
                  KULLANIM KILAVUZU 2711     CASIO
Saati Ayarlamak çin
1. kinci klik sesini duyana dek 

tepeyi dı arı çekiniz.
* Böylece saniye ibresi durur.

2. Tepeyi çevirerek ibreleri 
ayarlayınız.

3. Zaman i leyi ini tekrar ba latmak 
için tepeyi normal pozisyonuna 
itiniz. 

Günü ayarlamak çin
1. Birinci klik sesine kadar tepeyi 
dı arı çekiniz. 
2. Tepeyi kendinize do ru 

döndürerek günü ayarlayınız.(okla 
gösterilen yönde)
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4. Tepeyi normal pozisyonuna itiniz.
* 9:00 p.m. ve 1:00 a.m. saatleri arasında gün ayarı yapmayınız (bir sonraki günde gün 

ekranı d ei meyebilir).

Kronometrenin Kullanılması
Kronometre ile geçen zamanı 59 dakika, 59 saniyeye kadar ölçebilirsiniz. Gerekli 
durumlarda kronometrenin saniye ibresinin pozisyonunu da de i tirebilirsiniz.
* Resimde 20 dakika 40 saniye gösterilmektedir. 
* Tepe ilk klik e kadar da olsa ikinci klik e kadar da olsa dı arı çekiliyken kronometre 

sayımı yapmayınız. Herhangi bir tu a basamnız gerekirse tepeyi çevirmeniz 
gerekebilir, bu da halihazırdaki saat ve gün ayarını de i tirir. 

Geçen Zamanı Ölçmek çin
1. (A)ya basarak kronometreyi ba latınız. 

(A)ya basarak kronometreyi duraklatınız. 
* (A)ya tekrar basarak kronometreyi devam ettirebilirsiniz.

3. (B)ye basarak kronometeyi sıfırlayınız.
Kronometrenin Dakika ve Saniye brelerinin Ayarlanması 
Kronometrenin kullanılması kronometrenin dakika ve saniye ibrelerinin ba langıç 
pozisyonlarının de i mesine neden olabilir.A a ıdaki prosedürü uygulayarak 
kronometre sıfırlandı ında ibrelerin saatin 12 pozisyonuna gelecekleri ekilde 
ayarlama yapınız.
Kronometrenin Dakika ve Saniye brelerinin Ayarlamak çin
1. (B)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız ve kronometrenin dakika ve saniye ibrelerinin 

pozisyonunu kontrol ediniz. 
2. kinci klik sesine kadar ibreyi dı arı çekiniz.
3. (A)yı kullanarak kronometrenin saniye ibresini 12’yi gösterecek ekle gelene dek 
ilerletiniz. 
4. Kronometrenin dakika ibresi do ru yöne bakmaktaysa 5. basama a atllayanız. 

Kronometrenin dakika kolu yanlı  yöne bakıyorsa (B)ye basarak kronometrenin 
dakika ibresini 0’a getiriniz. 

5. stedi iniz ayarları yaptıktan sonra tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.
 * Tepeyi dı arı çekti inizde zaman i leyi inin saniye ibresi de durur.Yıkarıdaki 
prosedürü kullanarak zaman ayartlarını da tekrar yapmanız gerekir.

• Geçen Zaman halkası olan saatler için:
Geçen zaman halkasını, dakika ibresiyle   i aretini
gösterecek ekilde çeviriniz.
Belirli bir süre geçtikten sonra dakika ibresinin i aret etti i 
zaman halkasındaki zamanı okuyabilirsiniz. Bu geçen zamanı 
gösterir.

Geçen Zaman Halkası

* Bazı su rezistansı olan modallerde tepenin vida kilidi vardır.
* Bu tip modellerde tepenin vidasını resimde gösterildi i yönde 

çevirerek vidayı gev etip daha sonra tepeyi dı arı çekmeniz 
gerekir. Bu tepeleri dı arı çok sert bir ekilde çekmeyiniz. 

*  Tepenin vidası sıkı tırılmadı zamanlarda bu saatlerin su 
rezistansı olmadı ını unutmayınız. Ayar yaptıktan hemen 
sonra, tepeyi yerine itip vidasını sıkı tırınız. 


