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Stopwatch functions
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Click 1

Day Indicator

24 Hour Hand

Second Hand

Hour Hand

Minute Hand

 Stopwatch Second Hand 

 Stopwatch Minute Hand 
 Crown 

To change the day indicator settingTo adjust the time setting

Pull the  Crown  out to Click 1.

Push the  Crown  back in.

Rotate the  Crown  to change the 
time setting.  

When the second hand is at 
12 o’clock, pull the  Crown  out to 
Click 2.

Rotate the  Crown  towards you to 
set the day.

Note
 The day indicator setting uses a 
31-day month. Make adjustments for  
months of shorter lengths.
 Avoid changing the day indicator 
setting between the hours of 9  
p.m. and 1 a.m. Otherwise, the day  
indicator may not change correctly 
at midnight.

Crown Operations
Some water-resistant models (10BAR, 20BAR) have a screw-in 
crown. When you need to perform a crown operation, rotate 
it towards you to unscrew it. Then pull the crown out. Avoid 
applying undue force when pulling. The watch loses its water 
resistance while the crown is unscrewed. After performing a 
crown operation, fully screw the crown back in.

Crown

Loosen

If your watch has a rotary bezel...
You can rotate the bezel to align its  mark with the 
minute hand. Then you will be able to tell how much 
time has elapsed since aligning the  mark.

Start

Elapsed time

Current

Low Battery Alert
 The second hand will jump at two-second intervals to alert you when battery power  
is low.
 Have the battery replaced as soon as possible after low battery alert is indicated.
 Stopwatch operation is disabled during low battery alert.
 If low battery alert occurs during a stopwatch operation, the stopwatch will 
automatically reset to all zeros and stop.

Push the  Crown  back in on a time 
signal to resume timekeeping.

Note
 Take care that you set the correct AM 
or PM time.
 When changing the time, move the 
minute hand four or �ve minutes past  
your �nal setting, and then back it up  
to the setting you want.

You can also �nd information about 
operational procedures at the CASIO website.

https://support.casio.com/global/en/wat/model/5687/

 Your watch may di�er somewhat from the one shown in the illustration.

Kronometre fonksiyonu
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2. klik

1. klik

Gün göstergesi

24 Saat ibresi

Saniye ibresi

Saat ibresi

Dakika ibresi

Kronometrenin Saniye ibresi

Kronometre Dakika İbresi
Tepe

Gün Göstergesi Ayarları İçinZaman Ayarlarını Yapılandırmak İçin

 

Saniye ibresi saatrin 12 pozsiyonuna 
geldiğinde tepeyi 2. kliğe kadar dışarı 
çekiniz.

Tepeyi kendinize doğru çevirerek 
günü ayarlayınız.

Not
 Gün göstergesi ayarları 31 günlük ay
uzunluğuna göre yapılır. Daha kısa aylar
için manuel ayarlama yağınız.

 

 Gün göstergesi ayarını 9 p.m. ve 1 a.m.
arasında yapmaktan kaçınınız. Aksi
halde gece yarısından sonra gün
göstergesi doğru çalışmaz.

 
 

Tepe İşlemleri
Bazı su geçirmezlik özelliği olan modellerde (100 metre, 200
metre) sıkıştırılan tepe özelliğine sahiptir. Bir tepe işlemi
yapmanız gerektiğinde tepeyi gevşetmek için kendinize
doğru çeviriniz ve daha sonra dışarı doğru çekiniz. Fazla güç
kullanmaktan kaçınınız. Tepe sıkıştırılmadığında su
geçirmezlik özelliğini kaybeder.

Tepe

Gevşet

Eğer saatinizde dönen çerçeve var ise:
Dönen halkayı çevirerek dakikayı      işareti ile
işaretleyiniz. Böylece işaretleme yaptıktan sonra kaç
dakika geçtiğini yine     ibresine bakarak ölçebilirsiniz.

Başlat

Geçen zaman

Şuanki

Düşük Pil Uyarısı
 Pil gücü düşük olduğunda saniye ibresi 2 saniyelik aralıklarla ilerlemeye başlar.  

 
Pil gücü düşük uyarısı gördükten kısa süre sonra pili değiştirmelisiniz.

 
Düşük pil halinde kronometre işlemi kullanılamaz.

 
Eğer kronometre işlemi yapılıyorken pil gücü düşük uyarısı verirse 
kronometre otomatik olarak durup sıfırlanır.

Zaman sinyalinde tepeyi  yerine itip 
zaman işleyişine devam ediniz.

Not
 Zaman ayarını AM ve PM ayarına göre
yaptığınızdan emin olunuz.
 Zamanı ayarlarken dakika ibresini 4-5
dakika ileride ayarlayınız.  

 

Kılavuzlarla ilgili daha fazla bilgi almak için CASIO
websitesini ziyaret edebilirsiniz.

https://support.casio.com/global/en/wat/model/5687/

 Saa�niz ile aşağıdaki grafikler farklılık gösterebilmektedir. 

Özellikler
Normal ısıda güvenirlilik: Ayda        saniye    02±  
Kronometre: Ölçüm Kapasitesi: 9’59” (10 dakika)    

Ölçüm birimi : 1 saniye
Ölçümler: Geçen zaman; ayrık zaman; ikili bitiş

Diğer: Düşük Pil Uyarısı  
Batarya:  1 gümüş oksit pil (Tip: SR920SW)  
Batarya ömrü:  Yaklaşık 3 yıl

Özellikler bilgi verilmeksizin değişikliğe tabi olabilir.

Aşağıdaki işlemi kronometre sıfırladığınızda ibreler olması gereken (sıfır pozisyonu) yere
gelmediğinde yapınız.

İbrelerin ‘0’ Pozisyonuna Ayarlanması

Tepeyi 2. kliğe kadar dışarı çekiniz.

(A)(saat yönünde) ve (B)(saat yönünün tersinde) yi kullanarak Kronometrenin Saniye İbresi
Kronometrenin Dakika İbresi   saatin 12 pozsiyonuna getirip 0 layabilirsiniz.

 Tuşlardan herhangi birine basılı tutmanız, siz bırakana kadar  saniye ibresinin hızlı
hareket etmesini sağlar.
 Kronometrenin Dakika İbresi     ve Kronometrenin Saniye İbresi birbiriyle senkronize çalışır.

Tüm ibreler dilediğiniz gibi olduğunda tepeyi  yerine itiniz.

Önemli!
 Tepe dışarı çekildiğinde zaman işleyişi durur. Yukarıdaki
işlemi yaptıktan sonra zamanı tekrar ayarlayınız.

Kronometrenin Kullanımı

Önemli!
 Kronometre tepe dışarı çekili iken kullanmayınız.

Not
 Bir geçen zaman ölçümü 10 dakika sonuna eriştiğinde otomatik olarak durur.

 

Geçen Zaman

A A A A B
Başlat Durdur       Baştan Başla                     Durdur Sıfırla

Ayrık Zaman

A B B A B
Başlat Ayır Ayrımı bırak             Durdur Sıfırla

İkili Bitiş

A B A B B
Başlat Ayır

Birinci yarışmacı 
bitirir. Birinicinin 
bitiş zamanı 
görüntülenir.

Durdur
İkinci yarışmacı 
bitirir.

Ayrımı bırak
İkinci yarışmacının 
zamanı görüntülenir.

Sıfırla

Kronometre ile geçen zamanı 1 saniyelik ar�şlarla 9 dakika 59 saniyeye kadar ölçebilirsiniz

Tepeyi  1. kliğe kadar dışarı çekiniz.

Tepeyi yerine itiniz.

Tepeyi  çevirerek zaman ayarını yapınız.

www.ersasaat.com.tr
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