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Giriş
Bu CASIO saati seçtiğiniz için tebrik ederiz. Ürünümüzden en iyi şekilde faydalanmanız
için bu kılavuzu dikkatl okuyunuz.

Saatinizi parlak ışıkta bırakınız
Saatin güneş pili ile oluşturulan elektrik, dahili bir pil ile
depolanır. Saat ışığın altında olmadığı zaman saatin kullanımı
pilin bitmesine neden olur. Mümkün olduğunca saati 
ışık altında kullanmaya çalışın.

• Saati kolunuza takmadığınız zaman, saati parlak ışığın
altına gelecek şekilde tutunuz.

• Saati mümkün olduğunca elbise kolunuzun dışında 
tutmaya çalışınız. Saatin bir kısmı kapalı olduğunda, 
şarj olması önemli derecede azalır. 

lllllllllll

Parlak ışık

Güneş pili

• Işık altında olmasa da saat çalışmaya devam edecektir. Saati karanlıkta bırakırsanız,
pilin bitmesine neden olur. Bundan dolayı da bazı saatler çalışmayabilir.  Eğer piller 
bitmişse, yeniden şarj ettikten sonra, saatin ayarlarını yeniden düzenlemeniz gerekir.
Saatin normal işlemesi için, saati mümkün olduğunca ışık altında bırakınız. 

Parlak ışık
Elektrik
enerjisi

Bütün 
etkin
fonksiyonlar

LEVEL 1
LEVEL 2
LEVEL 3
LEVEL 4Şarj

Güneş pili
(Işığı elektrik  
enerjsine çevirir.)

Şarj edilebilir pil

LEVEL 1
LEVEL 2
LEVEL 3
LEVEL 4

Bazı
etkin olmayan
fonksiyonlar

Deşarj

Pil ışık altında şarj olur. Pil karanlıkta deşarj olur.

• Fonksiyonların etkin olmadığı seviyeler, saatin modeline bağlıdır.
• Ekranın sık aydınlatılması pili çabuk bitirebilir ve pili şarj etmeniz gerekir. 

Aşağıdakiler, bir aydınlatma işlemindeki kaybedilen şarj zamanını geri kazanmak için 
gereken bilgileri verir. 

Yaklaşık beş dakika bir pencereden gelen parlak güneş ışığına tutmak
Yaklaşık 50 dakika, florosan oda ışığına tutmak

• Saati parlak ışığa tutarken ihtiyacınız olan bilgiler için “Güç Kaynağı”
bölümünü okuyunuz.

Saatin ekranı boş ise...
Saatin ekranı boş ise, bunun anlamı, saatin Güç Tasarrufu fonksiyonu, gücü korumak için 
ekranı kapatmış demektir. 
• Daha fazla bilgi için “Güç Tasarrufu Fonksiyonu” bölümüne bakınız.  

Bu kılavuz hakkında
• Saatinizin modeline bağlı olarak ekrandaki yazılar ışıklı 

zemin üzerine karartma ya da karartılmış zemin
üzerine ışıklandırma ile gösterilebilir. Bu kılavuzdaki
örnek ekranlarda ışıklandırılmış zemin üzerinde
karartma yazılar kullanılmaktadır.

• Tuş işlemleri, şekilde gösterildiği gibi harfler kullanılarak
gösterilir.

• Bu el kılavuzunun her bölümü; kullanım
için gerekli olan tüm bilgileri size sunmaktadır.
Daha detaylı teknik bilgileri ise "Referans" bölümünde
bulabilirsiniz.

(Işık)

(Işık)

Alarm Modu

Geri Sayım Sayacı ModuKronometre Modu

Genel Rehber
• Bir moddan diğer bir moda geçmek için (B)yi kullanınız.
• Her türlü modda (ayarlar ekranının görüntüde olması hariç) (L)ye basarak ekranı

aydınlatabilirsiniz.

Zaman İşleyişi Modu
(B)ye basınız.

Dünya Saatleri Modu

Radyo kontrollü Atomik Zaman İşleyişi
Bu saat, bir zaman ayarlama sinyali alır ve zaman ayarlarını 
buna göre yeniler. Zaman ayarlama sinyali hem Standart Saat 
hem de Yaz Saati verilerini içerir. 

• Bu saat, Fort Collins, Colorado (ABD)den gelen zaman 
ayarlama sinyallerini alır. Sinyal alış, Kuzey Amerika 
kapsamında mümkündür   .* .
* Bu kılavuzdaki “Kuzey Amerika” terimi, Kanada, Birleşik

Devletler Kıtası ve Meksikoyu kapsayan alan
anlamındadır.

Mevcut Zaman Ayarı
Bu saat, zaman ayarlarını bir zaman ayarlama sinyaline 
göre otomatik olarak ayarlar. Gerektiğinde, saati ve tarihi 
manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

Ay - Gün

Saat: Dakika

DST göstergesi

Saniye
PM göstergesi

• Saati satın aldıktan sonra yapmanız gereken ilk şey, Bulunduğunuz Şehir ayarını
yapmaktır. Bu da, saati kullanacağınız şehir demektir. Daha fazla bilgi için 
“Bulunduğunuz Şehri ayarlamak için” bölümüne bakınız. 

• Saati Fort Collins’deki vericilerin menzili dışında kullandığınızda, saati gerektiği 
gibi manuel olarak ayarlamanız gerekir. Manuel ayarlar hakkında daha fazla
bilgi için “Zaman İşleyişi” bölümüne bakınız. 

Bulunduğunuz Şehri ayarlamak için
1. Zaman İşleyişi Modunda, şehir kodu yanıp sönmeye başlayana
    kadar (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçmiş olursunuz.
2. Şehir kodu olarak kullanmak istediğniz şehir kodunu seçmek
     için (C) (doğu) ve (L) (batı) tuşlarını kullanınız.

• Aşağıda, Kuzey Amerikada bulunan belirli şehirlerin
kodları bulunmaktadır. 
YVR : Vancouver
LAX : Los Angeles, San Francisco, Las Vegas,

Seattle/Tacoma, Tijuana
YEA : Edmonton
DEN : Denver, El Paso, Culiacan
MEX : Mexico City
YWG : Winnipeg
CHI : Chicago, Houston, Dallas/Fort Worth,

New Orleans
MIA : Miami
YTO : Toronto
NYC : New York, Detroit, Boston, Montreal
YHZ : Halifax
YYT : St. Johns

3. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

l l l l l llllllllll
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Şehir kodu

Önemli!
• Normalde, Bulunduğunuz şehri seçtiğiniz sürece, saatiniz doğru saati göstermelidir.

Göstermediği takdirde, bir dahaki otomatik algılama işleminden (gece yarısı) sonra, 
otomatik olarak ayarlamalıdır. Manuel algılama yapabilir ya da zamanı manuel olarak
ayarlayabilirsiniz.

• Yaz Saati Uygulamasını kullanmayan bir bölgede iseniz, DST ayarını kapatınız.

Zaman Ayarlama Sinyal Alışı
Zaman ayarlama sinyalini algılamak için kullanabileceğiniz iki metod vardır:
otomatik alış ve manuel alış
• Otomatik Alış

Otomatik alış ile, saat, zaman ayarlama sinyallerini, otomatik olarak gece yarısı, 
1:00, 2:00, 3:00, 4:00 ve 5:00 olmak üzere 6 kere alır. Daha fazla bilgi için “Otomatik
Alış Hakkında” bölümüne bakınız. 

• Manuel Alış
Manuel alışla tuşa basarak, zaman ayarlama alış işlemine başlarsınız.
Daha fazla bilgi için “Manuel alış yapmak için” bölümüne bakınız.

Önemli!
• Zaman ayarlama sinyali almak için hazır olunduğunda, saati aşağıda gösterildiği gibi;

saat 12 yüzü bir pencereye gelecek şekilde tutunuz. Yanında hiç bir metal objenin 
olmadığından emin olunuz.

Resin Band Metal Band

• Saat yan tutulmamalı ya da yanlış yöne doğru tutulmamalıdır.
• Doğru sinyal alışı aşağıda belirilen koşullar altında çok zor hatta imkansız olabilir.

Binaların 
içinde ya da
arasında

Bir aracın
içinde

Ev aletlerinin, 
ofis
malzemelerinin
yanında
ya da
bir cep
telefonun
yanında

İnşaat 
hava alanı 
ya da
diğer 
elektirk sesi
olan
yerlerde

Yüksek 
gerilimli
kabloların 
yanında

Dağların 
arasında
ya da
arkasında
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• Sinyal alışı, geceleyin gün boyu olandan daha iyidir.
• Zaman ayarlama sinyal alışı 2 ila 5 dakika sürer. Bu süre boyunca, herhangi 

bir tuş işlemi yapmayınız ya da saati oynatmayınız.
• Bu saat, Fort Collins, Colorado (ABD)den gelen zaman ayarlama sinyallerini

alacak şekilde tasarlanmıştır.
Alış Menzili

• Vericiden 600 milden (1, 000 kilometre) den fazla uzaklıklarda, sinyal alışı, yılın
belli zamanlarında ya da günün bazı zamanlarında mümkün olmayabilir. Radyo 
parazitleride saatin sinyal alışında problem oluşturabilir.

• Saat, vericinin alış menzilinde olsa bile, sinyal dağlarla ya da saat ve sinyal kaynağı
arasındaki diğer jeolojik oluşumlar nedeniyle engellenirse, sinyal alışı imkansız 
olur.

Fort Collins

• Sinyal alışı hava, atmosferle ilgili koşullar ve mevsimsel değişikliklerden etkilenir.

• Zaman ayarlama sinyal alışı hakkında problemler yaşıyorsanız, “Sinyal Alışı Hakkında
Sorun Giderme” bölümüne bakınız.

Otomatik Alış Hakkında
Otomatik alış açık olduğunda, Zaman İşleyişi Modundaki zaman gece yarısı, 1:00,
2:00, 3:00, 4:00 ve 5:00 (ayarlama zamanları) olduğunda, saat otomatik olarak zaman 
ayarlama sinyallerini almaya başlar. 
Herhangi bir otomatik alış başarılı olduğunda, diğer otomatik alış işlemleri 
gerçekleştirilmez. 
Not
• Otomatik alış, sadece, saat Zaman İşleyişi ya da Dünya Saatleri Modunda iken 

çalışır. Alarm çalarken, geri sayım işlemi varken, otomatik alış zamanı 
geldiğinde ya da ayar ekranı (yanıp sönen bir ayarı olan ekran) varsa, 
otomatik alış gerçekleştirilmez.

• Ayarlama sinyallerinin otomatik alışı, siz uyuyorken, sabah erkenden gerçekleşmek 
üzere ayarlanmıştır (Zaman İşleyişi saatinin doğru ayarlanmış olması şartı ile).
Gece yatmadan önce, saati kolunuzdan çıkarın ve sinyali kolayca alabileceği bir yere 
koyunuz.

• Otomatik alış açık olduğunda, Zaman İşleyişi Modu saati ayarlama zamanlarından her 
birine geldiğinde, ayarlama sinyallerini 2 ila 5 dakikada alır. Herhangi bir ayarlama 
zamanından önce ya da sonraki beş dakika içinde herhangi bir işlem yapmayınız.

• Ayarlama sinyali alışı, Zaman İşleyişi Modundaki saate bağlıdır. Alış işlemi, ekran 
ayarlama zamanlarından herhangi birini gösterdiğinde, Zaman İşleyişi Modundaki
saatin doğru olup olmadığını önemsemeden, gerçekleşecektir. 

• Birden fazla otomatik alış işlemi başarılı olduğunda, saat, ayarlamaları yapmak için 
başarılı olan en son alıştaki verileri kullanır.  Sadece bir alış başarılı olduğunda ise, 
saat başarılı alışın verilerini kullanır. 

Alış Göstergesi Hakkında
Alış göstergesi, alınan ayarlama sinyallerinin gücünü gösterir. En iyi algılama için, 
saati, sinyal gücünün en kuvvetli olduğu yerde tutunuz. 

Zayıf
(Seviye 0)

Güçlü
(Seviye 3)

• Sinyal gücünün kuvvetli olduğu bir alanda bile, alış göstergesinin sinyal gücünü 
göstermek üzere yeterince stabilize olması için sinyal alışı yaklaşık 10 saniye sürer.

• Alış göstergesini, sinyal gücünü kontrol etmek ve sinyal alış işlemi boyunca saat 
için en uygun yeri bulmak için bir rehber olarak kullanabilirsiniz.

• Zaman ayarlama sinyal alışında ve saatin zaman ayarının yapılmasında, Seviye 3 
alış göstergesi, bütün modlarda ekranda kalır. Seviye 3 alış göstergesi, sinyal 
alışı başarısız olduğunda ya da mevcut zaman ayarını manuel yaptığınızda
ekranda görünmez. 

Alış Göstergesi

• Seviye 3 alış sinyali göstergesi saat hem zaman hem tarih verilerini 
başarılı bir şekilde alabildiğinde görünür. Sadece zaman verisi alındığında 
görüntülenmez.  

• Seviye 3 alış göstergesi, en azından bir tane otomatik ayarlama sinyal alış 
işleminin başarılı olduğunu gösterir. Yinede, Seviye 3 alış göstergesi, her gün
gece yarısı ekrandan silinir. 

Manuel Alış yapmak için 
1. Saatin üst kısmı (12’yi gösteren kısmı) bir pencereye doğru 
    gelecek şekilde sabit bir yere koyunuz.
2. Zaman İşleyişi Modunda, ekranda RC! yazısı görünene
    kadar yaklaşık iki saniye (C)ye basılı tutunuz.

 

• Zaman ayarlama sinyal alışı 2 ile 5 dakika sürer. 
Bu süre boyunca herhangi bir işlem yapmayınız ve saati
oynatmayınız.

• Sinyal alışı tamamlandıktan sonra, saatin ekranı Son 
Sinyal ekranına döner. 

Alış Göstergesi

Not
• Bir alış işlemini kesmek ve Zaman İşleyişi Moduna dönmek için (C)ye basınız. 
• Alış işlemi başarısız olduğunda, ekranda bir iki dakikalığına ERR mesajı görünür. 

Bundan sonra, saat Zaman İşleyişi Moduna döner. 
• (C)ye basarak Son Sinyal ekranından ya da ERR ekranından normal zaman 

işleyişi ekranına  geçebilirsiniz.
Otomatik alışı açıp kapatmak için 

1. Zaman İşleyişi Modunda, Son Sinyal ekranını görüntülemek 
    için (C)ye basınız.
2. Mevcut otomatik alış ayarı (ON ya da OFF) yanıp 
    sönmeye başlayana kadar (A)ya basılı tutunuz.

• Seçtiğiniz Bulunduğunuz şehir, zaman ayarlama 
alışını destekmeyen bir şehir ise, ayar ekranı 
görünmeyecektir.

3.Otomatik alış açık (ON) ve kapalı (OFF) arasında seçim yapmak için (C)ye basınız.
4. Ayar ekranından çıkmak için (A)ya basınız.
• Sinyal alışını destekleyen şehir kodları hakkında bilgi için

“Bulunduğunuz Şehri ayarlamak için” bölümüne bakınız.

l l l l l l llllllllll
l l

l l

On/Off durumu

Son Sinyal Ekranı

(C)ye bas.

Alış zamanı
Ay – Gün

Saat : Dakika
PM göstergesi

Alış tarihi

Son Sinyal ekranını görüntülemek için
Zaman İşleyişi modunda, Son Sinyal ekranını (GET ile gösterilir) görüntülemek için (C)ye 
basınız. Son Sinyal ekranı, başarılı olan son zaman sinyali alışının zamanını ve tarihini 
gösterir.

DST göstergesi

Saniye

Sinyal Alışı Hakkında Sorun Giderme
Zaman ayarlama sinyal alışı hakkında problemler yaşıyorsanız aşağıdaki noktaları kontrol
ediniz.

Problem
Manuel alış
gerçekleştirile-
miyor

Otomatik alış
açık ama, 
Seviye 3 alış 
göstergesi
ekranda 
görünmüyor.

Zaman ayarı, 
sinyal alışını 
takiben yanlış

Mühtemel Sebep
• Saat Zaman İşleyişi Modunda değil.

• Bulunduğunuz Şehir  aşağıdaki şehir 
kodlarından biri değil:
YVR, LAX, YEA, DEN, MEX, YWG,
CHI, MIA, YTO, NYC, YHZ, ya da YYT.

• Zamanı manuel değiştirdiniz.
• Saat Zaman İşleyişi ya da Dünya 

Saatleri Modunda  değil ya da otomatik 
alış işlemi sırasında tuş işlemi yaptınız.

• Alış başarılı olsa bile, Seviye 3 alış 
göstergesi her gün gece yarısı 
kaybolur.

• Son alış işleminde sadece zaman 
verisi (saat, dakika, saniye) alındı. 
Seviye 3 alış göstergesi, sadece, 
zaman ve tarih verisi (yıl, ay, gün) 
birlikte alındığında görünür. 

• Zaman bir saat ileri ise, DST ayarı
yanlış olabilir. 

• Bulunduğunuz şehir kodu ayarı, saati
kullandığınız alanla uyuşmuyor. 

Yapmanız gereken
• Zaman İşleyişi Moduna giriniz

ve tekrar deneyiniz.
• YVR , LAX, YEA, DEN,

MEX, YWG, CHI, MIA, YTO,
NYC, YHZ, ya da  YYT :Bulundu-

• Manuel alış işlemi yapınız ya da
bir sonraki otomatik sinyal alış
işlemi gerçekleştirilene kadar
bekleyiniz.

• Saatin sinyal alabileceği
bir yerde olduğundan emin 
olunuz. 

• DST ayarını Otomatik DST
olarak değiştiriniz. 

• Bulunduğunuz Şehir olarak
doğru şehir kodunu seçiniz.

• Daha fazla bilgi için, “Zaman Ayarlama Sinyal Alışı” bölümü altındaki “Önemli!” kısmına
ve “Radyo kontrollü Atomik Zaman İşleyişi Uyarıları”na bakınız.

Dünya Saatleri
Dünya Saatleri Modu dijital ekranda 48 şehrin (29 zaman dilimi)
saatlerini gösterir.
• Bir şehir için gösterilen zaman yanlışsa, Bulunduğunuz Şehir

zaman ayarlarını kontrol ediniz ve gerekli değişiklikleri
yapınız.

• Bu bölümdeki tüm işlemler (B) tuşuna basarak
girebileceğiniz Dünya Saatleri Modunda gerçekleştirilir.

Şehir Kodu

Seçilen şehirdeki
mevcut saat

Başka Bir Şehir Kodunun Saatini Görmek İçin
Dünya Saatleri Modunda (C)yi kullanarak şehir kodlarını (zaman dilimlerini) doğuya 
doğru tarayınız.
• Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgiler için “Şehir Kodu Tablosu”na bakınız.

Bir Şehir Kodunda Yaz Saati Uygulaması/ Standart Saat Seçimi
1. Dünya Saatleri modunda (C)yi kullanarak standart
    saat/yaz saati uygulaması ayarlarını değiştirmek
    istediğiniz şehri (zaman dilimi) bulunuz. 
2. (A)ya basılı tutarak yaz saati uygulamasını (DST göstergesi) 
    ya da Standart saati (DST göstergesi yok) seçiniz. 

• Yaz Saati uygulaması açık olan bir şehir kodunu
görüntülediğinizde, ekranda DST göstergesi görünür.

• DST/Standart saati uygulaması sadece mevcut görüntülenen
şehir kodu için geçerli olur. Diğer şehirler bundan etkilenmez.

DST göstergesi

Alarmlar
Alarm modunda, 4 tane bir kerelik alarm ve bir tane de
uyku alarmı vardır.
Saat Başı Sinyalini (SIG) açıp kapamak için Alarm Modunu 
kullanınız.
• AL1 ve AL4 arasında numaralandırılmış alarmlar ve bir de 

SNZ alarmı olmak üzere 4 alarm vardır. SNZ’yi sadece bir uyku 
alarmı olarak düzenleyebilirsiniz. AL1,AL4 arasındaki alarmlar
bir kerelik alarmlar olarak kullanılabilr. 

• Bu bölümdeki tüm işlemler (B) tuşuna basarak
girebileceğiniz alarm modunda yer alır.Alarm zamanı

(Saat: Dakika)

Alarm numarası

Bir alarm zamanı ayarlamak için
1. Alarm Modunda, ayarlamak istediğiniz alarm ekranda
   görüntülenene kadar alarm ekranlarını taramak için (C)yi
   kullanınız. 

 2. Bir alarm seçtikten sonra, alarm zamanın saat ayarı yanıp 
     sönmeye başlayana kadar (A)ya basınız. Böylece ayarlar 
     ekranına geçerseniz. 

• Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.
3. Yanıp sönmeyi saat ve dakikaya götürmek için (B)yi
    kullanınız.

AL1 AL2 AL3

SIG SNZ AL4

ğunuz Şehir olarak bunlardan birini seçiniz
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4. Bir ayar yanıp sönerken, (C) + ve (L) - tuşlarını kullanarak istediğiniz ayarı yapınız.
5. (A)ya basarak ayar ekranından çıkınız.
• 12 saat formatı kullanarak alarm zamanını ayarlıyorsanız a.m (gösterge yok) ve

p.m (P göstergesi) ayarını doğru yapmaya dikkat ediniz.

Alarm İşlemi
Ayarlanan zamana gelen saat, hangi modda olursanız olun 10 saniye boyunca çalar.
Uyku alarmında ise alarm işlemi siz onu durdurana kadar toplam yedi kez her beş
dakikada bir çalar.
• Çalan alarmı durdurmak için herhangi bir tuşa basınız.
• Uyku alarmındaki 5 dakikalık aralarda, şunları yaparsanız

varolan uyku alarmı iptal edilir:
              Zaman İşleyişi ayarlar ekranının görüntülenmesi
              Uyku alarmı ayarlar ekranının görüntülenmesi

Alarmı test etmek için 
Alarm Modunda (C)ye basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

Alarmı açı kapamak için
1. Alarm Modunda (C)yi kullanarak bir alarm seçiniz 
2. Açıp kapamak için (A)ya basınız.
• Bir kerelik bir alarm açtığınızda (AL1, AL2, AL3, AL4)

kendi Alarm Modu ekranında, alarm açık göstergesi 
görünür. Uyku alarmını açarsanız (SNZ), kendi Alarm 
Modunda alarm açık ve uyku alarmı göstegesi görünür.

• Bütün modlarda halihazırda açık olan herhangi bir alarm 
için alarm açık göstergesi görüntülenir. Uyku alarmı açık 
olduğunda uyku alarmı göstergesi bütün modlarda görüntülenir.

• Alarm çalıyorken, alarm açık göstergesi yanıp söner.

• Uyku alarmı göstergesi, alarmlar arasında, 5 dakikalık aralarla
yanıp söner.

Uyku alarmı göstergesi

Alarm açık göstergesi

Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması
1. Alarm Modunda (C)yi kullanarak Saat Başı Sinyalini (SIG)
    seçiniz.
2. Açık (Saat Başı Sinyali açık göstergesi görünür) ve kapalı
    (Saat Başı Sinyali açık göstergesi görünmez) arasında
    seçim yapmak için (A)ya basınız.
• Saat başı sinyali açıldığında, saat başı sinyali

açık göstergesi bütün modlarda ekranda görünür.

Saat başı sinyali 
açık göstergesi

Geri Sayım Sayacı
Geri sayım sayacı bir dakika ile 60 dakika arasında
ayarlanabilir. Geri sayım sıfıra ulaştığında saat sinyal
verecektir.
• Bu bölümdeki tüm işlemler (B) tuşuna basarak

girebileceğiniz Geri Sayım Sayacı Modunda
gerçekleştirilmektedir.

Dakika 1/10 saniye Saniye

Geri sayım sayacının başlangıç zamanını ayarlamak için
1. Geri Sayım sayacı modunda geri sayım başlangıç zamanı görüntüdeyken başlangıç 
    zamanının saat haneleri ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. 
    Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.

• Geri sayım başlangıç zamanı görüntülenmiyorsa “Geri Sayım Sayacını Kullanmak 
İçin” adlı bölüme bakarak gerekeni yapınız.

2. Bir ayar yanıp sönerken, (C) + ve (L) - tuşlarını kullanarak istediğiniz ayarı yapınız.
3. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin
Geri Sayım sayacı modunda (C)ye basarak geri sayımı başlatınız.
• Geri sayım sıfıra ulaştığında, 10 saniye boyunca ya da siz herhangi bir tuşa

basarak susturana kadar alarm çalacaktır. Alarm durduktan sonra, geri sayım 
zamanı otomatik olarak başlangıç değerine resetlenir. 

• Çalışmakta olan geri sayımı (C)ye basarak duraklatabilirsiniz.
(C)ye tekrar basarsanız sayım kaldığı yerden devam edecektir.

• Geri sayım işlemini tamamen iptal etmek için öncelikle (C)ye basarak sayımı 
durudurunuz. Daha sonra (A)ya basınız. Ekrana geri sayım başlangıç 
zamanı gelir.

Kronometre
Kronometre, geçen zaman, ayrık zaman ve iki
bitişli zamanları ölçmenizi sağlar.
• Kronometrenin görüntü aralığı, 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 (B) tuşuyla girilen Kronometre
modunda bulunmaktadır.

Minutes Seconds1/100
second

Aydınlatma
Arka ışık, EL (electro-luminescent-elektr ışılışıyıcı) paneli 
karanlık ortamlarda ekranı aydınlatır, ekranın 
okunmasını kolaylaştırır.
• Arka ışığın kullanımı ile ilgili diğer önemli bilgiler için

Aydınlatma Uyarıları" bölümünü okuyunuz.
Aydınlatmayı açmak için
Herhangi bir modda (herhangi bir ayar ekranın görüntülenmesi 
hariç), (L)ye basarak ekranı aydınlatınız.
• Aydınlatma süresini 1.5 saniye ya da 2.5 saniye olarak 

belirleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için “Zaman ve tarihi 
ayarlamak için” bölümüne bakınız.

Güç Kaynağı
Bu saatte, bir güneş pili, güneş pilinin ürettiği elektrik enerjisi ile şarj olan bir özel şarj 
edilebilir pil (İkincil pil) bulunmaktadır. Aşağıdaki resim, saati şarj etmek için nasıl 
tutmanız gerektiğini gösterir.

Örnek: Saati, yüzü bir ışık kaynağına
gelecek şekilde ayarlayınız.

•  Resim, resin bandlı bir saati nasıl 
 koymanız gerektiğini gösterir.

•  Güneş pilinin herhangi bir kısmı bir 
 elbise v.b gibi birşeyle engellendiğinde, 
 şarj verimliliği düşer.

• Saati mümkün olduğunca, elbise 
kolunuzun dışında tutmaya 
çalışmalısınız. Saatin yüzü 
kısmen kapandığında, şarj olma 
azalır.

Güneş pili

Önemli!
• Saati uzun süre karanlıkta bırakmak ya da saati ışığın gelmesini engelleyecek bir şekilde  

takmak şarj edilebilir pil gücünün azalmasına neden olabilir. Mümkün olduğunca, saati 
parlak ışık altında tutmaya çalışınız. 

• Bu saat, güneş pili tarafından üretilen gücü depolayan özel bir şarj edilebilir pil kullanır, böylece
düzenli bir şekilde pili değiştirmeniz gerekmez. Yinede, çok uzun süre kulanımdan sonra
şarj edilebilir pil, tamamen şarj edebilme özelliğini kaybedebilir. Eğer şarj edilebilir pilinizin
tamamen şarj etmeme problemi varsa, onu değiştirmek için satıcınızla ya da bir CASIO 
bayisiyle görüşünüz. 

• Asla saatinizin özel pilini kendi başınıza değiştirmeyiniz. Yanlış pilin kullanımı, saate 
zarar verebilir. 

• Pil gücü Seviye 5’e düştüğü zaman ve pili değiştirdiğinizde mevcut saat ayarı ve diğer ayarlar 
kendi ilk fabrika ayarlarına dönerler. 

• Saati uzun süre saklayacağınız zaman saatin Güç Tasarrufu fonksiyonunu açınız ve 
normalde parlak ışık alan bir yerde muhafaza ediniz. Bu da şarj edilebilir pillerin bitmesini
engeller. 

Fonksiyon Durumu
Bütün fonksiyonlar etkin.
Bütün fonksiyonlar etkin.
Otomatik ve manuel alış,
sinyal tonu ve aydınlatma
devre dışı.
Otomatik ve manuel alış,
sinyal tonu,aydınlatma
ve ekran devre dışı.

Zaman İşleyişi de dahil
bütün fonksiyonlar devre 
dışı olur ve sıfırlanır.

Pil Gücü Göstergesi ve Telafi Göstergesi
Pil gücü göstergesi, şarj edilebilir pilin mevcut güç seviyesini gösterir.

Seviye
1
2

3

4

5

Pil Gücü Göstergesi

l l l l l llllllllll
l l l

Pil gücü göstergesi

Telafi göstergesi

(Şarj bitiyor uyarısı)

• Pil Seviye 3’te iken Zaman İşleyişi Modunda ekranda LOW göstergesi yanıp söner.

• Seviye 3’teki LOW göstergesi ve Seviye 4’teki şarj göstergesi (CHG) pilin gücünün
düşük olduğunu ve mümkün olduğunca çabuk şarj için parlak ışığa koymak 
gerektiğini gösterir.

• Seviye 5’te bütün fonksiyonlar devre dışı olur ve ayarlar ilk fabrika ayarlarına geri 
dönerler. Şarj edilebilir pil şarj edildikten sonra, fonksiyonlar tekrar etkin olur ancak; 
pil seviyesi Seviye 4’ten (yanıp sönen şarj göstergesi ile gösterilir) Seviye 5’e geldikten 
sonra tarihi ve saati ayarlamanız gerekir. Pil Seviye 5’e düştükten sonra Seviye 3’e (şarj  
göstergesi yok) gelene kadar, diğer ayarlardan herhangi birini düzenleyemezsiniz. 

• Saati doğrudan güneş ışığı altında ya da başka bir güçlü ışık kaynağı altında bırakırsanız
pil göstergesi geçici olarak mevcut pil seviyesinden daha yüksek bir seviye gösterir. Doğru pil
gücü göstergesi bir kaç dakika sonra görünmelidir.

• Kısa bir süre içinde ışık ya da alarmları bir kaç kere kullanırsanız, telafi göstergesi 
(RECOV) ekranda görünür ve pil gücü kuratarılana kadar aşağıdaki işlemler devre dışı olur.

Aydınlatma
Sinyal Tonu
Zaman ayarlama sinyal alışı

C
Başlat                         Durdur                       Tekrar Başlat              Durdur                       Sil

Geçen Zaman
C C C A

Ayrık Zaman
C
Başlat                         Ayır                            Ayırımı bırak              Durdur                        Sil
                                   (SPL görünür)

A A C A

İki Bitişli Zaman
C
Başlat                         Ayır                            Durdur                        Ayırımı bırak             Sil

A C A A

1. yarışmacı
bitirir
1. yarışmacının
zamanı ekrandadır.

2. yarışmacı
bitirir.

2. yarışmacının
zamanı ekrandadır.

Kronometre İle Zaman Ölçümleri

Biraz zaman geçtikten sonra, pil gücü geri kazanılacaktır ve telafi göstergesi kaybolacaktır.
Böylece yukarıdaki işlemler tekrar etkin hale gelecektir. 

Şarj Önlemleri
Bazı şarj durumları saatin çok ısınmasına neden olabilir. Şarj edilebilir pil şarj edildiğinde, 
saati aşağıda söylenen alanlarda bırakmayınız. Saatin çok ısınması, likit kristal ekranının
kararmasına neden olabilir. Saatin sıcaklığı azaldığında, LCD ekranın görüntüsü normale 
dönmelidir.

Uyarı!
Şarj edilebilir pili şarj etmek için saati parlak ışık altına bırakmak saatin çok ısınmasına 
neden olabilir. Elinizin yanmaması için saati tutarken dikkatli olunuz. Saat uzun süre boyunca
aşağıdaki durumlara maruz kalırsa ısınabilir.
• Doğrudan güneş ışığına park etmiş bir arabanın torpido gözünde
• Elektrik ampülünün çok yakınında
• Doğrudan güneş ışığı altında
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Işığa Tutma Seviyesi (Parlaklık)
Açık güneş ışığı (50,000 lux)
Bir penceredn gelen güneş ışığı (10,000 lux)
Bulutlu bir günde pencereden gelen gün ışığı
(5,000 lux)
Florasan oda ışığı (500 lux)

Işığa Tutma Zamanı
5 dakika
24 dakika
48 dakika

8 saat

• Bütün teknik detayları da belirttik.
• Günde 18 saat gösterme, 6 saat uyuma durumu.
• Günde 1 aydınlatma işlemi (1.5 saniye) 
• Günde 10 saniye alarm işlemi
• Günde 10 dakika sinyal alışı

• Sürekli işlem sık şarjla sağlanır.

Şarj Rehberi
Tam bir şarjdan sonra, zaman işleyişi yaklaşık 8 aya kadar etkin halde olur. 
• Aşağıdaki tablo, normal günlük işlemler için yeterince enerji üretmesi için

saatin her gün ışık altında durması gereken süreyi gösterir. 

– – –

Telafi Zamanları
Aşağıdaki tablo pilin bir seviyeden diğer seviyeye geçmesi için gereken ışığa tutma 
zamanını gösterir. 

• Yukarıdaki ışığa tutma zaman değerleri sadece referans içindir. Asıl gereken
ışığa tutma zamanları ışık koşularına bağlıdır. 

10 saat

37 saat

60 saat

Işığa Tutma Seviyesi 
(Parlaklık)

Açık güneş ışığı  (50,000 lux)

Bir penceredn gelen güneş ışığı
(10,000 lux)
Bulutlu bir günde pencereden 
gelen gün ışığı                              (5,000 lux)
Florasan oda ışığı 
(500 lux)

Işığa Tutma Zamanı
Seviye 5   Seviye 4   Seviye 3    Seviye 2   Seviyel 1

2 saat

6 saat

9 saat

98 saat

35 saat 

134 saat

216 saat

Zaman İşleyişi
Zaman İşleyişi Modunu kullanarak saati ve tarihi görebilir, ayarlarını yapabilirsiniz.
• Zaman İşleyişi Modu ayar ekranını, aydınlatma süresini ve 12/24 saat formatını  

belirlemek, güç tasarrufu açık ve kapalı arasında seçim yapmak için, ana zaman
işleyişi ekranında tarihi/haftanın gününü göstermek ya da saklamak için kullanabilirsiniz.

•

• Zaman İşleyişi Modunda (C)ye basarak Son Sinyal ekranını görüntüleyebilirsiniz.

Saat : Dakika
PM göstergesi

Ay – Gün

(A)ye bas.

Haftanın günü ekranı

Son Sinyal ekranı

(C)ye bas.
(C)ye bas.

Saniye

DST göstergesi

Zamanın ve tarihin ayarlanması
Mevcut zaman ve tarih ayarını değiştirmeden önce, Bulunduğunuz Şehir kodunu seçtiğinizden
emin olunuz. Zaman İşleyişi Modu ayarlarına göre, Dünya Saatleri Modu zamanının hepsi 
görüntülenir. Bundan dolayı, Zaman İşleyişi modunda, zamanı ve tarihi ayarlamadan önce, 
Bulunduğunuz Şehir kodunu doğru seçmediğiniz takdirde, Dünya Saatleri Modu zamanı doğru 
olmayacaktır.  

Zamanı ve tarihi ayarlamak için
1. Zaman İşleyişi Modunda, şehir kodu yanıp sönmeye başlayana
   dek (A) tuşuna basınız. Böylece ayarlar ekranına girersiniz.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara
   geçmek için (B) tuşunu kullanınız.

l l l l l llllllllll
l l l

Şehir kodu  

Saniye Saat

Dakika

12/24-Saat
Formatı

Ay                        Yıl

DST

GünGüç TasarrufuTarih ve Günü 
Göster/Gizle

Şehir Kodu

Ekran: Bunu yapmak için:
Şehir kodunu değiştirmek

Otomatik DST (AT), Standart Saat (OFF)
ve Yaz Saati (ON) arasında geçiş
yapmak için.
12 saat formatı(12H) ya da 24 saat
formatı (24H) arasında seçim yapmak

Bunu yapın:
(C) doğu ve (L) batı

(C)ye bas.

(C)ye bas.

3. Ayarlamak istediğiniz bölüm yandığında (C) ve/veya (L) tuşlarına basarak
aşağıda belirtildiği şekliyle değişikliği yapınız.

Saniyeleri 00 sıfırlamak 
Aydınlatma süresi olarak 1.5 saniye (  )
ya da 2.5 saniyeyi (     seçmek için)

Saat, dakika ya da yılı değiştirmek

Ay ya da günü değiştirmek

 Güç Tasarrufu açık (ON), kapalı (OFF)
 arasında seçim yapmak

Zaman işleyişi ana ekranında  tarih/haftanın
gününü göstermek ya da gizlemek için 
(--- ile gösterilir)

(C)ye bas.
(L)ye bas.

(C) + ve (L) – 

(C)ye bas.

(C)ye bas.

• Mevcut şehir kodlarının bir listesi için “Şehir Kodu Tablosu”na bakınız.
• Otomatik DST (AT) sadece, Bulunduğunuz Şehir kodu olarak YVR, LAX, YEA, DEN, 

MEX, YWG, CHI; MIA, YTO, NYC, YHZ ya da YYT seçili iken kullanılabilir. Daha
fazla bilgi için aşağıdaki “Yaz Saati (DST)” bölümüne bakınız.

• Zaman ve tarih dışındaki ayarlar hakkında bilgi için şunlara bakınız:
Aydınlatma süresi:Aydınlatma
Güç Tasarrufu: Güç Tasarrufu Fonksiyonu

• Tarihi ve haftanın gününü gösterme ya da gizleme hakkında detaylar için “Tarih/Haftanın 
gününün gizlenmesi” bölümüne bakınız.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız. 

Yaz Saati(DST)
Yaz saati uygulaması, Standart saat üzerinden yapılan 1 saatlik değişim ile elde edilen
bir uygulamadır. Fakat tüm ülkelerde ve tüm bölgelerde bu uygulama kullanılmaz.

Forn Collins’ten gelen zaman ayarlama sinyali,  Hem Standart Saat hem de DST verilerini 
içerir. Otomatik DST seçili olduğunda, saat, alınan zaman sinyaline göre otomatik olarak
Standart Saat ve Yaz Saati arasında geçiş yapar. 

• Bulunduğunuz Şehir kodu olarak YVR, LAX, YEA, DEN, MEX, YWG, CHI; MIA, YTO, NYC, 
YHZ ya da YYT seçtiğinizde geçerli DST ayarı Otomatik DST (AT)dir. 

• Bölgenizde, zaman ayarlama sinyallerini almada problem yaşıyorsanız, Standart Saat ve
Yaz Saati arasında manuel olarak değişim yapmak en iyisidir. 

Yaz Saati ayarını değiştirmek için
1. Zaman İşleyişi Modunda, şehir kodu yanıp sönmeye başlayana
   dek (A) tuşuna basınız. Böylece ayarlar ekranına girersiniz. 
2. (B)ye basınız, böylece DST ayar ekranı görünecektir.
3. Aşağıdaki sırada dizili olan DST ayarlarına geçmek için (C)ye basınız. 

Otomatik DST (AT  )        DST kapalı(OFF)            DST açık  ( ON )

4. İstediğiniz ayar seçilince, (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
• DST göstergesi, Yaz Saati uygulamasının açık olduğunu göstermek için ekranda görünür.

Tarih/Haftanın gününün gizlenmesi
Tarih/haftanın günü zaman işleyişi ana ekranında görünmeyecek şekilde saati 
ayarlayabilirsiniz.
• Zaman İşleyişi Modunda (A)ya basarak, bir takvim ekranı (mevcut tarih ve haftanın günü)

ve zaman işleyişi ana ekranı arasında geçiş yapabilirsiniz. 
• Takvim ekranını herhangi bir işlem yapmadan iki üç dakika bırakırsanız, saat otomatik

olarak zaman işleyişi ana ekranına dönecektir.

Saat: Dakika

SaniyePM göstergesi

Zaman İşleyişi ana ekranı
Haftanın günü

Ay –  Gün

Takvim ekranı

(A)ya bas. 

Tarih/haftanın gününü gizlemek için
1. Zaman İşleyişi Modunda, şehir kodu yanıp sönmeye başlayana
   dek (A) tuşuna basınız. Böylece ayarlar ekranına girersiniz.
2. Mevcut tarih/haftanın günü ayarının yanıp sönmesi için 10 kere (B)ye basınız.

• Tarih/haftanın günü gösterildiğinde, mecvut tarih yanıp sönecektir, gizlendiğinde
ise --- yanıp sönecektir. 

3. Tarih/haftanın gününü Göstermek (mevcut taih görünür) ya da gizlemek (--- ile gösterilir) 
     arasında seçim yapmak için (C)ye basınız.
 4.(A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız. 

Zaman İşleyişi Modunda, ekran formatını aşağıda gösterildiği gibi değiştirmek için (A)ya 
basabilirsiniz. Tarih/haftanın günü ekranda görünmediğinde, zaman işleyişi ana ekranın 
nasıl göründüğü hakkında ayrıntılı bilgi için “Tarih/Haftanın gününün gizlenmesi”ne bakınız.

Haftanın günü
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Referans
Bu bölüm saatin özellikleriyle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir.
Öte yandan bir takım uyarıları kapsamakta ve saatin çeşitli özellikleri ve fonksiyonları
ile ilgili notlardan bahsetmektedir.
Tuş İşlem Tonu

Tuş işlem tonu, saatin tuşlarından herhangi birine bastığınız 
anda çalar. İstenildiğinde, tuş işlem tonunu açıp
kapatabilirsiniz. 
• Tuş işlem tonunu kapatsanız da, alarm, Saat Başı Sinyali

ve Geri Sayım Sayacı Modu alarmı, bunların hepsi normal
olarak çalışır. 

Tuş işlem tonunu açıp kapatmak için
Herhangi bir modda, (bir ayar ekranı görüntülenmesi hariç)
tuş işlem tonunu açıp (MUTE görünmez) kapamak (MUTE
görünür) için (B)ye basınız.  

MUTE göstergesi

• Tuş işlem tonunu kapamak için (B)ye basmak, aynı zamanda, saatin mod 
değiştirmesine neden olur. 

• Tuş işlem tonu kapalı olduğunda, MUTE göstergesi, bütün modlarda görünür.  

MUTE

Güç Tasarrufu Fonksiyonu
Fonksiyon açıldığında, Güç Tasarrufu fonksiyonu, saat 
belli bir süre karanlıkta bırakıldığında otomatik olarak 
bir uyku evresine girer. Aşağıdaki tablo, saat fonksiyonlarının
Güç Tasarrufu fonksiyonundan nasıl etkilendiğini
gösterir. 

Güç tasarrufu göstergesi

• Saatin elbise kolunun altında olması, uyku evresine girmesine neden olabilir. 
• Saat, 6:00 AM (sabah altı) ve 10:59 PM (öğleden sonra) arasında uyku evresine girmez. 

6:00 AM olduğunda saat zaten uyku evresinde ise, uyku evresinde kalır. 

Uyku evresinden çıkmak için
Aşağıdaki işlemlerden herhangi birini yapınız.
• Saati iyi bir aydınlık ortama götürünüz.
• Herhangi bir tuşa basınız.

Karanlıkta
Geçen Zaman

60 ila 70 dakika

6 ya da 7 gün

Ekran

Boş, Uyku göstergesi (PS)
yanıp söner
Boş, Uyku göstergesi (PS)
yanıp sönmez

İşlem

Ekran hariç bütün işlemler
etkin
Sinyal tonu, aydınlatma ve 
ekran devre dışı

Güç Tasarrufunu açıp kapatmak için
1.Zaman İşleyişi Modunda, şehir kodu yanıp sönmeye başlayana
    dek (A) tuşuna basınız. Böylece ayarlar ekranına girersiniz. 
2. Güç Tasarrufu on/off (açık/kapalı) ekranı görünene kadar 
    9 kere (B)ye basınız.
3.Güç Tasarrufu açık (ON)-kapalı (OF) seçmek için (C)ye basınız. 
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
• Güç Tasarrufu açık olduğunda, Güç Tasarrufu 

göstergesi (PS) bütün modlarda ekranda görünür.

Otomatik Geri Dönüş Özelliği
• Saati, Alarm Modunda iki üç dakika hiçbir işlem yapmadan bırakırsanız, saat 

otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna dönecektir.
• Eğer ekranı, üzerinde yanıp sönen haneler bulunduğu halde 2-3 dakika

hiçbir işlem yapmadan bırakırsanız saat o zamana dek yapmış olduğunuz
şeyleri kaydederek ayarlar ekranından çıkar.

On/Off durumu

Tarama
Bir çok modda ve ayar işlevinde (C) ve (L) tuşları, ekrandaki bilgilerin
taranmasında kullanılır. Birçok durumda, bu tuşları basılı tutmak, yapılan
tarama işlemin hızlanmasını sağlar.

İlk Ekranlar
Dünya Saatleri ya da Alarm Moduna girdiğinizde, moddan en son çıktığınızdaki veri
ilk olarak görünür. 

Radyo Kontrollü Atomik Zaman İşleyişi Uyarıları
• Güçlü eloktrostatik şarj zamanın yanlış ayarlanmasına neden olabilir. 
• Zaman ayarlama sinyali iyonosferden geri döner. Bundan dolayı, mevsimsel atmosferik

değişikliklerden ya da günün zamanından kaynaklanan iyonosferin daha yükseklere
haraket etmesinde olduğu gibi, iyonosferin yansımasındaki değişiklikler gibi
faktörler, sinyal algı menzilini değiştirebilir ve algı geçici olarak imkansız olabilir.

• Zaman ayarlama sinyali düzgün olarak alınsa bile, bazı durumlar, en fazla bir 
saniyeliğine zaman ayarının yapılamamasına neden olabilir. 

• Zaman ayarlama sinyallerine göre yapılan mevcut zaman ayarı, herhangi bir 
zamanda sizin yaptığınız ayarlardan önceliklidir. 

• Saat, 1 Ocak 2000 ile 31 Aralık 2039 arasında, tarihi ve haftanın gününü 
otomatik olarak yenilemek üzere ayarlanmıştır. Zaman ayarlama sinyali ile yapılan 
tarih ayarı 1 Ocak 2100’den başlayarak yapılamaz. 

• Bu saat, artık yılla, artık olmayan yılı ayırt edebilecek sinyalleri alabilir. 

• Bu saat hem zaman verilerini (saat, dakika, saniye), hem de tarih verilerini
(yıl, ay, gün) alacak şekilde tasarlanmasına rağmen, bazı sinyal durumları 
algıyı sadece zaman verilerine sınırlayabilir.  

• Normalde, Son Sinyal ekranı ile gösterilen sinyal algı tarihi, alınan zaman ayarlama 
sinyalindeki tarih verileridir. Sadece zaman verisi alındığında, Son Sinyal ekranı, 
sinyal alış sırasında, Zaman İşleyişi Modunda tutulan tarihi gösterir. 

• Doğru zaman ayarlama sinyal alışının imkansız olduğu bir yerde iseniz, saat,
normal sıcaklıkta, bir ay için ±20 saniye arasında bir zaman tutar. 

• Doğru zaman ayarlama sinyal alışında problemler varsa ya da sinyal alışından sonra
zaman ayarı yanlış ise, mevcut şehir kodunuzu, DST (yaz saati) ve otomatik alış 
ayarlarını kontrol ediniz. Aşağıdaki tablo, bu ayarlar için ilk fabrika ayarlarını 
gösterir. 

Ayar
Şehir Kodu
DST (yaz saati)
Otomatik alış

İlk fabrika ayarları
NYC  (New York)

(Otomatik değiştirme)
ON (Otomatik alış)

Zaman İşleyişi
• Saniye sayımı 30 ile 59 arasındayken saniyeler sıfırlanırsa dakika

bölümüne 1 dakika eklenir. Saniye sayımı 00-29 arasındayken sıfırlama yaparsanız
dakika bölümüne ekleme yapılmaz.

• Haftanın günü yapılan tarih ayarlarına (yıl, ay, gün) göre otomatik olarak görüntülenir.

• Yıl ayarı 2000 ile 2099 arasında yapılabilir.
• Saatte bulunan tam otomatik takvim özelliği farklı ay uzunluklarını ve eksik

yılları otomatik olarak algılar.Saatin pillerini değiştirmediğiniz ve pil gücü seviyesi 
Seviye 5’e düşmediği sürece bu ayarları tekrar yapmanız gerekmez.

• Zaman İşleyişi Modu zamanları ve Dünya Saatleri Modunu bütün şehir kodları herbir
şehrin UTC farklılığına göre hesaplanır. 

• UTC farklılığı, Greenwich, İngiltere’deki bir referans noktası ile bir şehrin bulunduğu zaman
aralığı arasındaki zaman farkını gösteren bir değerdir. 

• “UTC” harfleri, dünya çapında kullanılan zaman işleyişinin bilimsel standartı olan
“Evrensel Zaman Kordinatı”nın kısaltılmışıdır. Bu da, zamanı mikrosaniyelerle ölçen özenle
korunan Cesium Atom Saatine göre yapılır. UTC’yi Yeryüzünün rotasyonu
ile senkronize tutmak için, artan saniyeler, gerektiği gibi eklenir ya da çıkarılır.

12-saat/24-saat Zaman İşleyişi Formatları
Zaman İşeyişi Modunda seçtiğiniz 12/24 saa format, diğer bütün modlarda da uygulanır.

• 12 saat formatı ile, öğlen ile gece 11:59’a kadar olan zamanlarda ekranda P (PM)
göstergesi ve gece yarısı (24) ile öğlen 11:59’a kadar olan zamanlarda ise hiç bir 
gösterge görünmez.

• 24 saat formatı ile saat, hiç bir gösterge olmadan 00:00 ile 23:59 arasında
görünür.

Aydınlatma Uyarıları
• Çok uzun kullanımdan sonra elektrikle çalışan arka ışık aydınlatması

eski gücünü kaybedebilir.
• Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırabilir.
• Arka ışık kullanıldığında, saatten bir ses gelebilir, bu bir arızadan 

kaynaklanmayan, sadece EL panelinin, aydınlatma için kullandığı 
titreşimden kaynaklanan bir sestir.

• Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır.
• Aydınlatmanın sık kullanımı pili zayıflatır.

Pago Pago
Honolulu

Anchorage
Vancouver

Los Angeles
Edmonton

Denver
Mexico City
Winnipeg
Chicago
Miami

Toronto
New York
Caracas
Halifax

St. Johns
Rio De Janeiro

Praia

Şehir
Kodu Şehir UTC Aynı zaman dilimindeki diğer ana şehirlerFarklılığı

Şehir Kodu Tablosu

PPG
HNL
ANC
YVR
LAX
YEA
DEN
MEX
YWG
CHI
MIA
YTO
NYC
CCS
YHZ
YYT
RIO
RAI

–11.0
–10.0
–09.0

–08.0

–07.0

–06.0

–05.0

–04.0
–03.5
–03.0
–01.0

Papeete
Nome
San Francisco, Las Vegas,
Seattle/Tacoma, Dawson City, Tijuana

El Paso, Culiacan

Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans

Montreal, Detroit, Boston,
Panama City, Havana, Lima, Bogota

La Paz, Santiago, Port Of Spain

Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo

Lisbon
London

Barcelona
Madrid
Paris
Milan
Rome
Berlin

Stockholm
Athens
Cairo

Jerusalem
Moscow
Jeddah
Tehran
Dubai
Kabul

Karachi
Delhi

+00.0

+01.0

+02.0

+03.0
+03.5
+04.0
+04.5
+05.0
+05.5

Dublin, Casablanca, Dakar, Abidjan

Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna

Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus,
Cape Town

Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi
Shiraz
Abu Dhabi, Muscat

Male
Mumbai, Kolkata

LIS
LON
BCN
MAD
PAR
MIL

ROM
BER
STO
ATH
CAI
JRS

MOW
JED
THR
DXB
KBL
KHI
DEL

Dhaka
Yangon
Bangkok

Hong Kong
Seoul
Tokyo

Adelaide
Guam

Sydney
Noumea

Wellington

+06.0
+06.5
+07.0

+08.0

+09.0
+09.5

+10.0
+11.0
+12.0

Colombo

Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila, Perth,
Ulaanbaatar

Pyongyang
Darwin

Melbourne, Rabaul
Port Vila
Christchurch, Nadi, Nauru Island

DAC
RGN
BKK

HKG
SEL
TYO
ADL
GUM
SYD
NOU
WLG

• Haziran 2005 bilgilerine göre hazırlanmıştır.
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