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E-9

Aydınlatma
Ekranı iki saniye kadar aydınlatmak için herhangi bir moddayken L’ye basın.
 Doğrudan güneş ışığı altında aydınlatmayı görmek zor olabilir.
 Herhangi bir alarm çaldığında aydınlatma otomatik olarak kapanır.
 Işığın sık kullanımı pili zayıflatır. 

E-8

 .5 Zamanı ve tarihi ayarladıktan sonra Zaman İşleyişi Moduna dönmek için A’ya basınız.

E-7

         .3 Saniye hanesi seçiliyken (yanıp sönerken), saniyeyi sıfırlamak için D’ye basın. Eğer
saniye 30-59 aralığındayken D’ye basarsanız, saniye sıfırlanır ve dakikaya 1 eklenir.
Eğer saniye 00-29 aralığındaysa dakika değişmez.

  4. Saniye dışında herhangi bir hane seçiliyken (yanıp sönüyorken), sayıyı yükseltmek
için D’ye, azaltmak için B’ye basın. 12/24 saat format ayarındayken, 12/24 arasında  
geçiş yapmak için D veya B’ye basın. 
 Saniye ayarlama veya 12/24 saat formatı ayarlama dışında bir düğmeye basılı tutmak
mevcut seçimi yüksek hızda değiştirir. 
 12 saat formatı seçili olduğunda, öğleden sonra olduğunu göstermek için ekranda 
P işareti belirir.“Öğleden önce” için bir işaret yoktur. 

  24 saat formatı seçili olduğunda, ekranda 24 belirir.

 Saatin yerleşik tam otomatik takvimi, farklı ay uzunlukları ve artık yılları hesaba katar.
 Tarihi bir kez ayarladıktan sonra, saatin pilini değiştirene kadar tekrar ayarlamanıza

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

E-6

Zaman İşleyişi
Saat ve tarih ayarlamak için

    .1  Zaman işleyişi modundayken saniye hanesi seçildiği için 
yanıp sönmeye başlayana kadar bir süre A tuşuna basılı

   
2.Seçimi aşağıdaki sırayla değiştirmek için C’ye basın.

12/24 Saat Formatı

C

C

C

Saniye Saat Dakika

Gün Ay Yıl
C C

C
C

Saniye

Haftanın Günü
 Ay – Gün

Göstergede Titreşimli Alarm
(sayfa E-10)

PM göstergesi

DakikaSaat

E-5

   C butonuna bir iki saniye basılı tuttuğunuzda bu saat her zaman Zaman İşleyişi moduna 
geri döner. Hangi modda olduğunuzu ya da bir sonraki adımda ne yapmanız gerektiğini
unuttuğunuzda normal zaman işleyişine dönmek için C’ye basın.
  Herhangi bir modda ekranı aydınlatmak için L tuşuna basın.

CC

C

Kronometre Modu      Alarm Modu   İkili Zaman Modu

E-4

Genel Rehber
 Bir moddan bir moda geçmek için C’ye basın.
 Herhangi bir modda bir işlem gerçekleştirdikten sonra C’ye bastığınızda Zaman İşleyişi   
Moduna geri döner.

  Herhangi bir modda ayar yaparken (ayarlar yanıp sönerken) birkaç dakika hiçbir tuşa
basmazsanız, saat otomatik olarak ayarlar ekranını siler (ayarlar yanıp sönmeyi durdurur)
ve içinde bulunduğunuz modun normal ekranına döner.

C

Zaman İşleyişi Modu Geri Sayım Sayacı Modu

C

E-3

Prosedür Arama
Aşağıda, bu kılavuzda yer alan tüm operasyonel prosedürlerin kullanışlı bir referans 
listesi bulunmaktadır. 

Saat ve tarihi ayarlamak için................................................................................ E-6
Titreşimli alarmı açıp kapatmak için.................................................................... E-11
Geri sayım sayacını ayarlamak için.................................................................... E-13
Geri sayım sayacını kullanmak için..................................................................... E-14
Otomatik Başlatı kullanmak için............... ........................................................... E-17
Alarm zamanını ayarlamak için........................................................................... E-18
Günlük ve saat başı zaman sinyalini açıp kapatmak için.................................... E-20
Alarm sesini test etmek için................................................................................. E-21
İkili Zamanı ayarlamak için.................................................................................. E-22
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E-1

Bu Kullanım Kılavuzu Hakkında 

 Bu kullanım kılavuzundaki ürün resimlerinin referans amaçlı olduğunu ve bu nedenle
 asıl ürünün resimdekilerden biraz farklı görünebileceğini unutmayın.

MA1602-EA © 2016 CASIO COMPUTER CO., LTD.

Bu kılavuzun alarm bölümündeki bütün açıklamalar “alarmı çaldırır" şeklinde 
ifadelerle açıklanmıştır. Titreşimli alarm açıldığında bu ifadeler "saatin titremesini 
sağlar" şeklinde anlaşılmalıdır (sayfa- E10)

Yıl 2000 ile 2099 arasında ayarlanabilir.

gerek kalmaz

tutun.
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E-19

   .3 Seçili sayıyı yükseltmek için D’ye azaltmak için B’ye basın. İki tuştan birine basılı tutmak
seçimi yüksek hızda değiştirir.
 
eşleşir.
 
(P) olmasına dikkat edin.

4. Alarmı ayarladıktan sonra Alarm moduna dönmek için A’ya basın. 

E-18

Alarmlar
Günlük alarm açıldığında, her gün daha önceden ayarlanmış 
olan alarm (20 saniye bip sesi ya da 10 saniye titreşim)
çalar. Alarm çalmaya başladıktan sonra durdurmak için
herhangi bir tuşa basın. Saat başı zaman sinyali açıldığında, 
saat her saat başı bip sesi çıkarır.

Alarm zamanı ayarlamak için
   .1 Ekranda, saat hanesi yanıp sönene kadar A’ya basılı tutun. 

Saat hanesi seçilmiş olduğu için yanıp sönecektir.

Bu işlem günlük alarmı otomatik olarak açacaktır. 

   .2 Seçimin aşağıdaki sırayla değişmesi için C’ye basın.

Saat Dakika
C

Saat başı zaman
sinyali göstergesi

Şuan ki Zaman
Alarm göstergesi

Dakika

Saat
Mod Göstergesi

E-17

Otomatik Başlatma hakkında
Otomatik başlatma işleviyle, D tuşuna basıldığında saat, 5 saniyelik geri sayım başlatır
ve sayaç sıfıra ulaştığında kronometre otomatik olarak başlar.Geri sayımın son üç 
saniyesinde, her saniyede bir sinyal sesi duyulur. 

Otomatik başlatmayı açıp kaiçin
Kronometre modunda ekranda sıfırlar görünürken otomatik başlatmayı açıp kapatmak için
B’ye basın.
 Otomatik başlatma açık olduğunda ekranda AUTO-ST ve ekranın üst kısmında 05 görünür.
Otomatik başlatma kapalı olduğunda AUTO-ST ekranda görünmez ve ekranın üst kısmında
şuan ki zaman görünür.

E-16

(a) Geçen Zaman

D D D D B
Başlat Durdur Tekrar Başlat Durdur Sıfırla

(b) Ayrık Zaman 

D B B D B
Başlat Ayır Ayrık Devir     Durdur Sıfırla

(c) İkili Bitiş

D B D B B
Başlat Ayır

İlk bitiş
Durdur
İkinci bitiş
İlk bitiş 
zamanı.

Ayrık Devir
İkinci bitiş
zamanı.

Sıfırla

E-15

Kronometre
Kronometre, geçen süreyi, ayrık zamanları ve ikili bitişi 
ölçmenizi sağlar. Kronometrenin görüntü aralığı 23 saat,
59 dakika ve 59.99 saniyedir. Ayrıca Kronometre Modu
Otomatik Başlatma özelliğini de içerir.
 *
şuan ki zaman yerine gösterilir.

1/100 Saniye

Saniye

Dakika

Şuan ki Zaman*

Mod göstergesi

E-14

Geri sayım sayacını kullanmak için
   .1 Geri sayım sayacı modundayken sayacı başlatmak için D’ye basın.
   .2 Sayacı durdurmak için tekrar D’ye basın.

 
      .3 Gerim sayım sayacını durdurun ve başlangıç değerine dönüp sıfırlamak için B’ye basın.

 
durdurana kadar çalar. Alarmın sonunda geri sayım durur ve otomatik olarak başlangıç
değerine döner.

E-13

Geri sayım sayacı başlangıç zamanını ayarlamak için
   .1 Geri sayım sayacı modundayken bir süre A’ya basılı tutun. Ekrandaki saat haneleri

seçildiği için yanıp sönecektir. 
   .2 Seçimi aşağıdaki sırayla değiştirmek için C’ye basın

C C
Saat Dakika Saniye

C
   .3 Seçili sayıyı yükseltmek için D’ye ya da azaltmak için B’ye basın. İki düğmeden birine

uzun süre basılı tutmak seçimi yüksek hızda değiştirir.
 Başlangıç zamanını 0:00’00” a resetlemek için D ve B’ye aynı anda basın.
  Geri sayım süresinin başlangıç   değerini 24 saat olarak ayarlamak için 0:00’00”

    .4 Geri Sayım Sayacı moduna dönmek için başlangıç zamanını ayarladıktan sonra 

E-12

Geri Sayım Sayacı
Geri sayım 1 saniye ile 24 saat arasında ayarlanabilir.  
Geri sayım sayacı sıfıra geldiğinde, herhangi bir tuşa 

 *
devam ettiği sürece geri sayım sayacı şuan ki zaman 
yerine gösterilir.

1/10 Saniye

Saniye

Dakika
Mod Göstergesi

Şuan ki Zaman*

E-11

Titreşimli alarmı açıp kapatmak için
Zaman İşleyişi Modunda, Titreşimli alarmı açmak (ekranda
tireşimli alarm açık olarak görünür) ve kapatmak 
(ekranda görünmez) için D’ye iki saniye basılı tutun.

 bip sesi çalacaktır.

 

Göstergede Titreşimli Alarm 

E-10

Titreşimli Alarm 
Titreşimli alarm açıldığında,  alarm çalmak yerine saat titrer. Bu, alarm sesiyle 
başkalarını rahatsız etmeden saatinizi kullanmanızı sağlar. 
 
kullanılabilir.
 
Bu ifadeler titreşimli alarm açıldığında “saatin titremesini sağlar” şeklinde anlaşılmalıdır. 

 ve saatin bozulduğunu göstermez

Geri sayım sayacı, kronometre ve alarm modlarında alarm sesi yerine titreşimli alarm

Bu kılavuzdaki alarm işlemleri için tüm açıklamalar “alarmı çaldırır” şeklinde yapılmıştır.

Metal kayışlı saatler titrediğinde ses çıkarabilir. Bunun nedeni metal kayışın titreşimidir 

Titreşimli alarmı açtığınızda saat titreyecektir, kapattığınızda ise 

Titreşimli alarmı açmanız aynı zamanda tuş seslerini kapatır. 

basana kadar 10 saniye boyunca alarm çalar.
Geri sayım başlangıç zamanı bir veya daha fazla saat ise

ayarlayın.

A’ya basın.

D’ye basarak geri sayıma tekrar devam edebilirsiniz.

Geri sayım sona ulaştığında, alarm 10 saniye boyunca ya da herhangi bir tuşa basıp Kronometre sayacı devam ederken geçen süre 

Alarm zamanı formatı (12saat ve 24saat) normal zaman işleyişi için seçtiğiniz formatla

Alarm saati ayarı 12 saatte olduğunda öğleden önce (gösterge yok) ya da öğleden sonra 
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E-25

İkili Zaman
Diğer:
Pil:
Pil Ömrü:

 Günde bir iki kez ışık kullanımı
 Günlük bir alarm kullanımı

Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

E-24

Teknik Özellikler
Normal sıcaklıkta doğruluk:  ± Ayda 30 saniye
Zaman İşleyişi: Saat, dakika, saniye, Öğleden sonra (P), haftanın günü, ay, gün

Geri Sayım Sayacı

Kronometre

 Diğer: Otomatik Başlatma
Alarm:

E-23

  .4 Saati ayarladıktan sonra, İkili Zamana geri dönmek için A’ya basınız.
 

 İkili Zaman modunda 12 saat ve 24 saat formatı arasında değişim yapmak için B’ye basın.

E-22

İkili Zaman
İkili zaman modu farklı bir zaman dilimini de takip edebilmenizi 
sağlar. Zaman işleyiş modunda iken zaman işleyiş formatını 
12 ya da 24 saat olarak da ayrı ayrı seçebilirsiniz.

İkili Zaman ayarlamak için
    .1  İkili zaman modundayken A’ya basılı tutun. Ekranda saat hanesi

seçildiği için yanıp sönmeye başlayacak.
   .2 Seçimin aşağıdaki sırayla değişmesi için C’ye basın.

Saat Dakika
C

  .3 Seçili sayıları yükseltmek için D’ye azaltmak için B’ye basınız.
 İki tuştan birine basılı tutmak seçimi yüksek hızda değiştirir.

Şuan ki Zaman

Mod Göstergesi
Saat

Dakika

E-21

Alarm sesini test etmek için
Alarm modundayken alarm sesi için B’ye basılı tutun.
 B’ye basmanın ayrıca alarmı ve saat başı zaman sinyali açma/kapama ayarını değiştirdiğini unutmayın. 

E-20

Günlük alarmı ve saat başı zaman sinyalini açıp kapatmak için
Alarm modunda, günlük alarmın ve saat başı zaman sinyali modunu aşağıdaki sırayla 
değiştirmek için B’ye basın.

B

İkisi de Kapalı Sadece Günlük
Alarm

Sadece Saat 
başı Zaman

İkisi de Açık

B B B

 (  
bütün modlarda ekranda görünür.
Alarm göstergesi ) ve saat başı zaman sinyali göstergesi ( ) bu işlevler açık olduğu sürece 

İkili Zaman modunda, saniye sayımı Zaman İşleyişi moduyla senkronize olur.

Zaman Biçimi: 12 saat ve 24saat formatı
Takvim sistemi: 2000'den 2099'a kadar önceden programlanmış Tam Otomatik Takvim 

Ölçü birimi 1/10 saniye
Giriş aralığı: 1 saniyeden 24 saate

Ölçü birimi: 1/100 saniye
Ölçüm kapasitesi: 23 saat 59 dakika 59.99 saniye 
Ölçüm modları: Geçen süre, ayrık zaman, ikili bitiş

Günlük alarm, saat başı zaman sinyali

LED (ışık yayan iyot); Titreşimli alarm
Bir lityum pil (Tip: CR2032)

Aşağıdaki koşullarda 10 yıl

Not: Bir alarm işlevi 20 saniyelik sesli ya da 10 saniyelik titreşimli alarmdır.

sinyali
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