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Bu CASIO saati tercih ettiğiniz için sizi tebrik ederiz.
To ensure that this watch provides you with the years of service for which it is designed, 
carefully read and follow the instructions in this manual, especially the information under 
“Operating Precautions” and “User Maintenance”.
Be sure to keep all user documentation handy for future reference.

Bluetooth® kelime markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari 
markalarıdır.

Saatiniz mobil bağlantı özelliği ile telefonunuzun Bluetooth   bağlantısına erişir ve 
bu sayede telefon üzerindeki zaman saat üzerinde ayarlanır.

®  

  

  

Bu ürün farklı coğrafyalara ait farklı ülkelerin radyo kanunlarına uygun şekilde ya da izin 
almış olarak çalışmaktadır. Buna uygun olmayan yerlerde bu ürünü kullanmanız 
sonucunda ceza alabilirsiniz. Detaylar için, http://world.casio.com/ce/BLE/ ziyaret ediniz. 

Uçuş kanunları gereği bu ürünü uçuş esnasında kullanmanız yasaktır. 
Uçuş personelinin talimatlarına uygun şekilde davranınız.

Bu saatin kılavuzu için aşağıdaki websitesini ziyaret 
ediniz. 

http://world.casio.com/manual/wat/

Saatin Kullanımı

Genel Kılavuz
1.  Gra�k alanı
2.  Adım göstergesi
3.  Ayrık zaman ekranı göstergesi
4.  Tur zamanı ekranı göstergesi
5.  p.m. göstergesi (a.m. için gösterge yoktur)
6.  Mobil telefon bağlantı göstergesi*
7.  Hedef zaman alarmı açık göstergesi
8.  Geri Çağırma Modu göstergesi
9.  Otomatik Işık açık göstergesi
10.  İbreler yer değiştirdi göstergesi
11.  Yaz saati göstergesi
12.  Hedef adıma ulaşma uyarısı
13.  Atılan adım göstergesi
14.  Adım Hatırlatma
15.  Alarm açık göstergesi
16.  Saat başı zaman sinyali açık göstergesi

 *  Zaman İşleyiş Modunda yaklaşık 2 saniye boyunca (D) ye basılı tutarak, bir telefon ile 
Bluetooth bağlantısı kurabilirsiniz.

Bir Mod Seçmek İçin
(C) ye her basışınızda modlar arasında aşağıdaki sırada  geçiş yaparsınız.

 (C) ye 2 saniye basılı tutarsanız Zaman İşleyiş Moduna girersiniz.

C

C

C

C

CC

Zaman İşleyiş
Modu

Alarm Modu

Kronometre Modu Veri Geri Çağırma Modu

Zamanlayıcı Moduİkili Zaman Modu

Zaman Ayarı
1.  Zaman İşleyiş Modunda (A) ya 2 saniye 

basılı tutunuz.
2.  (C) ye iki kez basarak saniye ayar ekranını 

görüntüleyiniz.
  Saniye ibresi yanıp sönmeye başlar.

3.  (D) ye basarak saniye ibresini 00 layınız.

  30 ila 59 saniye: Dakikaya1 birim ekler.
4.  (C) ye basarak yanıp sönen haneyi saat 

ayarına getiriniz.
5.  (D) ve (B) yi kullanarak saat ayarını 

değiştiriniz.

6.  (C) ye basarak yanıp sönen haneyi dakika 
ayarına getiriniz.

7.  (D) ve (B) yi kullanarak dakika ayarını 
değiştiriniz.

8.  (C) ye 2 kez basarak yanıp sönen haneyi 
yıl ayarına getiriniz.

9.  (D) ve (B) yi kullanarak yıl ayarını 
değiştiriniz.

10.  (C) ye basarak yanıp sönen haneyi ay
ayarına getiriniz.

11.  (D) ve (B) yi kullanarak ay ayarını 
değiştiriniz.

12.  (C) ye basarak yanıp sönen haneyi gün
ayarına getiriniz.

13.  (D) ve (B) yi kullanarak gün ayarını 
değiştiriniz.

14.  Ayarlar istediğiniz gibi olduğunda 
(A) ya basarak çıkabilirsiniz.
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Özellikler

Normal Isıda
Güvenirlilik:

Zaman ayarı telefon ile yapılamadığında aylık ortalama ±15 
saniye

Analog Zaman İşleyişi:           Saat, dakika (20 saniyede bir hareket eder)

Dijital Zaman İşleyişi: Saat, dakika, saniye, ay, gün, haftanın günü, a.m./p.m.(P)/24 saatlik 
zaman işleyişi, Tam Otomatik Takvim (2000 ile 2099), Yaz Saati

Pedometre: 3 eksenli ivme ölçeri kullanan Adım sayar 
Adım sayar görüntüleme aralığı: 0 ile 999,999
Adım göstergesi
Adım sayar gra�ği
Adım sayar resetleme

Her gece yarısında adım sayarın otomatik sıfırlanması
Manuel resetleme

Günlük hedef adım ayarı
Adım sayar ayar birimi: 1,000 adım
Adım sayar aralığı ayarı: 1,000 ile 50,000 adım

Hedefe ulaşma bildirimi
Adım hatırlatıcı
Adım sayar güvenirliliği: 3% (Titreşim testine göre)
Güç Depolama

Kronometre/Data Geri Çağırma: Ölçüm birimi: 1/100 saniye (ilk saat);
1 saniye (ilk saatten sonra)

Ölçüm aralığı: 23 saat, 59 dakika, 59 saniye
Ölçüm fonksiyonları:  Normal geçen zaman; kümülatif 

zaman; tur/ayrık zamanlar; 200 
kayıt hafızası

Hedef zaman alarmı:
10 farklı zaman ayarı: Hedef zamana ulaşıldığında saat bip 
(10 saniye) sesi verir.

Zamanlayıcı:                        Birim:1 saniye
Aralık: 60 dakika
Aralık numaraları: 1 ila 5
Otomatik tekrar numaraları: 1 ila 20
Zaman ayar birimi: 1 saniye
Zaman ayarı aralığı: 1 ssaniye ile 60 dakika
Son 5 saniye için her saniye bip sesi, sayım sonunda bip alarmı.
Otomatik Başlama

İkili zaman:                          Saat, dakika, saniye
Bulunduğunuz Şehir ile yer değiştirmesi

Alarmlar:                              Günlük Alarmlar
Alarmların sayısı: 5
Ayar birimi: Saat, dakika
Alarm sesi süresi: 10 saniye
Saat başı zaman sinyali: Her saatin saat başında bip sesi duyulur.

Mobil Bağlantı: Otomatik Zaman Düzeltimi
Önceden ayarlanan zaman otomatik olarak ayarlanır.

Tek dokunuşta zaman ayarı
Manuel bağlantı ve zaman ayarı

Telefon Bulucu
Mobil telefonu bulmanız için saatiniz telefonunuza bir alarm gönderir.

Dünya Saati
Saatiniz için seçilen 300 farklı şehire ait halihazırdaki zaman
Bulunduğunuz Şehir/Dünya Saati geçişi

Adım sayar veri transferi
Adım sayar, kalori

Kronometre veri transferi
200 tur/ayrık zaman kaydı
(tarih ve zaman, tur/ayrık zaman, tur numarası)

Otomatik yaz saati geçişi
Standart zaman ve yaz saati arasında otomatik geçiş

Zamanlayıcı ayarı
Alarm ayarı
İbrelerin pozisyonunun düzeltilmesi
Veri İletişimi Özellikleri

Bluetooth®
Frequency band: 2400 MHz to 2480 MHz
Maximum transmission: 0 dBm (1 mW)
Communication range:  2 meters max. 

(çevre koşullarına bağlı)

Diğer: Yüksek aydınlık LED ışık; aydınlatma süresi ayarı;
Otomatik Işık; işlem sesi açık/kapalı; İbrelerin Geçişi, Düşük Pil Uyarısı

Güç Tedariği:                              1 Lityum batarya(CR2016)
Batarya Ömrü: Yaklaşık 2 yıl
Koşullar:

 
Otomatik Zaman Düzeltimi: günde 4 kez

 
Alarm: Birkez (10 saniye)/günde

 
Aydınlatma: Birkez(1.5 saniye)/günde

 
Adım sayar: 12 saat/günde

Özellikler bilgi verilmeksizin degisiklige tabi olabilir.

www.ersasaat.com.tr
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