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KronometreModuDünya SaatiModu

Geri Say  Sayac ModuAlarm Modu

Genel a u
A daki ekillerde modlar aras nda geçi  için hangi melerebasman z  
gerekti ini görebilirsiniz.
Herhangi bir modda (bir ayar ekran  gösterildi inde), ekran  ayd nlatmak için B  

mesine bas n.
Dijital Pusula / Termometre Moduna D tu una basarak Zaman leyi Modundan
girebilirsiniz. Ba ka bir moddan geçi için, C tu una basarak önce Zaman leyi
Moduna giriniz ve ard ndan D mesine bas n z.

C

Z n leyi Modu

D

Dijital Pusula/  
TermometreModu

C

E-7

Bunu Yapmak çin: Bu ModaGiriniz: Bknz:

Geri Say m Sayac n  Kullanmak çin Geri Say m  
Saya Modu E-52

Alarm Zaman  Ayarlamak çin Alarm Modu E-55

E-6

Mod Referans Rehberi
Saatinizin “6 modu” bulunmaktad r. Seçmeniz gereken mod yapmak istedi iniz  

i ikli e ba l d r.

*Uluslarara Zaman Kordinasyonu (UTC), zaman düzenlemek için kullan lan global  
zaman standard d r.

Bunu Yapmak çin: Bu ModaGiriniz: Bknz:
Bul z ehrin saat ve tarihini ve Yerel ehirin  
zaman n  görmek için
Bul z ehrin ve Yerel ehrin YazSaati  
Uygulamas  ayarlar n  düzenlemek için
Bul z ehrin zaman ve tarihini ve Yerel ehrin  
zaman ayar n  yapmak için

Zaman leyi Modu E-10

Kuzeyi bulmak ve belirlenen hedefe gitmekiçin
Bul z konumdaki s cakl  görmekiçin

Dijital Pusula/  
TermometreModu E-23

Dünya çap ndaki 48 ehirden birine ait zaman  görmek için  
(31 zaman dilimi)
Dünya ehri Saati, Bul z ehir ve Yerel ehrin  
Zaman n  anl k olarak görüntülemekiçin

Dünya Saati Modu E-47

Geçen zaman  ölçmek için kronometrekullan KronometreModu E-50

E-5

Alarm ……………………………………………………………………………………E-55
Alarm Zaman Ayarlamak çin…………………………………………………E-56
Alarm Test Etmek çin…………………………………………………………E-57
Bir Alarm ve Saat Ba Zaman Sinyalini Aç p Kapatmak çin .........………E-58

Ayd nlat ……………………………………………………………………………E-59
Ayd nlatmay Açmak çin .…...……………...…………….……………………E-60
Ayd nlatma Süresini D i tirmek çin.…………………………………………E-60
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Tu   Seslerini Aç p Kapamak çin………..................…………………………E-63

Ö ellikler...........…………………………………………………………………………E-67

Manyetik Sapma Düzenlemesi Yapmak çin…………………………………E-37
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I Sensörü Kalibrasyonu çin..........………………………………………E-45
S cakl k Gösterge Birimini Belirlemek çin…………………….………………E-46

Dünya Saati…………...…………………………………………………………………E-47  
Ba a Bir ehirdeki Saati Görüntülemek çin………………………………. E-48  
Standart Zaman ve Yaz Saati Uygulamas nda ehir kodunu i tirmek
için…………………......................…………………………………………….. E-48  

Dünya Saati ehri ve ehir Saati Aras nda Geçi Yapmak çin….......……... E-49

Krono etre………………………………………………………………………………E-50
Kronometreyle Sürelerin Ölçülmesi …………......……………………………E-51

Geri  Say Sayac ………………………………………………………………………E-52
Geri Say m Saya Ba lang ç Zaman ve Otomatik Tekrarlama
Ayar çin............................................................................................................E-
53
Geri Say m Sayac n nAyarlanmas ……......…………………………………E-54
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çindekiler
Mod Referans Rehberi……………………………………………………………… E-6
Genel K la ………………………………………………………………………… E-8
Zaman leyi i…...………………………………………………………………………E-10

Bulun z ehrin Tarih ve Zaman Ayarlar n  Yapmak çin ………...…E-12
Zaman leyi  Modunda Yaz Saati ve Standart Zaman
Aras nda Geçi i Yapmak çin.....................................................................E-16
Bulun z ehir Ayarlar n  Yapmak çin…………………………………E-18  
Bulun z ehir Saatinde Yaz Saati ve Standart Zaman
Aras nda Geçi Yapmak çin..........………………..............…………………E-19  
Bulun z ehir ve Yerel ehir Saatini D i tirmek çin.………………E-20

Dijital   Pusula/Termometre ……………………………………………......………E-23
Dijital Pusula/Termometre Moduna Girmek çin................………………E-24
Yön Okumak çin..............……………………………………………………E-27
Yön Sensörü Kalibrasyonu çin…………………………………...……………E-35

E-3E-2

ayd nla lm figürler olarak kar n za ç kabilir. Bu 
k lavuzdaki tüm grafikler beyaz zemin üzerine  
karar lm figürler ile gösterilmektedir.
Tu i lemleri grafikler üzerinde harfler kullanarak 
belirtilmi tir.
Bu k lavuzun her bölümü, her modda i lem yapmak için
gereken bilgileri sa lar. Daha fazla detay ve teknik bilgi
“Referans” bölümünde bulunabilir.

Bu la u Hakk nda
(I k)  Saatinizin modeline l  olarak ekran, beyaz zemin  

üzerine karart lm figürler yada karanl k zemin üzerine

(Light)

E-1

ENGLISH

Uyar !
Bu saatte bulunan ölçüm fonksiyonlar  profesyonel veya endüstriyel  
hassasiyet gerektiren ölçümler almak için kullan lmaz. Bu saat taraf ndan  
üretilen erler sadece makul ekilde ru temsiller olarak dü ünülmelidir.
D  t rman veya yolunuzu kaybetmenin tehlikeli veya hayati tehlikesiolan  
bir durum yaratabilec i di r faaliyetler s ras nda, yön okumalar n   

rulamak için daima ikinci bir pusula kulland n zdan emin olun.
CASIO COMPUTER CO., LTD. Sizin ya da saatinizin kullan m  ya da ar zas   
nedeniyle ortaya ç kan herhangi bir üçüncü taraf n maruz kald  zarar veya  
kay plardan sorumlu de ildir.

Tan a
Bu CASIO saati seçti inizi için sizi tebrik ederiz. Saatinizi en iyi ekilde  
kullanabilmeniz için k lavuzu dikkatlice okuman z  rica ederiz.

Uygulamalar
Bu saatte bulunan yerle ik sensörler yönü ve s cakl  ölçer. Ölçülen erler  
ekranda gösterilir. Bu özellikler yürüyü  yaparken, a t rman rken veya di r  
aç k hava aktivitelerine kat ld n zda saatinizi daha yararl k lar.

E
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Yerel ehir Zama a, Stan at Zaman ve Yaz Saati Uygulamas  aras n ageçi
1. Zaman leyi Modunda, harita üstünde seçili zaman dilimine ait Yerel ehir  

Zaman  yan p sönene kadar Atu una bas l  tutunuz. (4 saniye boyunca)
A tu una 2 saniye boyunca bas l  tuttu zda haritada Bulun z ehir  
ayar na ait zaman dilimi yan p sönecektir. Yerel ehir Zaman dilimi görünene
kadar 2 saniye daha bas l  tutman z gerekmektedir

3. Yaz Saati Uygulamas  ayar ekran  için C ye bas n z.
4. D tu una basarak Yaz Saati Uygulamas n  aç p kapayabilirsiniz.

Yerel ehir Zaman  için evrensel zaman ayar (UTC) seçili ise, Standart Zaman ve  
Yaz Saati Uygulamas  aras nda geçi yapamazs n z.

7. Ayar ekran ndan ç kmak için A ya bas n z.
Yaz Saati Uygulamas  aç ld nda ekran n sol üst kö esinde gösterge yer  
alacak r.

Yerel ehir Zama  Ayarlamak çin
1. Zaman leyi Modunda, harita üstünde seçili zaman
dilimine ait Yerel ehir Zaman  yan p sönene kadarA  
tu una bas l  tutunuz. (4 saniye boyunca)

A tu una 2 saniye boyunca bas l  tuttu zda  
haritada Bulun z ehir ayar na ait zamandilimi  
yan p sönecektir. Yerel ehir Zaman dilimi görünene
kadar 2 saniye daha bas l  tutman z gerekmektedir.

2. Seçmek istedi iniz ehir kodunu buluna kadar ehir  
kodlar  aras nda D ve B tu lar na basarak geçi   
yapabilirsiniz.

ehir kodlar  ile ilgili detayl  bilgi için k lavuzun  
arkas nda yer alan “ ehir Kodlar  Tablosuna”  
bakabilirsiniz.
Yerel ehir Zaman  için ehir kodu seçti inizde
haritada yan p sönen zaman dilimi seçiminiz  

rultusunda d i ecektir.
3. Ayar ekran ndan A tu una basarakç kabilirsiniz.

Yerel ehir Zaman   
Saat : Dakika  
Harita

Yerel ehir Zaman
ehir Kodu

E-17

3. Yaz Saati Uygulmas n  aç p kapamak için D tu una bas n z.
Bulun z ehir Zaman  için evrensel zaman ayar (UTC) seçili ise, Standart  
Zaman ve Yaz Saati Uygulamas  aras nda geçi yapamazs n z.

5. A tu una basarak ayar ekran ndan ç kabilirsiniz
Yaz Saati Uygulamas  aç k ol unda gösterge saatin sol alt k sm nda
görünecektir.

Yerel Saat
Yerel Saat, ba a bir zaman dilimindeki saati renmenizi sa lar. (Yerel ehir Zaman )  
Bu özellik, çok say da zaman dilimi içinde geçerli saati takip etmek isteyen ki ileri ve  
çok fazla i  seyahati gerçekle tiren çal anlar için çok kullan l d r. Basit bir i lem ile  
Bulun z ehir Zaman  ile Yerel ehir Zaman  aras nda geçi yapabilirsiniz.

Yaz Saati Uygula as Ayarlar
Yaz Saati Uygulamas , saat ayar n Standart Saat'ten bir saat ileri al r. Ba
ülkelerin ve hatta yerel bölgelerin Yaz Saati Uygulamas n kullanmad n
unutmay n z.

Yaz Saati Ayarlar De tirmek çin

1. Zaman leyi Modunda, Dünya haritas nda seçili  
olan Bulun z ehire ait zaman dilimi yan p  
sönene kadar (A) ya 2 saniye boyunca bas l tutunuz.  
Bu ayar ekran d r.

Bulun z ehir kodu ekrana geldi inde A  
tu una basmay  b rak n z. Bas l  tutmaya devam  
ederseniz (4 saniye boyunca) Yerel ehirZaman
ayarlar ekrana gelecektir.
2. Yaz Saati Uygulamas  ayar ekran  için C tu una  
bas n z.

l
l

Aç k/Kapal   
Göstergesi

Yaz Saati  
Göstergesi

E-16

E-15

Ekran Bunu Yapmak çin: Bunu Ya

Y l  i tirmek için

D (+) ve B (–).
Gün veya ay ayar n  i tirmek için

Yukar daki ayarlar n hakk nda detayl  bilgi için “Zaman leyi ” k sm na bak n z.  
(sayfa E-66).

5. Ayar ekran ndan ç kmak için A tu unabas n z.
Di r ayarlar için a daki bölümlere bakabilirsiniz.
– Tu  Sesleri: “Tu  seslerini aç p kapamak için” (sayfa E-63)
– Ayd nlanma Süresi: “Ayd nlanma süresini i tirmek için” (sayfa E-60)
Yaz Saati Ayarlar  hakk nda detayl  bilgi için a ya bakabilirsiniz..

E-14

4. D i tirmek istedi iniz Zaman leyi  ayar yan p sönerken D ve B tu lar n   
a daki aç kland  ekilde kullanabilirsiniz.

Ekran Bunu Yapmak çin: Bunu Ya

ehir kodunu i tirmek D ( ) veB
(bat ).

Yaz Saati Uygulamas n  aç p kapamak  
için D yebas n z

Zaman leyi te 12 saat ve 24 saat  
görünümünü i tirmek için D yebas n z

Saniyeyi s f rlamak (00) için D yebas n z

Saat veya dakikay  i tirmek için D (+) ve B(–).

2. (D) ve (B) tu lar n  kullanarak ehir kodlar  aras nda ilerleyebilirsiniz.
Ba a bir ayar i tirmeden önce Bulun z ehir kodunu seçti inizden  
emin olun.

ehir kodlar  hakk nda detayl  bilgi için k lavuzun son sayfas ndaki “ ehir  
Kodlar  Tablosundan” yararlanabilirsiniz.

3. Di r ayarlar  seçmek için yan p sönen imleci C tu u ile a daki s rada  
ilerletebilirsiniz.

ehir  
Kodu

DST 12/24-Saat  
Görünümü

Tu  Sesleri  
(sayfaE-63)

Ayd nlanmaSüresi  
(sayfa E-60)

Saniye Saat

Y lAyGün

Dakika

ehir kodu görüntülendikten sonra, ehrin tam ad n  görmeniz için yana  
kayacak r.
Yukar daki ad mlar sadece Zaman leyi ayarlar n n yap land r lmas n   
belirtmektedir.

E-13

Saat ve Tarih Ayarlamadan Önce Buray Okuyunuz!
Bu saatte her biri o ehrin bulun  saat dilimini temsil eden bir dizi ehir kodu  
bulunmaktad r. Saatinizi ayarlarken, Bulun z ehir Saati (saati kulland n z  
ehir) ayar için ru ehir kodunu seçmeniz önemlidir. Konumunuz önceden  

ayarlanm ehir kodlar na aras nda bulunmuyorsa, konumuz ile ayn  saat diliminde  
bulunan ehir kodunu seçiniz.

Dünya Saati Modundaki (sayfa E-48) ve Yerel Zaman Modundaki (sayfa E-18) ehir
kodlar n n görünümü sizin Zaman leyi  Modunda tan mlad n z saat ve tarih  
ayarlar rultusunda görüntülendi ini unutmay n z.
Bulun u unuz ehre Ait Zaman ve Tarih Ayarlar Yapmak çin

1. Zaman leyi Modunda, Dünya haritas nda seçili olan Bulun z ehire ait  
zaman dilimi yan p sönene kadar (A) ya bas l tutunuz.

Bulun z ehir kodu da ekranda belirecektir. Bulu  ehir kodu
ekranda belirdi inde (A) butonuna basmay  b rak n z. (A) tu una 4 saniye kadar  
daha basmaya devam ederseniz Yerel ehir Zaman  ayarlar ekrandabelirecektir.

E-12

E-11

Zaman leyi Modunda, Bulu z ehir Zaman   
için tarih ve saat ayarlar n  yapabilirsiniz. Yerel ehir  
Zaman  Modunu kullanarak ba a bir zamandiliminde  
bulunan ehrin halihaz rdaki saatini görebilirsiniz.

Yerel ehir Zaman  hakk nda detayl  bilgi için “Yerel
ehir Zaman  Ayarlama” bölümünebakabilirsiniz.

(sayfa E-18)

Yerel ehir Saati  
Saat : Dakika  
Harita

Bu z ehir  
Saat: Dakika, Saniye  
Haftan n Günü,Ay-Gün

E-10

Zaman ley
Bu saat, zaman  3 farkl zaman diliminde takip edebilmektedir.
Bulundu unu  ehir Za a

Normalde saatinizi kulland n z ehir saatini gösterir. Zaman leyi Modunda  
görüntülenen zamand r.

Yerel ehir Za a
This is the time in the city located in the time zone that is highlighted on the watch’s  
world map (Local Time City). Zaman diliminde bulunan ehrin saatini gösterir ve  
saat üzerindeki dünya haritas nda gösterilir. (Yerel ehir Zaman )

Dünya Saati
Dünya Saati Modunda seçti iniz ehrin saatini gösterir. (sayfa E-47)

E-18 E-19

Yuk
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Kullan  3451

Not
Saatiniz yatay pozisyonda  

ilken ölçüm almak yanl   
sonuçlar ortaya ç kmas naneden  
olacak r.

Yön aç s  ve yön göstergesi için ortalama hata pay  ±15 derecedir. Örnek olarak, yön  
göstergesi kuzeyba (NW) ve 315 derecede ise, gerçek yön 300-330 derece  aras nda 
olabilir.
Bir yön bulma i lemi alarm vb. günlük uyar lar yada ayd nlatman n aç lmas   
sebebiyle duraklarsa, duraklamas na neden olan i lem bittikten sonra ölçüm almaya  
devam eder.
A daki tabloda ekranda görünecek yön bilgilerinin anlamlar n bulabilirsiniz.

Saat iniz yön okumas  yaparken, her ikisi de saat  
hareket ettirildi inde dinamik olarak i en bir yön  
aç s  ve bir yön göstergesi görüntülenir. Pusula  
çal mas  tamamland ktan sonra, yön gösterici  
ekrandan kaybolur ve yön aç s  ve yön göstergesinde  
her ikisi de “- - -” gösterir. Gösterilen yönü kaydetmek  
için pusula kadran n n etraf nda i aretlenmi  yön  
göstergelerini kullan n. Ayr nt lar için. “Örnek: Mevcut  
konumunuzu ve hedefinizi bir harita üzerinde  
belirleme” (sayfa E-31).
Yön bulma i lemi tamamland ktan sonra ekranda  
beliren “CAL” a da belirtilen 2 nedenden ötürü  
sensör kalibrasyonu yap lmas  gerekti ini gösterir.Bu  
oldu unda, “Sensörü Kalibre Etme” (sayfa E-33)  
alt ndaki prosedürü uygulay n.

Son yap lan sensör kalibrasyonununüstünden  
100 gün geçmi tir.
Saatin batarya d i tirilmi tir.

1. Saatiniz Dijital Pusula/Termometre Modundayken,
saatinizi düz bir zemine veya kolunuzda tak l ise
yere paralel olacak ekilde tutunuz.
2.Ölçmek istedi iniz pozisyona do ru saat 12
yönünü gösterecek ekilde pusula kadran n

rultunuz.
3. Dijital Pusula i lemini ba latmak için D tu una
bas n z.

ki saniye sonra, 12 yönündeki kollar n gösterdi i yön
ekranda belirecektir.
Pusulan n kadran  manyetik kuzeyi göstermektedir.
lk okuma gerçekle tikten sonra, 10 saniye  
boyunca her saniye saat yön okumayadevam  
etmektedir.
Tekrardan yön bilgisi almak D tu una tekrar  
bas n z.

E-27

NW

S
W N

E

90�180�

Yön Bilgisi Okumak çin
Kuzey Göstergesi

Saat 12

ri Yön  
Göstergesi

0�

E-26

Dijital Pusula
Bu saat, Dijital Pusula/Termometre Moduna giri  yapt n zda otomatik olarak yön  
bilgisini vermektedir. A daki prosedürleri izleyerek manuel olarak da yönbilgisini  
alabilirsiniz.

ki kuzey hakk nda detayl  bilgi için “Manyetik Kuzey ve Gerçek Kuzey”bölümüne
bak n z. (sayfa E-39) Dijital Pusulan n ruluk ayar  için “Sensör  
Kalibrasyonu” (sayfa E-33) ve “Dijital Pusula Uyar lar ” (sayfa E-39) k s mlar na  
bak n z.

E-25

2. Zaman leyi  Moduna dönmek için C tu una bas n z.
Dijital pusula ile ilgili detal  bilgi için “Yön bilgisi okuma”bölümüne  
bakabilirsiniz. (sayfa E-27)
Termometre ile ilgili detal  bilgi için “S cakl k bilgisi okuma” bölümüne  
bakabilirsiniz. (sayfa E-42)

E-24

Dijital Pusula/Termometre Moduna Giri  ve Ç k  Yapmak çin

1.Zaman leyi Modunda, D tu una basarakDijital  
Pusula/Termometre Moduna giri yap n z.

Saat yön ve s  bilgisi almaya ba layacak r. ki saniye  
sonra pusula normal görüntüsünden yöngörüntüsüne  
geçecek ve ekran n üst k sm nda da s cakl k bilgisi  
okunacak r.
Yön bilgisi 10 saniye boyunca her saniye  
gözükmeye devam edecektir, ard ndanotomatik  
olarak duracak r.
S cakl k bilgisi, 10 saniye boyunca iki er
saniyede bir gözükmeye devam edecektir,  
ard ndan otomatik olarak duracak r.
Tekrardan yön ve s cakl k bilgisi almak D tu una  
tekrar bas n z.

Okuma s ras a
Saat 12

Bu z
ehrin Zaman

E-23

Dijital Pusula/Termometre

Dijital Pusula/Termometre Modunda, yön ve s  okumalar  yapabilirsiniz. Yön  
okumalar  saatin içinde bulunan manyetik sensörler taraf ndan s lanmaktad rve  
16 farkl yönü gösterebilmektedir.. Is  sensörü sayesinde s cakl k bilgisi  
okunabilmektedir.

Dijital Pusula hakk nda detayl  bilgi için sayfa E-26’ya bak n z
Termometre hakk nda detayl  bilgi için sayfa E-40’ a bak n z.

E-22

Gi ece ini Yere Varmadan Önce
Seyahate ba lad n z yer (Bulund z ehir) ile Yerel ehir Saatini

i tirin.
Seyahate b la  yer eki saat Gitt ni bölge ekisaat

Yerel ehir Zaman  seçimi hakk nda detayl  bilgi için “Yerel ehir Zaman  Seçimi”  
bölümüne bak n z(sayfa E-18).

Ayarlama Yapmadan Önce
Gidece iniz bölgeyi Yerel ehir Zaman  olarak ayarlay n.

Bul z  
yerdekizaman

Gidec iniz yerdekizaman

Yerel ehir Zaman  seçimi hakk nda detayl  bilgi için “Yerel ehir Zaman  Seçimi”  
bölümüne bak n z(sayfa E-18).

E-21E-20

Bulun u unu  ehir e Yerel ehir Aras n a De i iklik Yapmak çin
Bulun z ehir ile Yerel ehir Zaman n  i tirmek için a dakiprosedürleri  
gerçekle tirebilirsiniz. ki farkl zaman dilimi aras nda sürekli seyahat  
gerçekle tiriyorsan z bu özellik sayesinde saat ayarlamalar n z daha kolay hale  
gelecektir.

Bulundu unuz ehir ve Yerel ehir Aras nda De iklik Yapmak çin
1. Zaman leyi Modunda, istedi iniz Yerel ehir Zaman n seçiniz.

Yerel ehir Zaman seçimi hakk nda detayl bilgi için “Yerel ehir Zaman Seçimi”
bölümüne bak n z(sayfa E-18).

2. En az 4 saniye boyunca B tu una bas l tutunuz.
Bu Yerel ehir Zaman n z  (1. ad mda seçmi  oldu z) Bulun z ehir
Zaman  yapacakt r. Bu i lem ayn  zamanda önceden seçmi  oldu z  
Bulun z ehir ise Yerel ehir Zaman  ile de i tirecektir.

Za an Dili leri Aras n a Seyahat Ederken Saatin Kullan
Zaman dilimleri aras nda i iklik yapmak için belirtilen ad mlardan
yararlanabilirsiniz.

E-28 E-29

2 saniye 
sonra

m nda da k bilgisi

nca ani e
ktkk ir, ard nda omatik

bo ca iki er
d d ktk i

n n üst k sm

aniy
vam edece
r.

, 10 saniye
ö ük
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Dijital Pusula Önle leri
Manyetik K ey e Gerçek K ey

Kuzey yönü, birbirinden farkl olan manyetik kuzeyveya  
gerçek kuzey olarak ifade edilebilir. Ayr ca, manyetik  
kuzeyin zaman içinde hareket etti ini ak lda tutmak  
önemlidir.

Manyetik kuzey pusula i si taraf ndangösterilen  
kuzeydir
Dünyan n ekseninin Kuzey Kutbu'nun yeri olangerçek  
kuzey, normalde haritalarda gösterilen kuzeydir.
Manyetik kuzey ve gerçek kuzey aras ndaki fark  
“sapma” olarak adland r l r. Kuzey Kutbu'na  
yakla t kça, sapma aç s  o kadar büyük olur.

Gerçekkuzey

ManyetikKuzey

Dünya

Bu ayarlar ile 90° W’ den 90° E’ye istedi iniz eri seçebilirsiniz.
A daki detaylar manyetik sapma aç s  ayarlar n  ifade etmektedir.

0 OFF: Manyetik sapma düzeltmesi yap lmad . Bu ayardakimanyetik  
sapma aç s  0 ° 'dir.

E: Manyetik kuzey uda oldu  ( u sapmas )
W: Manyetik kuzey bat da ol unda (bat sapmas )

D ve B tu lar na ayn  anda basarak (0 OFF) manyetik sapma düzeltmesini  
(manyetik sapma aç s n  etkin bir ekilde 0 ° döndürür) kapatabilirsiniz.
Ör in, sayfa E-37'deki resim, harita 1 ° Bat  manyetik bir sapma  
gösterdi inde girmeniz gereken eri ve seçmeniz gereken yön ayar n   
göstermektedir.

4. Ayar istedi iniz gibi oldu , ayar ekran ndan ç kmak için A mesine  
bas n z.

E-37

Manyetik Sapma Düzeltmesi Yapmak çin

1.Dijital Pusula / Termometre Modunda, CAL  
ekranda yan p sönmeye ba layana dek (A) bas l   
tutunuz. Bu kalibrasyon ekran d r.
2.C tu una bas n z.

Manyetik sapma aç s  ve manyetik sapma aç
yönü ekranda yan p söner.

3. Manyetik sapma aç s  ve manyetik sapma aç s   
yön ayarlar n  i tirmek için D (+) ve B (-) tu lar n   
kullan n z.

lllllllllllllllllll

l

ManyetikSapma  
Aç ri

Manyetiksapma  
aç s yönü

E-36

4. Her segment kaybold a saati s a çevirerek kom segmentin kuzeyi  
göstermesini sa lay n z.

Tüm segmentler için i lemi tamamlad n zda, tüm segmentler gözüküp tekrar
kaybolacak r.

5. kinci segment grubu için 4. a ama tekrarlay n z.
Kalibrasyon i lemi, iki parça segment (iki tam saat dönü ü) tamamland ktan
sonra otomatik olarak sona erer. Ekranda OK (ba ar l ) veya ERR (ba ar s z)
görünecektir. Prosedürü tamamlamak için A ya da tekrar kalibre etmek için D

mesine bas n z.
Sensör düzeltme i lemini k smen durdurmak için D ve ard ndan A dü mesine
bas n z.

Yön Sensörünü Kalibre Etmek çin

D
Her segment  
göstergeden  
kaybolanakadar
saatinizi çeviriniz.

1. Saatinizi bil inizden ç kar n ve s rt n n yere paralel olmas n  ve pusula  
kadran n n saat 12 pozisyonunun sizden uzak durmas n s lay n.

2. Dijital Pusulua/Termometre Modunda tüm segmentler gösterge k sm nda  
görünene kadar A tu una bas l tutunuz.

3. D tu una bas n z.
Bu, kadran segmentlerinin saat yönünde s rayla tek tek ortadan kalkmas na  
neden olacak r.

E-35E-34

Manyetik Sap a D elt esi
Manyetik sapma düzeltmesi ile, saatin gerçek kuzeyi göstermesini s layan  
manyetik bir sapma aç s  (manyetik kuzey ve gerçek kuzey aras ndaki fark) girilir.  
Kullanmakta ol unuz harita üzerinde manyetik sapma aç s  belirtildi inde bu  
prosedürü uygulayabilirsiniz.
Sapma aç s n  sadece derece birimlerine girebilece inizi unutmay n, böylece  
haritada belirtilen eri yuvarlaman z gerekebilir. Haritan z sapma aç s n  7,4 °
olarak gösteriyorsa, 7 ° girmelisiniz. 7,6 ° giri  8 °, 7,5 ° için 7 ° veya 8 °
girebilirsiniz.

E-33

Yön Sensörlerinin Kalibrasyonu
Saatinizin size gösterdi i yön bilgisinin rulu  emin ilseniz, yön  
sensörlerinin kalibrasyonunu yapabilirsiniz. Sensörlerinkalibrasyonu için 2 yöntem  
kullanabilirsiniz: sensör düzenlemesi veya manyetik sapma düzeltmesi.
Son kalibrasyonun 100 gün sonras nda saatinizin tekrar kalibrasyonunu yapmal s n z.  
Saatinizin bataryas  i tirildi inde de kalibrasyonu tekrardan yapmal s n z.
Kalibrasyonu hat rlatmak için ekranda CAL uyar belirmektedir.

Sensor D enle esi
Sensör düzeltmesi ile saati bir ekran göstergesinin hareketine göre çevirirsiniz.  
Bunun yap lmas  saatinizin manyetik sensörünü bulu z alan n manyetik  
kuzeyi ile yeniden ayarlayacak r.

E-32

3. Haritadaki ve saatinizdeki kuzey yönü ayn  olana kadar saatinizioynatmadan  
harita çeviriniz.

Saat manyetik kuzeyi gösterecek ekilde yap land r lm sa, haritan n manyetik  
alan n  saat göstergesi ile kuzeye hizalay n. Saat, gerçek kuzeyi düzeltmek için bir  
sapma ile yap land r lm sa, haritan n gerçek kuzeyini saat göstergesiyle
hizalay n.
Bu sayede mevcut konumuza göre haritan n da ru duru unu s layacak r.

3. Çevrenizdeki c rafi konturlar  kontrol ederek konumunuzu belirleyin.

E-31

N

Haritada  
belirtilenkuzey

N

Saatinizde  
gösterilenkuzey

Örnek: Me cut konu un u e harita erindeki  
hedefinizi belirleme
T rman  veya  yürüyü ü gibi aktivitelerde  konumunuzu 
ve gidece iniz noktay  bilmeniz önemlidir.Bu  örnekte 
harita üzerinden gidece iniz noktay  nas l  bulac n z  ve 
saatinizden ald n z ölçümler ile  bulun z yeri 

renmeyi göreceksiniz.
1. Saatiniz bil inizdeyken yere paralel hale getiriniz.

Bul z 2. Zaman leyi Modunda, D tu una basarak yön bilgisi  
al n z.

ki saniye sonra yön bilgisi ekranda belirecektir.
yer

E-30

Yön Anl Yön Anl Yön Anl Yön Anl

N Kuzey NNE Kuzey-
kuzey u NE Kuzey u ENE u-

kuzey u

E u ESE u-
güney u SE Güneydo

u
SSE Güney-

güneydo u

S Güney SSW güney-
güneybat SW Güneybat WSW Bat -

Güneybat

W Bat WNW bat -
kuzeybat NW Kuzeybat NNW Kuzey-

Kuzeybat

Yön bulma hakk nda detayl  bilgi için “Dijital Pusula Önlemleri” k sm na bakabilirsiniz.  
(sayfa E-39)

E-38 E-39

1.
kad
Diji
gö

izi bi in
an n aat

tal P a/aa T//
rünene kadar A

ç kar n v
pozis nun

mom Mod
A tu una bas l

t n n
sizd
nda

utun

7 veya, 7,5 için
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Ba ka Bir ehirdeki Saati Görüntülemek çin
Dünya Saati Modunda, D tu unu kullanarak ehir kodlar  (zaman dilimleri) aras nda
geçi yapabilirsiniz.

ehir kodlar  hakk nda detay  bilgi için k lavuzun arkas nda bulunan “ ehir Kodlar   
Tablosuna” bakabilirsiniz.

ehir Kodunda Standart Zaman ve Yaz Saati Uygulamas Aras nda Geçi Yapmak

1.Dünya Saati Modunda, Standart Zaman/Yaz Saati  
Uygulamas  ayar n  i tirmek istedi iniz ehir  
kodunu seçiniz.
2.A tu una bas l  tutarak Yaz Saati Uygulamas (DST  
göstergesi gözükür) ve Standart Zaman(DST  
göstergesi gözükmez) aras nda geçi yapabilirisniz.

Yaz Saati Uygulumas  aç k olan ehir kodundaDST
göstergesi ekrana gelecektir.
Dünya Saati Modunda , UTC ayar  aç k oldu   
Standart Zaman ve Yaz Saati Uygulamas  aras nda  
geçi yapamazs n z n.

DST göstergesi

Dünya Saati

Dünya Saati Modu ile Dünya üzerindeki 48 ehire ait (31  
zaman dilimi yada UTC ) halihaz rdaki zaman   
görüntüleyebilirsiniz.
Bu özellik Zaman leyi Modunda daha çok kulland n z
Yerel ehir Zaman ve Bul uz ehir Zaman na ek
olarak bulunmaktad r.
Dünya Saati Modunu ayn  zamanda Bulun z ehir  
Zaman , Yerel ehir Zaman  ve Dünya saatini görmek için  
kullanabilirsiniz.

Bir ehir için gösterilen zaman yanl  ise, Bulu z  
ehir saati ayarlar n  kontrol edip gerekli i ikli i  

yapabilirsiniz (sayfa E-12).
Dünya Saati Modunda, Dünya Saatini ve Yerel ehir
Zaman n  i tirebilirsiniz. (sayfa E-49)
Bu bölümdeki tüm i iklikler Dünya SaatiModunda  
yap lmaktad r. C tu una basarak bu ayarlara  
girebilirsiniz. (sayfa E-9)

E-47

Yaz Saati Uygulamas Standart Zaman sadece belirlenen ehir kodunu  
etkilemektedir. Di r ehir kodlar  bu ayardan etkilenmez.

Dünya Saati ehri ile Yerel ehir Zama  Aras nda Geçi  Yapmak çin
1. Dünya Saati Modunda, istedi iniz Yerel ehir Zaman n seçiniz

Yerel ehir Zaman  hakk nda detayl  bilgi için “Yerel ehir Zaman  Ayarlama”  
bölümüne bakabilirsiniz (sayfa E-18(

2. B tu una en az 4 saniye bas n z.
Ayn  zamanda daha önceden seçti iniz Dünya ehir Zaman  da Yerel ehir  
Zaman  ile d i ecektir.
Dünya ehri Saati ve Yerel ehir Saati i tikten sonra, saatiniz ikinci ad mda
Yerel ehir Saati ile de i en Dünya ehir Saatinde Dünya ehri Modunda
kalacak r.

Yerel ehir  
Zaman

Dünya
ehriKodu

Dünya
ehriSaati

Bu z
ehir Zaman

E-46

S cak k Görüntüleme Birimini Belirlemek çin
1. Dijital Pusula/Termometre modunda, CAL yaz
ekranda görünene kadar A tu unabas n z.
2. C tu una üç defa bas nca ekrana kullan lmakta

olan s cakl k birimi gelecektir. Bu s cakl k birimi
ayar ekran d r.

3. D tu una basarak Celsius (°C) ve Fahrenheit (°F)  
birimleri aras nda geçi yapabilirsiniz.

Bulun z ehir ayar nda TYO (Tokyo) seçili ise,
s cakl k gösterge birimini i tiremezsiniz.
A tu una basarak ayar ekran ndanç kabilirsiniz.

l

E-45

Yaz s  yan p sönene kadar A t una bas l tutunuz.
2. C mesine iki kez bas n ve mevcut s cakl k  

kalibrasyonu eri ekranda yan p söner. Bu s cakl k  
sensörü kalibrasyon ekran d r.

3. D (+) ve B (–) tu lar n  kullanarak kalibrasyon erini  
i tirebilirsiniz.

S cakl k sensörünü fabrika varsay lan ayarlar na
döndürmek için, D ve B mesine ayn  andabas n.

4. Kalibrasyon ekran ndan ç kmak için A tu unabas n z.

ll

Is  Sensörünü Kalibre Etmek çin
1. Dijital Pusula/Termometre Modunda EkrandaCAL

Mevcut s cakl k
kalibrasyon ri

E-44

Öne li!
S cakl k sensörünün yanl  kalibre edilmesi yanl  okumalara neden olabilir.Bir
ey yapmadan önce a dakileri dikkatlice okuyunuz.

– Saatin üretti i erleri ba a bir güvenilir ve ru termometre ile kar la r n.
– E r ayarlama gerekiyorsa, saati bil inizden ç kar n ve saatin s cakl n   

stabilize etmek için yakla k 20 veya 30 dakika bekleyin.

E-43

Öne li!
S cakl k ölçümleri, vücut s cakl n zdan (saati takarken), rudan güne   

ndan ve nemden etkilenir. Daha ru bir s cakl k ölçümü elde etmek için,  
saati bil inizden ç kar n, rudan güne  ndan uzak, iyi havaland r lm bir  
yere koyun ve kasadaki tüm nemi silin. Saatin gerçek çevre s cakl naula mas   
yakla k 20 ila 30 dakika sürer.

Is  Sensör Kalibrasyonu
Saatin içine monte edilen s cakl k sensörü fabrikada kalibre edilir ve normalde
herhangi bir ayarlamaya ihtiyaç duymaz. Bununla birlikte, saat taraf ndan verilen
s cakl k bilgisinin bir nedenden dola do ru olmad n dü ünüyorsan z, bunlar
düzeltmek için s cakl k sensörünü kalibre edebilirsiniz.

E-42

S cak k Okumas  Almak çin
Dijjital Pusula/Termometre Modunda D tu unabas n z.

Bu s cakl k ölçümünü ekrana getirecektir.
lk okumadan sonra saatiniz on saniye boyunca her  
iki saniyede bir ekrana yeni s cakl k bilgisi verecektir.
S cakl k okumas  bittikten sonra, s cakl k  
göstergesi ekran nda “- -.-” belirecektir.
Ba a bir 10 saniye için s  bilgisi almakiçin  
tekrar D tu una bas n z.
S cakl k 0,1 ° C (veya 0,2 ° F) birimlerinde görüntülenir.
S cakl k 0,1 ° C (veya 0,2 ° F) birimlerinde görüntülenir.
Termometre ekran n gösterim aral  -10.0 ° C ila 60.0 °
C'dir (veya 14.0 ° F ila 140.0 ° F). Bir s cakl k okumas   
izin verilen aral n d ndaysa, s cakl k göstergesi “---.-”  
gösterecektir.

S cakl k

E-41

Depolama
Saatin manyetize olmas durumunda, sensörün hassasiyeti bozulabilir. Bunedenle,  
saatinizi m kna slardan veya güçlü manyetizma kaynaklar ndan uzak tutmal s n z:  
daimi m kna slar (manyetik kolye, vb.) ve ev aletleri (TV'ler, ki isel bilgisayarlar,  
çama r makineleri, dondurucular vb.)
Saatinizin manyetize olabilec inden üpheleniyorsan z, “SensörKalibrasyonu”  
alt ndaki kalibrasyon prosedürlerinden birini gerçekle tirin.( sayfaE-33).

Termometre
Saatiniz Dijital Pusula / Termometre Moduna girdi inizde s cakl k okumalar n   
otomatik olarak al r.

Bir nedenden ötürü okumalar n yanl  oldu  dü ünüyorsan z, s cakl k  
sensörünü (sayfa E-43) kalibre edebilirsiniz.
S cakl k birimi olarak Celsius (° C) veya Fahrenheit (° F) 'i seçebilirsiniz (sayfa  
E-46).

E-40

Konum
Güçlü bir manyetizman n kayn na yak n oldu zda yön okuma yapmak,  
okumalarda büyük hatalara neden olabilir. Bu nedenle, a daki nesnelerin  
yak n nda yön okumalar  yapmaktan kaç nmal s n z: kal c  m kna slar (manyetik  
kolye, vb.), Metal konsantrasyonlar  (metal kap lar, kilitli dolaplar, vb.), Yüksek  
gerilim telleri, hava telleri , ev aletleri (televizyonlar, ki isel bilgisayarlar, çama r  
makineleri, dondurucular, vb.)
Tren, tekne, uçak, vb. araçlarda ru yön okumalar imkans zd r.
Özellikle betonarme yap larda ru okumalar imkans zd r. Bunun nedeni, bu tür  
yap lar n metal iskeletinin manyetizmay  aletlerden almas d r.

E-48 E-49

3. D

d
4. Ka

(+) ve B(–) tu
ireb

akl k
ndür
bras
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Ayd nlat a
Bu saat ekran n z  karanl kta görmenizikolayla t rmak  
için ayd nlatma donan m na sahiptir.

Ayd nlatma s layan panel çok uzun süreli kullan mdan  
sonra güç kaybeder.
D rudan güne   alt nda bak ld nda  
ayd nlatmay  görmek zor olabilir.
Ekran ayd nlat ld nda saat bir ses verebilir.Bu,  
ayd nlatma için kullan lan panelin titre iminden  
kaynaklan r ve ar zaya i aret etmez.
Bir alarm çald nda ayd nlatma otomatik olarakkapan r.
S k s k ayd nlatma kullan m batarya dü ürür.

ll

Alarm  ve Saat Ba  Zaman Sinyalini Aç p Kapatmak çin
1. Alarm modunda D ye basarakAlarm veya Saat Ba Zaman Sinyalini seçebilirsiniz.
2. Alarm veya Saat Ba  Zaman Sinyalinden seçmek istedi inize geldi inizde,A  

tu una basarak aç p kapayabilirsiniz.
: Alarm n aç k ol unu gösterir

: Uyku alarm n n aç k ol unu gösterir.
: Saat Ba  Zaman sinyalinin aç k ol unu gösterir.

Yukar daki alarmlardan biri aç k ise tüm modlarda gösterge görünür.
Herhangi bir alarm aç ksa, tüm modlarda alarm aç k göstergesi ekranda  
görüntülenir.

Alarm le i
stenilen alarm zaman na ula ld nda hangi modda olursan z olun 10 saniyelik bir
alarm çalar. Erteleme alarm nda, siz alarm kapatana kadar alarm toplamda 7 kez 5
dakikada bir olacak ekilde çalacakt r (sayfaE-58).

Alarm ve Saat Ba  Zaman Sinyali i lemleri Zaman leyi indeki dijital saateb l
olarak çal r.
Alarm çal yorken sesini durdurmak için herhangi bir tu bas n z.
Erteleme alarmlar  aras nda 5 dakikal k bir süre boyunca a daki i lemlerden  
herhangi birinin gerçekle tirilmesi, mevcut erteleme alarm  i lemini iptal eder.
– Zaman leyi  Modundaki Ayarlar ekran n n görüntülenmesi (sayfaE-12)
– SNZ ayar ekran n  görüntüleme (sayfa E-56)
– leyi i Modunda bulu z ehir Saati ile Yerel ehir Saatinide i tirirseniz  

(sayfa E-20)
– Dünya Saati Modunda bir ehrin Yaz Saati Uygulamas  ayar n nde i tirilmesi,  

ayn  ehir Ana ehri için seçildi inde (sayfaE-48)

Alarm  Test Etmek çin
Alarm Modunda D tu una basarak alarm sesini duyabilirsiniz.

E-57

Alarm Zama Ayarlamak çin
1.Alarm Modunda D tu una basarak alarm ekranlar

aras nda geçi yaparak d i tirmek  istedi inizi
seçebilirsiniz.

AL1 AL2 AL3

SIG SNZ AL4

D

2. Bir alarm seçtikten sonra alarm zaman n n saat hanesi yan p sönmeyeba layana  
dek A tu una bas l  tutunuz. Bu ayarekran d r.

Bu otomatik olarak alarm açacak r.
3. Yan p sönen ekran n dakika ve saat ayar  aras nda i tirmek için C tu una  

bas n z.
4. Ayarlar yan p sönüyorken (D)(+) ve (B)(-) yi kullanarak de i tirebilirsiniz.

Alarm zaman n  12 saat format nda ayarl yorken zaman  a.m.(gösterge yok) ve  
p.m.(P) olarak ru ayarlad n zdan emin olunuz.

5. A tu una basarak ayar ekran ndan ç kabilirsiniz.
E-56

Alarm aç k göstergesi

E-55

Alarmlar

Alarm Modu size dört günlük alarm ve bir erteleme
alarm seçene i sunar. Ayr ca, saat ba zaman sinyalini
(SIG) açmak ve kapatmak için Alarm Modunu
kullanabilirsiniz.

AL1’den AL4’e kadar ve SNZ olarak 5 farkl  alarm  
seçen i vard r. SNZ modunu sadece uyku alarm olarak  
yap land rabilirsiniz. AL1’denAL4’e kadar olan modlar
günlük alarm olarak kullanabilirsiniz.
Alarm Moduna girdi inizde görüntüledi iniz ekran bu  
moda son girdi inizde gördü z ekrand r.

girdi iniz Alarm Modunda yap l r. (sayfaE-9)
Bu z  Bu bölümde yap lan tüm i lemler C tu una basarak

ehir Zaman
Alarm  
numara

Alarm Zaman   
(Saat : Dakika)

Ekranda otomatik tekrar ayar ( AÇ veya KAPAT) yan p sönerken, D tu una  
basarak Aç ve Kapat ayarlar  aras nda geçi yapabilirsiniz.

4. Ayar ekran ndan A tu una basarak ç kabilirsiniz.
Otomatik tekrar göstergesi aç k iken Geri Say m Sayac  
modunda ekran  görünecektir.
Alarm ve Otomatik tekrar n s kl kla kullan lmas  pil ömrünün azalmas na neden  
olacak r.

Geri Say m Sayac n n Kulla m
Geri Say m Sayac  Modunda iken ölçümü ba latmak için D tu una bas n z.

Geri say m n sonuna ula ld nda ve otomatik tekrar kapal ysa siz herhangi bir tu
bas p durdurana kadar 10 saniyelik bir alarm çalar. Alarm durdu unda geri say m  
ba lang ç zaman na otomatik olarak dönecektir.
Otomatik tekrar aç kken, geri say m sayac  s f ra ula t nda otomatik olarak  
tekrardan ba layacakt r. Geri say m s f ra ula t nda alarm çalacakt r.
Geri Say m Modundan ç ksan z bile geri sayma i lemi sürmeye devam eder.
Geri say m  tamamen iptal etmek için önce durdurunuz (D ye basarak) sonra (A) ya  
bas n z. Böylece geri say m ba lang ç saati ekrana gelir.

E-54

Geri Say m Ba lang ç Zama  ve Otomatik Tekrarlama Ayarlamak çin
1. Geri Say m sayac  Modunda, geri say m sayac n n  
saat hanesi yan p sönmeye ba layana dek (A) yabas l   
tutunuz. Bu ayar ekran d r.

E r geri say m ba lang ç zaman ekranda
gözükmüyorsa, “Geri Say m Sayac  Kullan m ”  
alt ndaki prosedürleri uygulay n z. (sayfa E-54)

2. 2. (C) ye basarak yan p sönen haneyi saat vedakika  
ayar  aras nda de i tirebilirsiniz.

Ba lang ç  
Zaman

(saat)

Ba lang ç  
Zaman

(dakika)

Otomatik  
Tekrar
(Aç/Kapat)

3. Ekranda hangi ayar n seçili ol una l olarak
a daki i lemleri gerçekle tirin.

Ayarlar yan p sönerken (D)(+) ve (B)(-) yi kullanarak
i iklik yapabilirsiniz. Geri say m n ba lang ç

zaman n  24 saat yapmak için 0:00 ayarlay n z.

l

l

Otomatik TekrarAç k  
Göstergesi

E-52

E-53

Geri Say Sayac
Geri say m sayac  1 dakika ile 24 saat aras nda  
ayarlanabilir. Geri say m s f ra ula t nda bir alarm öter.

Otomatik tekrarlamay  da seçebilirsiniz; bu, geri say ma  
her s f r geldi inde ayarlad n z orijinal erden  
otomatik olarak yeniden ba la r.
Bu bölümdeki tüm i lemler C tu una basarak girdi iniz
Geri Say m Sayac  Modunda yap l r (sayfa E-9).

Saniye

Saat Dakika

E-51

Kronometre ile zaman ölçmekiçin

GeçenZaman
D D D D

Durdur Devam Et Durdur
A
S f rlalat

Ayr k Za an
D A A D

lat Ay r
(SPL gözükür)

Ayr B rak Durdur
A
S f rla

kili Biti
D A D A

Ay r
1. yar mac   
bitirir. lk
yar mac n n  
süresi  
ekranda
görünür.

Durdur
kinci yar mac   
bitirir.

Ayr B rak  
kinci  

yar mac n n
süresi ekranda
görünür.

A
S f rla

E-50

Kronometre

Kronometre ile geçen zaman , ayr k zaman  ve ikili biti i  
ölçebilirsiniz.

Kronometrenin ölçüm aral  59 dakika ve 59.99  
saniyedir.
Siz durdurana kadar Kronometre limitine ula t ktan  
sonra s f rdan tekrar ba lamaya devam eder.
Kronometre ölçümü i lemi siz Kronometre Modundan 
ç ksan z bile devam eder.
Ayr k zaman durdurulmu en Kronometre Modundan  
ç kt n zda ayr k zaman s f rlan p geçen zaman  
ölçümüne geri döner.
Bu bölümdeki tüm i lemler (C) ye basarak giri

latyapt n z Kronometre Modunda yap l r (sayfaE-9)
Bu z

ehir Zaman
1/100 saniye

Dakika Saniye

Bu z
ehir Zaman

E-58 E-59

Bu
ehiri

y
gü
y

Al
mo

gird
z Bu

r Zaman

ç
p land rabilirsi

alar
Mod
son

iniz
lüm

tu bas z.
al ysa siz h angi bi
dur un y m

d tik l k

ma ç
k tekrar ka
ala

ktir.
f l t

www.ersasaat.com.tr

w
w

w
.e

rs
as

aa
t.c

om
.tr

w
w

w
.e

rs
as

aa
t.c

om
.tr



Kullan  3451

Batarya: Bir lityum batarya (Tip: CR2025)

CR2025 tipi yakla k 5 y l (Alarm i lemi 10 saniye / gün; Ayd nlatma i lemi 1,5  
saniye / gün; Yön okuma i lemi 20 saniye / gün; s cakl k okuma i lemi 20 saniye /  
gün)

I n s k s k kullan lmas  pil ömrünü k salt r.

Dünya Saati: 48 ehir (31 zaman dilimi); UTC; Dünya ehri Zaman /Yerel
ehir Zaman  aras nda i iklik

Di r: Yaz Saati Uygulamas Standart Zamane
Krono etre:

Ölçü Birimi: 1/100 saniye
Ölçü Kapasitesi: 59' 59.99"
Ölçü Modlar : Geçen zaman, ayr k zamani ikili bitis

Geri Say Sayac :
Ölçü Birimi: 1 saniye
Girdi Aral : 1 dakika ila 24 saat (1 dakikal k art lar ve 1 saatlik art lar)
Di r: Otomatik tekrar zamanlama

Alar lar: 5 günlük alarm (1 uyku alarm ); Saat Ba  Zaman Sinyali
Ay lan a: EL (elektrominesans panel); Seçilebilir ayd nlanma süresi,

(ortalama 1.5 saniye veya 3 saniye)
Di er: Tu Sesleri aç k/kapal

ellikler

Nor al Is da Gü enirlilik : Ayda ± 20 saniye
Za an leyi : Saat, dakika, saniye, p.m. (P), ay, gün, haftan n günü

Zaman format : 12-saat ve 24-saat
Takvim sistemi: 2000 ile 2099 y llar aras nda ayarlanm full otomatik takvim 
Di r: Bulundu unuz ehir kodu (48 ehir kodundan biri seçilebilir); Yaz Saati  
Uygulamas Standart Zaman; Ayn  anda Bulund unuz ehir Zaman Yerel  
Zaman; Bulundu nuz ehir ve Yerel ehir Saati de i tirme

Dijital Pusula:
16 yön; 0° den 359° kadar aç  eri; Kuzey imleci
Okuma Zamanlamas : 10 saniyenin her saniyesi sürekli i lem  
Di r: Sensör düzeltme; Manyetik sapma düzeltme

Ter o etre:
Ölçüm Aral : –10.0°C den 60.0°C (veya 14.0°F den 140.0°F)  
Görüntüleme Birimi: 0.1°C (veya 0.2°F)
Okuma Zamanlamas : 10 saniyenin her iki saniyesinde sürekli i lem
Di r: Is sensörü kalibrasyonu

E-67E-66

Zaman ley
Saniye 30 ila 59 aras ndayken saniyeyi 00'a s f rlamak dakikan n 1 birim  
yükseltilmesine neden olur. Saniye 00 ila 29 aral ndayken, dakikan n erini  

i tirmeden s f rlan r.
12 saatlik formatta, ekranda P (PM) göstergesi saat 11: 59'da len aral nda  
görünür ve gece yar s  saat 11: 59'a kadar olan zamanda hiçbir gösterge görünmez.
24 saatlik formatta, saatler herhangi bir gösterge olmaks z n 0:00 ila 23:59  
aral nda görüntülenir.
Y l 2000 ila 2099 aras nda ayarlanabilir.
Saat tam otomatik takvim özelli i ile üretilmi tir. Farkl  ay süreleri ve art k y llar için  
ayarlamalar  yap l d r. Saatinizin tarihini bir defa ayarlad ktan sonra bataryas   

i medikçe tarih ayar n  i tirmeye gerek yoktur.

E-65

Sensör ar zas  ol unda, saatnizii en k sa sürede orijinal sat c n za veya en yak n  
yetkili CASIO distribütörüne götürün.

E-64

4. Ayar ekran ndan ç kmak için A tu una bas n z.
Tu  sesinin kapal  ol  tüm modlarda ekranda gözükecektir.

Veri e Ayarlar Aras nda Geçi
B ve D meleri, ekran üzerindeki veriler aras nda gezinmek için çe itli modlarda ve  
ayar ekranlar nda kullan l r. Ç  durumda, bir kayd rma i lemi s ras nda bu  

melerin bas l tutulmas , verilerde aras nda yüksek h zda geçi s lar.

Sensör Hatas  e Dü ük Pil Göstergeleri
Saatin güçlü darbeye maruz kalmas sensöre zarar verebilir veya dahili lan   
sorunlar na neden olabilir. Bu ko ullar, ERR’ (hata) uyar s n n ekranda görünmesine  
ve sensör i leminin devre d  b rak lmas na neden olur. BATT (pil) uyar s  ekranda  
oldu  durumlarda da sensör i lemleri devre d  kal r. Bunun nedeni ise dü ük pil  
veya s k ortam nedeniyle yetersiz pil gücü ve yetersiz voltaj oldu u gösterir.

Tu Seslerini Aç p Kapamak çin

1.Zaman leyi Modunda dünya haritas n  
halihaz rdaki seçili ehir kodunun bulund u zaman  
dilimi yan p sönmeye ba layana kadar (A) ya bas n z.  
Bu ayar ekran d r.

ehir kodu ekranda belirince hemen A butonuna  
basmay  b rak n z. E r basmaya devam  
ederseniz(4saniye boyunca), Yerel ehir Saati ayar  
ekran na geçer.

2. Tu  sesi ayar ekran na geçmek için C tu una 9 defa  
bas n z.

Ayar ekranlar nda gezinme hakk nda bilgi için
“Bulun z ehir saatini ve tarihini ayarlamak  
için” (sayfa E-12) alt ndaki prosedürün 3. ad m ndaki  
s ra izleyiniz.

4. D tu una basarak tu  sesi aç k veya kapal olarak  
ayarlayabilirsiniz.

E-63

Sensörün çal mas  s ras nda bir hata olu ursa veya batarya zay flarsa, ekran n sol  
alt kö esinde yakla k 10 saniye boyunca ERR veya BATT görünecek ve ard ndan
- - - olarak i ecektir.
Bir hata olu ursa veya sensör kalibrasoyonu s ras nda bataryan n azalmas   
durumunda, ekran n sol alt kö esinde bir saniye süreyle ERR veya BATT uyar lar
görünecek ve daha sonra kalibrasyon ekran  görünecektir. Kalibrasyonu tekrar  
yapma deneyiniz.
S cakl k sensörü kalibrasyonu s ras nda bir hata olu ursa veya batarya zay flarsa,  
ekranda bir saniye boyunca ERR veya BATT uyar lar  görüntülenir. Ard ndan,  
ekran n alt k sm ndaki s cakl k eri için - - - yan p söner. Bu, s cakl k sensörü
kalibrasyonunun mümkün olmad n  gösterir. Kalibrasyon ekran ndan ç kmak için A  

mesine bas n ve ard ndan s cakl k sensörü kalibrasyonunu tekrar  
gerçekle tirmeyi deneyin.
ERR uyar s  s k görünüyorsa, sensörün ar zaland  anlam na gelebilir.

Tu  sesi kapal

Referans
Bu bölüm saatin çal ma hakk nda daha detayl ve teknik bilgiler içermektedir.
Ayr ca bu saatin çe itli özellikleri ve i levleri hakk nda önemli önlemler ve notlar
içerir.
Oto atik Geri Dönü  elli i

Dijital Pusula / Termometre Modunda veya Alarm Modundayken yakla k iki veya  
üç dakika boyunca herhangi bir i lem yapmazsan z saat otomatik olarak Zaman  

leyi i Moduna döner.
Ekranda yan p sönen haneler bulunan bir ekranda iki veya üç dakika herhangi bir
i lem yapmazsan z, saatiniz o noktaya kadar yap n z ayarlar kaydeder ve ayar
ekran ndan otomatik olarak ç kar.

Tu Sesi
Saatin melerinden birine bast n zda me i lem tonu duyulur. D me i lem  
tonunu istedi iniz gibi açabilir veya kapatabilirsiniz.

Tu seslerini kapatsan z bile, belirlenen alarmlar, Saat Ba Zaman Sinyali ve Geri
Say m Sayac  Modu Alarm  normal ekilde i lemeye devam eder.

E-62

E-61

3. Ayd nanma süresini 3 saniye ve 1,5 saniye aras nda de i tirmek için D tu una  
bas n z.

4. Ayar ekran ndan ç kmak için A tu una bas n z.

Ay latmay  Açmak çin
Herhangi bir modda(ekranda ayar ekran  olmad nda) B tu una basarak  
açabilirsiniz.

Ay latma Süresini De tirmek çin

1. Zaman leyi Modunda dünya haritas n  
halihaz rdaki seçili ehir kodunun bulund u zaman  
dilimi yan p sönmeye ba layana kadar (A) ya bas n z.  
Bu ayar ekran d r.

ehir kodu ekranda belirince hemen A butonuna  
basmay  b rak n z. E r basmaya devam  
ederseniz(4saniye boyunca), Yerel ehir Saati ayar
ekran na geçer.

2. Ayd nlatma süresi ayar ekran na geçmek için C tu una 10 defa bas n z.
Ayar ekranlar nda gezinme hakk nda bilgi için “Bulundu unuz ehir saatini ve
tarihini ayarlamak için” (sayfa E-12) alt ndaki prosedürün 3. ad m ndaki s ray   
izleyiniz.

E-60

ll

E-68 E-69
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L-3

ehir  
Kodu ehir UTC Ayar   

GMTFarkl l
SEL Seoul

+09.0
TYO Tokyo
ADL Adelaide +09.5
GUM Guam

+10.0
SYD Sydney
NOU Noumea +11.0
WLG Wellington +12.0

� Ocak 2016 itibar yla verilere göre.
� Kurallar, küresel zamanlar yöneten

(GMT diferansiyel ve UTC ofset) ve  
yaz saati her bir ülke taraf ndan  
belirlenir.

L-2

ehir  
Kodu ehir UTC Ayar   

GMTFarkl l
MAD Madrid

+01.0

PAR Paris
ROM Rome
BER Berlin
STO Stockholm
ATH Athens

+02.0CAI Cairo
JRS Jerusalem

MOW Moscow
+03.0

JED Jeddah
THR Tehran +03.5
DXB Dubai +04.0

ehir  
Kodu ehir UTC Ayar   

GMTFarkl l
KBL Kabul +04.5
KHI Karachi +05.0
DEL Delhi +05.5
KTM Kathmandu +05.75
DAC Dhaka +06.0
RGN Yangon +06.5
BKK Bangkok +07.0
SIN Singapore

+08.0
HKG Hong Kong
BJS Beijing
TPE Taipei

L-1

ehir Kodu Tablosu

ehir  
Kodu ehir UTC Ayar  

GMTFarkl l
PPG Pago Pago –11.0
HNL Honolulu –10.0
ANC Anchorage –09.0
YVR Vancouver

–08.0
LAX Los Angeles
YEA Edmonton

–07.0
DEN Denver
MEX MexicoCity

–06.0
CHI Chicago
NYC New York –05.0

ehir  
Kodu ehir UTC Ayar   

GMTFarkl l
YHZ Halifax –04.0
YYT St. Johns –03.5
BUE BuenoAires

–03.0
RIO Rio DeJaneiro
FEN F. DeNoronha –02.0
RAI Praia –01.0
UTC –

+00.0LIS Lisbon
LON London
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