şekilde ışığın

giremeyeceği şekilde giyisi altına giymek tekrar şarj edilebilir pilin gücünün düşmesine
neden olur. Mümkün olduğunca saati aydınlık yerlerde bulundurmaya dikkat ediniz.
Bu saatte ışık enerjisini elektrik enerjisine çevirerek tekrar şarj edilebilir pili şarj
eden bir güneş pili bulunmaktadır. Normalde tekrar şarj edilebilir pil değişime gerek
duymazken, çok uzun yıllar boyu kullanım sonucunda tekrar şarj edilebilen pil
tamamen şarj olma özelliğini yitirebilir. Tamamen şarj olamama gibi bir problem
keşfederseniz satıcınıza yada CASIO distribütörüne baş vurarak tekrar şarj edilebilir
pilin değiştirilmesini sağlayınız.
Tekrar şarj edilebilir pil sadece CASIO-markalı CTL 1616 pil ile değiştirilebilir.
Diğer tekrar şarj edilebilir piller saate zarar verebilir.
Pil seviyesi seviye 5'e düştüğünde ve pil değişimi yaptığınızda tüm kayıtlı hafıza
silinir, halihazırdaki saat ve diğer ayarlar fabrika ayarlarına geri dönerler.
Saati uzun süre kullanmayacaksanız Güç Depolama fonksiyonunu açarak saati
normal ışık alan bir yerde bırakınız. Böylece tekrar şarj edilebilir pilin bitmesini
engellemiş olursunuz.

Güneş pili

•

•

•

•

Pil Gücü Göstergesi
Ekrandaki pil gücü göstergesi, tekrar şarj edilebilir bu pilin halihazırdaki durumu
hakkında size bilgi verir.

Seviye

1

2

3

4

5

Pil gücü
göstergesi

(Acil şarj uyarısı)

Fonksiyon durumu

Tüm fonksiyonlar çalışır.

Tüm fonksiyonlar çalışır.

Tüm fonksiyonlar çalışır.

Sinyaller, arka ışık,
ekran ve tuşlar
çalışmaz.

Zaman işleyişi dahil hiçbir
fonksiyon çalışmaz.

• 4. seviyede yanıp sönen                                 göstergesi pil gücünün çok düştüğünü ve mümkün olan
en kısa zamanda şarj olması için saati aydınlığa çıkarmanız gerektiğini ifade eder.

Pil gücü
göstergesi

• 5. seviyeye gelindiğinde saatin tüm işlevleri kullanım dışı kalır ve ayarlar fabrika
ayarlarına geri döner. Tekrar şarj edilebilir pil şarj edildiğinde işlevler tekrar kullanıma
açılır fakat, pil seviyesi 5.seviyeden 3. seviyeye ulaştığında saati, tarihi  ve diğer 
ayarları tekrar ayarlamanız gerekir. Seviye 4’e gelindiğinde ekranda zaman görünmeye
başlasa da pil seviyesi 5.seviyeden 3. seviyeye gelmeden zaman ayarı yapamazsınız. 

• Saati direk güneş ışığı altında yada başka bir güçlü ışık kaynağı altında bırakırsanız
pil gücü göstergesi, pilin sahip olduğu gerçek seviyenin üzerinde bir güç görüntüsü
verebilir. Gerçek pil gücü birkaç dakika sonra görünecektir.
Çok kısa bir zaman dilimi içinde alarm işlevlerini ya da ekran aydınlatmasını pek çok
kez kullanırsanız ekrana pilin telafi gerektirdiğini belirten RECOVER göstergesi gelir 
ve bu durumda pil kendini telafi edene dek şu işlevler kullanım dışı kalır:

•

Arka ışık
Sinyal sesleri
Bir süre sonra pil kendini telafi eder ve ekrandaki telafi göstergesi kaybolur. O zaman
yukarıdaki işlevler de tekrar kullanılabilir duruma gelirler.
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Şarj Uyarıları
Bazı şarj etme yöntemleri saatin çok ısınmasına neden olabilir. Tekrar şarj edilebilir
pili şarj ederken aşağıda belirlenen yerlerde saatinizi bırakmaktan sakınınız.
Uyarı!
Saatin tekrar şarj edilebilir pilini şarj etmek için saati parlak ışık altına bıraktığınıza
saatin çok ısınmasına neden olabilir. Saati alırken elinizi yakmamaya dikkat ediniz.
Aşağıdaki koşullarda saati uzun süre bırakmanız saatin bir süre sonra çok ısınmasına
sebep olur:
   Direk güneş ışığı altına parkedilmiş arabanın ön camının altı
   Florasan lambasına çok yakın yer
   Direk güneş ışığı altı

Şarj Rehberi
Tam bir şarjdan sonra saat işlevi 10 ay boyunca çalışır halde kalır.
Aşağıdaki tabloda, normal günlük işlemleri yapabilmesi için saatinizin her gün
ne kadar süre boyunca ışığa ihtiyacı olduğu gösterilmektedir.

•
•
•

Çalışma Koşulları
• Saat aydınlığa hiç çıkarılmazsa
• Ekran günde18 saat aktiğ 6 saat uykuda olursa
• Her gün 1 kez arka ışık kullanılırsa (1.5 seconds) 
• Her gün 10 saniyelik alarm kullanılırsa
• Her gün 1 geri sayım kullanılırsa
Şarj Etme Süreleri
Aşağıda belirtilen süreler boyunca saat aydınlığa çıkarılırsa yukarıdaki işlemlerde
harcanan enerji telafi edilmiş olur.

Aydınlık Seviyesi (parlaklık)
Açık hava güneş ışığı (50,000 lux)
Pencere arkası güneş ışığı (10,000 lux)
Bulutulu bir günde pencere arkası gün ışığı
(5,000 lux)
Ev içi florasan lamba (500 lux)

Uygun Işık Alım Süresi
5 dakika
24 dakika
48 dakika

8 saat
• Kalıcı işlem sık yapılan şarjla ilerletilir.

Telafi Süreleri 
Aşağıdaki tabloda pilin bir seviyeden bir üst seviyeye çıkması için gerekli olan aydınlık
aydınlık süresi gösterilmektedir.

•Yukarıdaki ışık alım süreleri sadece tahmini değerlerdir. Gerçek ışık alım ihtiyacı
ise ışık alım koşullarına bağlıdır.

Aydınlık Seviyesi 
(parlaklık)

Açık hava güneş ışığı 
(50,000 lux)
Pencere arkası güneş ışığı 
(10,000 lux)
Bulutulu bir günde pencere 
arkası gün ışığı                           (5,000 lux)
Ev içi florasan lamba (500 lux)

– – –

– – –

Uygun Işık Alım Süresi
Seviye 5   Seviye 4  Seviye 3    Seviye 2   Seviye 1

75 dakika

4 saat

8 saat

130 saat

24 saat

120 saat

5 saat

23 saat

Referans
Bu bölümde, saatin işlevleri ile daha detaylı ve teknik bilgiler yer almaktadır. Öte yandan
saatin çeşitli özellikleri ve fonksiyonları ile ilgili notlara ve uyarılara yer verilmektedir.

Güç Depolama Fonksiyonu
Güç Depolama Fonksiyonu açıldığında, saat karanlıkta
kaldığında otomatik olarak uyku durumuna geçer. Saatin
ne kadar süre sonra uyku durumuna geçeceği aşağıda
gösterildiği gibi pil gücü seviyesine bağlıdır.

Uyku durumu boş ekranda yanıp sönen SLEEP yazısı ile belli olur. Uyku durumunda
ekran hariç tüm fonksiyonlar çalışır durumdadır.
• Saatinizi giysi kolunuzun içine takmanız uyku moduna geçişe sebep olabilir.

Pil Seviyesi                   Yaklaşık uyku durumuna geçiş süresi
1 30 saat

2 ila 4                       30 dakika

Uyku Durumunun Sonladırılması
Aşağıdaki işlemlerden birini yapmanız yeterlidir:
Saati aydınlık bir ortama çıkarmanız
Her hangi bir tuşa basmanız
Saat ekranını yüzünüze doğrultmanız

•

•

Güç Depolama Fonksiyonunu Açıp Kapatmak İçin
1. Zaman İşleyişi Modunda saniyeler yanıp sönmeye
    başlayana dek (A)ya basınız, bu ayarlar ekranıdır.
2. Güç depolama on/off ekranı için 7 kez (C)ye
    basınız.
3. Güç depolama açık (ON) ve kapalı (OFF) arası
    seçim yapmak için (D)yi kullanınız.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
• Güç depolama açık göstergesi (SAVE) bu fonksiyon

açıldığında saatin tüm modlarında ekrandadır.

Otomatik Geri Dönüş Özelliği
Ekranda yanıp sönen haneler bulunduğu halde hiçbir işlem yapmadan saat ekranını
olduğu gibi bırakırsanız 2-3 dakika sonra o ana kadar yapmış olduğunuz ayarları
kaydederek saat ayarlar ekranından çıkar.

Arka Ekranlar
Alarm moduna girdiğinizde karşınıza çıkan ilk ekran bu modda
üzerinde en son işlem yaptığınız ekrandır.

Tarama
(B) ve (D) tuşları bir çok işlevde ekrandaki bilgileri taramak amacıyla kullanılırlar.
Birçok durumda bu tuşları basılı tutmak yapılan tarama işlemini oldukça hızlandırır.

Zaman İşleyişi
• Saniye hanelerindeki rakam 30-59 arasındayken sıfırlama yaparsanız dakika

hanelerine 1 dakika eklenir. Saniye haneleri 00-29 arası bir rakamdayken
sıfırlama yaparsanız dakika hanelerine ekleme yapılmaz.

• 12 Saat formatında öğlen 12.00'den gece 11.59'a kadar P (pm) göstergesi, gece
yarısı 12.00'dan öğlen 11.59'a kadar ise (am) ekranda gösterge görünmez.
24 saat formatında saat 0:00 ile 23:59 arasında gösterilir ve ekranda herhangi bir
gösterge bulunmaz.

•

• Yıl ayarlarını 2000 ile 2039 arasında yapabilirsiniz.
Saatin tamamen otomatik çalışan takvimi farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları
otomatik olarak algılar. Tarih ayarlarını bir kez yaptığınızda saatin pilini değiştirdiğiniz
zaman ve pil gücü 5.seviyeye düştüğü zaman hariç bu ayarları tekrar yapmanız
gerekmez.

•

Arka Işık Uyarıları
• Ekran aydınlatması sağlayan elektrikle çalışan panel uzun kullanımlar sonucu eski 

gücünü yitirebilir.
Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırabilir.
Ekran aydınlatması yapıldığında saatten bir ses gelebilir. Bu EL panelinin çalışırkenki
titreşiminden kaynaklanan bir sestir. Saatin arızalı olduğu anlamına gelmez.
Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır.
Arka ışığın sık kullanımı saatin pilini zayıflatır.

•
•

•
•

Otomatik Işık Anahtarı Uyarıları
• Saatinizi giysinizin içinde kalacak şekilde takmanız durumunda, kolunuzun küçük,

bir hareketi yada titreşimi otomatik ışığın yanmasına sebep olabilir. Bu şekilde
aydınlatmanın aktif hale geçebileceği bir durumdaysanız pilin zayıflamasını
engellemek için otomatik aydınlatma fonksiyonunu kapatınız.

• Saat ekranı 15 dereceden fazla yüksekteyse yada fazla
alçaktaysa otomatik aydınlatma açılmayabilir.
elinizin arksı yere paralel olmalıdır.
Saati yüzünüze çevrili tutmaya devam etseniz bile
aydınlatma 1 saniye sonra kapanır.

•

• Durağan bir elektrik gücü yada manyetik güç otomatik
aydınlatma anahtarının düzgün çalışmasını engelleyebilir.
Eğer aydınlatma açılmıyorsa, kolunuzu başlangıç 
noktasına indiriniz (yere paralel) ve sonra tekrar yüzünüze 
doğru kaldırınız. Yine çalışmazsa kolunuzu aşağı sarkıtın 
ve tekrar deneyin.
Bazı durumlarda, saati yüzünüze çevirdiğiniz ilk birkaç 
saniyede aydınlatma çalışmayabilir. Bu otomatik aydınlatma 
anahtarının bir arızası olduğu anlamına gelmez.

•

   15 dereceden fazla
olmamalı

•
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