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Modlar  yapmak için a a i 
ekilde C tu  
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Mod Referans Rehberi 
Seçmeniz gereken mod yapmak istedi iniz de i ikli e ba .  
Bunu Yapmak çin: Bu Moda Giriniz: Bknz: 

Bulundu unuz ehre ait olan varolan  
Bulundu unuz 
için 

çin  
Zaman leyi ini 12 veya 24 saat olarak de i tirmek 
için 

çin 
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1. Bulundu unuz ehir çin  
Bulundu unuz ehir için Bulundu unuz ehir 

çin  

! 
 Saati Modunda do ru veriler  için Bulundu unuz ehir 

do ru leyis 
Modunda do ru  emin olunuz.  

2.  
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Saatinizin modeline ba  olarak ekran, beyaz zemin 

   
  olarak kar  . Bu 

 grafikler beyaz zemin   
 ile .  

Tus i lemleri grafikler  harfler kullanarak 
belirtilmi tir.  

 grafikleri referans  
. Bu sebeple elinizde saatiniz ile 

.  
 
 

E 

ENGLISH 

Bu CASIO saati seçti iniz için sizi tebrik ederiz.  
 
Bu saatin size  do rultuda uzun  hizmet  vermesini 
sa lamak için  

 

MA1903-EA © 2019 CASIO COMPUTER CO., LTD. 
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Saati Ba çin   

 Saati  genelindeki 48 ehre ait (29 zaman 
.  

Modunda seçilen 

Moduna Girmek çin 
i ekilde C tu una basarak 

Modunu seçiniz. 

Ba ka Bir Zaman Dilimindeki Saari çin 
Modunda, D tu una basarak 

 

ehri 

Saati ehrindeki 
Zaman 

Not 
Bir 

unuz  (sayfaE-12). 
Zaman i leyi i için 12 saatlik format seçildi leden sonra saat 11: 59'a kadar 

i
 

Tarih de i tirildi i ir. 
 

E-17 

3. stedi iniz Zaman i leyi a i ekillerde 
de i tirmek için D ve/veya B tu  

Ekan: Bunu yapmak için:  

için D tu

 yapmak için D tu

ehir kodunu de i tirmek için D (+) ve B (-)  tu  

de i tirmek için  D (+) ve B (-)  tu  

12 saat (12H) ve 24 saat (24H) 
arasında geçiş yapmak için

D tu

i tirmek için D (+) ve B (-)  tu  

4.  
E-16 

2. sde i tirmek için  

Saniye DST 
C  C 

Bulundu unuz ehir 
Kodu 

C 
Saat 

C C 

 Ay  12/24-  
C  C  C  C 

Dakika 

leyi
. 
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A a  

çin  
1. Zaman leyi  Modunda

kadar 2 saniye boyunca A tu

Saniye 

E-14 

De i tirmek çin  
1. Zaman leyi  Modunda

kadar 2 saniye boyunca A tu

2.  
3. D) ye basarak Yaz Saati ( ) ve Standart Zaman 

 yapabilirsiniz. 

4. Ayarlar istedi iniz gibi oldu unda (A) ya basarak 
Zaman leyis Moduna geri .  

 oldu unda DST 
 ekranda .  

Yaz Saati 
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2. (C) tu una 2 kere basarak  
için bu 

ehir na 
 

3.  yapmak ve 
bulundu unuz ehri seçmek için (D) (Do u) ve (B) 

 
4. Ayarlar istedi iniz gibi oldu unda (A) tu una 

basarak Zaman leyis Moduna .  
Not 

Bir ehir kodu belirledikten sonra saatiniz  Saati Modundaki
kullanarak Bulundu unuz ehrin ba  olarak di er zaman 

*  standar 
zaman i leyi idir. UTC için ngiltere deki Greenwich tir.  

ehir Kodu 

E-12 

Bulundu unuz ehir
bulundu unuz ehir gerçekte olan ehir seçiminiz ve standart 

zaman ya da yaz saati seçiminiz.  

Bulundu unuz  
1. Zaman leyi  Modunda

 

 

Saniye 
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D 

Zaman leyi  Modu   
Zaman leyis Modunu  için 
kullanabilirsiniz.  

D tu ehir Saat bilgisi a a
Saat  Dakika  PM  

 Saat : Dakika  Saniye 

E-10 

Genel Fonksiyonlar (  modlarda) 
Bu  modlarda

 
Herhangi bir modda ) 2-3 
dakika boyunca bir i lem i leminden  ve 
normal ekrana geri .  

lk Ekranlar 
Moduna giri iniz 

moddan  

Tarama 
(B) ve (D) tu geçis yapmak için u 
durumda bu tu lara geçi lerin

E-18 E-19 



çin 
1. Modunda

layana dek (A) ya 
modunu

lemi 
Yapmak 

2. A a er ayarlara geçmek 
için (C) yi

 Ba
(saat) 

Ba
(dakika) 

C 

  

ula  alarm 
çalar. 

çin 
i ekilde C tu una basarak Geri 

Moduna girebilirsiniz. 

Saat 

Saniye 

Dakika 

E-27 

Not  
Kronometre Modu dakikda, 69.99 saniyeye kadar   

 
Bir kez ba Modundan 
ba
ula sa bile durdurmak için (D) ye basana kadar devam eder. 

unda Kronometre Modundan
 

E-26 

E-25 

  
Kronometre ile geçen zamanı, ayrık zamanı ve ikili bitiş zamanını ölçebilirsiniz.

i gibi C tu una basarak 
Kronometre Moduna giriniz. Saniye 

 Saat 

Dakika 

1/100 Saniye        Kronometre Moduna Girmek çin 

E-24 

çin 
Herhangi bir tu  

NOT 
lemi be  dakikada bir 

tirilir. 
a lemlerden 

lemini iptal eder. 
Zaman leyi i Modu
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5.  

çin 
Alarm Modunda D tu  

Bir Alarm ve Saat Ba  Zaman Sinyalini  Kapatmak çin  
Alarm Modunda
Saat Ba  Zaman Sinyalini seçebilirsiniz.  

stedi iniz Alarm veya Saat Ba
seçti
kapatabilirsiniz. 

Saat Ba
modlarda ekranda . 

Erteleme
 

Saat Ba
 

Ayalarmaka çin 
1. Alarm Modunda yi

 yaparak de i tirmek istedi inizi 
seçebilirsiniz.  

AL1 AL3 SNZ AL2 AL4 SIG 
D D D  D D 

D 

2.  ba layana dek A tu

3. C tu geçiş
yapabilirsiniz.  

4. D)(+) ve (B)(-) yi i tirebilirsiniz. 
a.m. (  yok) 

ya da p.m. (PM ) olarak do ru oldu una emin olunuz.  
E-22 

Alarm Göstergesi 

E-21 

 

 

Alarm Moduna Girmek çin 
C tu i gibi Alarm 
Moduna giriniz.  

erteleme , di er alarm 
. 

Saat Ba  

Alarm time  
(Saat : Dakika)  

  
Alarm inde alarm 

sesi duyulur. Alarmlardan biri erteleme
lemi her be  

sinyalini açarak saatin her saat ba
vermesini de sa layabilirsiniz. 
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Bir ehir  
1. Modunda, (D) ye basarak, seçmek 

istedi

2. A tu  
Bu ilk a amada seçti iniz ehir Kodu ile Standart 

de i tirecektir.   
 

Zaman leyi i Modunda, Bulundu unuz ehir olarak seçili olan ehrin DST 
i Modunu  

No ehrinde UTC seçili iken Standart Zaman/Yaz Saati 
i iklik yapamayaca

Di er zaman dilimleri etkilenmez. 

E-28 E-29 
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DST  

D 
(Durdur) 

A 
 

Bir Geçen Zaman lemi Yapmak çin  
D  D  D 
Ba lat  Durdur  Devam Et 

çin  

D  A  A D 
Ba lat   

(SPL ) 
Durdur 

A 
 

kili Biti i  çin  
D  A D A 
Ba lat   Durdur 

(SPL )  kinci ko ucu 
Birinci ko ucu bitirir    bitirir. 
ve zaman ekranda 

 

kinci ko ucunun 

 

A 
 



Geri Sayım S:ayacı 
Ölçüm Birimi: 1 saniye 
Ölçüm Aralığı: 24 saat 
Geri sayım başlatma ayar aralığı: 1 dakikadan 24 saate kadar 

(1-dakikalık artışlarla) 
Aydınlatma: LED (ışık yayan diyot) 
Batarya: İki gümüş oksit batarya(Tip: SR726W) 

SR726W tipinde yaklaşık 2 yıl (günde 20 saniye alarm çalışması ve 1,5 saniye bir 
aydınlatma çalışması varsayarak) 
Aydınlatmanın sık kullanılması pil gücünü düşürür.  

 
Teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.  

Özellikler 
Norma sıcaklıkta güvenilirlik: Ayda ±30 saniye 
Dijital Zaman İşleyiş: Saat, dakika, saniye, p.m. (PM), ay, gün, haftanın günü 

Zamanformatı: 12-saat ve 24-saat 
Takvim Sistemi: 2000 ile 2099 yılları arasında ayarlanmış full otomatik takvim  
Diğer: Bulunduğunuz Şehir kodu (48 şehir kodundan biri seçilebilir); 

Standart Zaman / Yaz Saati Uygulaması 
Analog Zaman İşleyişi: Saat, dakika (kollar her 20 saniyede 1 hareket eder), 
Dünya Zamanı: 48 şehir (29 zama dilimi) ve Eşzamanlı Evrensel Zaman(UTC)  

Diğer : Standart Zaman / Yaz Saati Uygulaması 
Alarmlar: 5 günlük alarm(bir erteleme alarmı); Saat başı sinyalı 
Kronometre: 

Ölçüm Birimi: 1/100 saniye 
Ölçüm Kapasitesi: 23:59'59.99" 
Ölçüm Modları: Geçen Zaman, Ayrık Zaman, Tur Zamanı 

E-37 

Grafik Göstergesi 
Mod Gösterge Anlamı 

Zaman İşleyiş  

Dünya Saati 

Alarm 

 
Şuanki Saniye 

Geri Sayım Sayacı Sayaç Saniyeleri 
Kronometre Geçen 1/10 Saniye 

E-36 

Ana Göstergeler 
Sayı Gösterge Bknz. 

1 PM göstergesi E-11 

2 Yaz Saati Uygulaması Göstergesi (DST) E-14, E-20 

3 Tur Zamanı Göstergesi E-25 
Erteleme Alarmı açık Göstergesi E-23 

5 Alarm açık Göstergesi E-22 
Grafik Göstergesi – 

7 Saat Başı Sinyali açık göstergesi E-23 

8 Sessiz(Mute) Göstergesi E-34 7 8 

1 2 3 5 

Sorun Giderme 
Zaman Ayarı 

■ Halihazırdaki zaman ayarı uzun zamandır yanlış. 
Bulunduğunuz şehir ayarı yanlış olabilir (Sayfa E-12). Eğer gerekli ise, 
Bulunduğunuz Şehir ayarını kontrol ederek düzeltiniz. 
n Halihazırdaki zaman ayarı 1 saat yanlış. 
Bulunduğunuz Şehrin standart zaman/yaz saati (DST) ayarlarını değiştirmeniz 
gerekir. Standart zaman ve yaz saati (DST) ayarlarını değiştirmek için “Dijital Zaman 
ve Tarih Ayarları” sayfa E-15’ e bakınız.  

Dünya Saati Modu 
n Dünya Saati Şehrinde gösterilen zaman Dünya Saati Modunda yanlış.  
Bunun sebebi standart zaman ve yaz saati arasındaki yalnış geçiştir. 
“Bir Şehir için Standart zamanı yada yaz saatini(DST) belirlemek için”(sayfa E-20) ye 
bakınız.  
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Tuş Sesleri 
Saatin tuşlarından birine bastığınızda tuş sesleri 
çalışacaktır. Tuş seslerini dilediğiniz zaman açıp 
kapatabilirsiniz. 
x Tuş seslerini kapatsanız bile, belirlenen alarmlar, Saat 

Başı Zaman Sinyali ve diğer uyarılar normal şekilde 
işlemeye devam eder.  

Sessiz Göstergesi 

Tus ̧ Seslerini Açıp Kapamak İçin  
Tuş sesini duyana kadar 3 saniye boyunca C düğmesine basınız. 
 x Bu tuş sesini açacak veya kapayacaktır. (ON veya OFF) 
 x Tuş sesi kapalı olduğunda sessiz göstergesi ekranda görünecektir. (MUTE) 
 x Tuş sesi kapalı olduğunda Mute göstergesi tüm modlarda görüntülenecektir.  

E-34 

E-33 

Aydınlatma 
Ekranınız karanlıkta görmenizi kolaylaştırmak için 
aydınlatma donanımına sahiptir.  
Aydınlatmayı Açmak İçin 
Herhangi bir modda(bir ayar ekranında yanıp sönen haneler 
haricinde) B tuşuna basarak aydınlatmayı açabilirsiniz. 

Aydınlatma Uyarıları  
x Doğrudan güneş ışığında bakıldığında aydınlatmayı 

görmek zor olabilir.  
x Bir alarm çaldığında aydınlatma otomatik olarak 

kapanır. 
x Sık sık aydınlatma kullanımı bataryayı azaltır.  

E-32 

x Akrep ve yelkovanı uzun yoldan ayarlamak için, zaman hızlı şekilde çalışana 
kadar D tuşuna basılı tutunuz ve ardından B tuşuna basınız. Bu hızlı şekilde 
çalışan zamanı kilitleyecektir. Herhangi bir tuşa basana kadar yüksek hızda 
kolların hareketleri devam edecektir. Aynı zamanda 12 saate ulaştığında veya 
alarm(günlük alarm, saat başı alarmı veya geri sayım sayacı sesi) devreye girene 
kadar. 

3. A tuşuna basarak ayar modundan çıkabilirsiniz. 
X Ayar ekranından çıktığınızda, saat dakika ayarıyla iç saniye ayarını 

eşleştirecektir. 
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Akrep ve Yelkovanın Ayarlanması 
Dijital zamanla uyumlu olması için aşağıdaki prosedürleri izleyerek akrep ve 
yelkovanı ayarlayabilirsiniz. 

Akrep ve Yelkovanı Ayarlamak İçin 
1. Zaman İşleyiş Modunda, Halihazırdaki zaman yanıp 

sönene kadar 3 saniye boyunca D tuşuna basınız. Bu 
ayar ekranıdır. 

2.  (D) ye basarak analog zaman ayarını 20 saniye 
arttırınız. 
x (D) ye basmak analog zaman ayarını yüksek hızda 

ilerletir. 
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3. Saat ve dakika ayarlarını değiştirmek için D (+) ve B(-) tuşlarını 
kulanınız. 
x 24 saatten geri sayım için başlatma zamanını 0:00 olarak 
ayarlayınız. 

5. Ayar ekranından çıkmak için A tuşuna basınız. 

Geri Sayım İşlemi Yapmak İçin 

D  D  D  D 

Başla  Durdur            (Baştan Başlat)           (Durdur) 
A 
Sıfırla 

x Geri sayım zamanlayıcısını başlatmadan önce, geri sayım işleminin devam 
etmediğinden emin olun (saniyenin geri sayımı ile gösterilir). Eğer öyleyse, 
durdurmak için (D) ve ardından geri sayım başlangıç zamanına sıfırlamak için (A) 
tuşuna basınız. 

 
Alarmı Durdurmak İçin  
Herhangi bir tuşa basınız.  

E-38 E-39 

Kullanım Kılavuzu 5607 



yumu ak bir di

sabunla temas etmez. 

 
an kokuya 

kar lar. Maksimum bakteri ve koku direnci 
sa tan silmek için emici 
yumu
bakterilerin olu

lamaz. 

 
 

 
Saatinizin di er e

er e  renginin di er e yalara ya da 
di er e
saatinizi yumu elerle temas 
etmedi inden emin olunuz. 

 
D KKAT: 

Metal Parçalar 
Metal parçalardan kirlerin temizlenmemesi, bile enlerin paslanmaz çelik veya 

men pas olu umuna yol açabilir. Metal bile enlerin ter 
ak, emici bir bezle iyice siliniz ve 

 bir yere koyunuz. 
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Kimyasal Maddeler 

er 
 

Depolama 

Resin Bile enler 
Saatinizin di er e

er e yalarla birlikte saklamak resin bile enlerinde renk 
er e yalara renk aktarmaya yol açabilir. Saatinizi 

er e yalarla temas etmedi inden emin 
olun. 
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Manyetizma 

unda, manyetizma 
zaman i leyi inin yava

olabilece

Elektrostatik arj 

zarar verebilir. 
Elektrostatik 

a

 

i ba
ileriveya 

ka 

olabilir. 

Darbe 

titre im olu turan di er aktivitelere girerken veya hararetli spor aktivitelerine 
(motokros

 
E-44 

E-43 

 
i için 

cildinizin tahri  ve 
bile i kadar bo  
Bozulma, paslanma ve di er ko

 pinlerinin mesine neden 
olabilir. Bu, saatinizin bile
zamanda ki isel yaralanmaya da yol aabilir. Her zaman 
tutun. 
A a

 esnekli  renk de i ikli emesi, 
 ba me yada ba ka bir anormallik. Saatinizi 

i tirilmesi sa

E itimli bir teknisyen saatinizin pilini de i tirirken, su direncini de kontrol edecektir. 
Pil de i i tirme i lemini 

 
larla gelir. Bir deri  do rudan suya  

i ulanmalar olabilir. Bu unun 
temizlenmesi durumunda bir sorun ya
de i

gibi) bu

 

uygun olarak test edilmi tir. 
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saatler ter etkisine kar
maruz kalabilecek ko
E er bir saat su geçirmez olsa bile, a a

açar. 
Islak veya suyla temas halindeyken tu  

 
 

leri yaparken veya sabun ve deterjan gibi 
 

 
Su geçirmezli i tirin 
(yakla

E-41 

 
Suya Karşı Dayanıklılık 

A a

E-40  OPUM-E 

E-48 E-49 
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Su Direnci 

mi  Su 
Direnci 

5 
Atmosfer 

10 
Atmosfer 

20 
Atmosfer 

aretleme Kapakta 
BAR 

i areti yok 5BAR 10BAR 20BAR 

 

 

mur Evet Evet Evet Evet 
  Evet Evet Evet 

   Evet Evet 
   Evet Evet 

i mesine 
neden olabilir. 
Belirli ko

enlerin renk de i tirmesine neden olabilir. 

resin
i tirebilir. 

ekli bile enlerinin 
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Düşük Pil Gücü 
•  Düşük pil gücü büyük zaman işleyişi hatası, loş ekran içerikleri veya boş bir 

ekrana neden olur. 
•  Pil gücü düşükken çalışma arızaya neden olabilir. Pilleri en kısa zamanda 

değiştirin. 

Pil Değişimi 
•  Pil değişimini orijinal satıcınıza veya CASIO yetkili servis merkezine bırakın. 
•  Pilleri yalnızca Kullanım Kılavuzunda belirtilen türde pillerle değiştirtin. Farklı 

bir pil tipinin kullanılması arızaya neden olabilir. 
•   Pilleri değiştirirken, aynı zamanda suya dayanıklılığı kontrol edin. 
•  Süs reçine bileşenleri normal günlük kullanıma tabi tutulduğunda zamanla 

aşınabilir, çatlayabilir veya bükülebilir. Pil değişimi için gönderilen bir saatte 
çatlama veya başka bir anormallik olduğunu fark ederseniz, saatiniz, istenen 
servis işlemi yapılmadan anormallikle ilgili bir açıklama ile iade edilecektir. 

Dahili Pil 
•  Ürünü satın aldığınızda saatinizde yüklü olan piller, fabrikada işlev ve 

performans testi için kullanılır. 
•  Test pilleri, Kullanıcı Kılavuzu'nda belirtildiği gibi normalde belirtilen pil 

ömründen daha hızlı bitebilir. Saatinizin garanti süresi içinde değiştirilmesi 
gerekiyorsa bile, bu pillerin değiştirilmesi için ücretlendirileceğinizi 
unutmayın. 
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• Metalin yüzeyi temiz görünse de çatlaklardaki ter ve paslar giysilerinizin 
kılıflarını topraklayabilir, cilt tahrişine neden olabilir ve hatta saat performansını 
etkileyebilir. 

Erken Kullanım 
• Kayış veya çerçeve üzerine ter veya su bırakmak yada saatinizi yüksek neme 

maruz kalmış bir alanda saklamak, erken aşınma, kesilme ve kopmalara neden 
olabilir. 

Cilt Tahrişi 
• Hassas bir cilde sahip olan veya fiziksel olarak iyi durumda olmayan bireylerin 

cildinde saat takmasına bağlı olarak tahriş görünebilir. Bu bireyler deri kayış veya 
resin kayışlarını özellikle temiz tutmalıdırlar. Kızarıklık veya başka bir deri tahrişi 
yaşarsanız, hemen saatinizi çıkarın ve bir cilt bakımı uzmanına başvurun. 
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• Temiz su ve yumuşak bir bez ile deri kayış üzerindeki ter ve suyu silebilirsiniz. 
• Saat kurma kolu, düğmeler veya döner çerçeveyi kullanmamak, ileride bu 

parçaların işlevlerini yerine getirememesine yol açabilir. Kurma kolunu ve döner 
çerçeveyi periyodik olarak döndürün ve doğru çalışmayı sürdürmek için 
düğmelere basınız. 

Kötü Saat Bakımının Tehlikeleri 
Pas 
• Saatiniz için kullanılan çelik yüksek oranda paslanmaya karşı dayanıklı olmasına 

rağmen, saatiniz kirlendikten sonra temizlenmediğinde pas oluşabilir. 
− Saatinizin üzerindeki kir temizlenmemesi durumunda oksijenin saatin çeliği ile 
etkileşime geçmesine izin vermez. Bu durum oksidazyon tabakası ve oluşan paslı 
kısımda yıkıma yol açar. 
• Pas, metal parçalarda keskin bölgelerin oluşmasına neden olabilir ve kayış 

pimlerinin yerlerinden çıkmasına veya düşmesine neden olabilir. Herhangi bir 
problem fark ederseniz derhal saatinizi kullanmayı bırakın ve orijinal satıcınıza 
veya yetkili bir CASIO servis merkezine götürünüz. 

 
 

Kullanıcı Bakımı         
Saatinizin Bakımı 
Saatinizin bir kıyafet gibi cildinizle temas halinde olduğunu unutmamalısınız. 
Saatinizin tasarlandığı seviyede çalışmasını sağlamak için saati ve kayışını kir, ter, 
su ve diğer yabancı maddelerden uzak tutup sık sık yumuşak bir bezle silerek temiz 
tutunuz 
• Saatiniz deniz suyu veya çamura maruz kaldığında, temiz suyla yıkayın. 
• Metal kayış ve resin kayışı zayıf su, hafif nötr bir deterjanla veya sabunlu suyla 

fırçalanması için yumuşak bir diş fırçası veya benzeri bir alet kullanınız. Ardından, 
kalan deterjanı çıkarmak için suyla durulayın ve sonra yumuşak bir emici bezle 
kurulayın. Metal aksamları yıkarken, saat kasasını mutfak plastiği ile sarın, 
böylece deterjan veya sabunla temas etmez. 

• Resin kayışı su ile yıkayıp yumuşak bir bez ile silebilirsiniz. Kayışın yüzeyinde 
bazen leke benzeri desen olabileceğini unutmayınız. Bu, cildinize veya 
giysilerinize herhangi bir etkisi olmayacaktır. Leke izini kaldırmak için bir bezle 
siliniz. 
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CASIO COMPUTER CO., LTD, sizin veya 3. şahıslar tarafından saatinizin zarar 
görmesi veya kaybolması durumunda sorumluluk kabul etmemektedir. 
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Şehir 
Kodu Şehir UTC Ayarı/  

GMT Farklılığı 
MOW Moscow 

+3 JED Jeddah 
THR Tehran +3.5 
DXB Dubai +4 
KBL Kabul +4.5 
KHI Karachi +5 
DEL Delhi +5.5 
DAC Dhaka +6 
RGN Yangon +6.5 
BKK Bangkok +7 
SIN Singapore  

+8 
HKG Hong Kong 
BJS Beijing 
TPE Taipei 

Şehir 
Kodu Şehir UTC Ayarı/  

GMT Farklılığı 
SEL Seoul 

+9 TYO Tokyo 
ADL Adelaide +9.5 
GUM Guam 

+10 SYD Sydney 
NOU Noumea +11 
WLG Wellington +12 

•  Bu tablo saatinizdeki şehir kodlarını 
gösterir(Temmuz 2018 itibariyle) 

• Ulusal zaman ve yaz saatleri kuralları 
her ülkenin kendisi tarafından 
yönetilmektedir (GTM farklılığı ve 
UTC ayarı) 
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Şehir Kodu Tablosu 
Şehir 
Kodu Şehir UTC Ayarı/  

GMT Farklılığı 
PPG Pago Pago –11 
HNL Honolulu –10 
ANC Anchorage –9 
YVR Vancouver 

–8 LAX Los Angeles 
YEA Edmonton 

–7 DEN Denver 
MEX Mexico City 

–6 CHI Chicago 
MIA Miami  

–5 YTO Toronto 
NYC New York 
SCL Santiago 

–4 YHZ Halifax 

Şehir 
Kodu Şehir UTC Ayarı/  

GMT Farklılığı 
YYT St. John’s –3.5 
RIO Rio De Janeiro –3 
RAI Praia –1 
UTC  

0 LIS Lisbon 
LON London 
MAD Madrid  

 
+1 

PAR Paris 
ROM Rome 
BER Berlin 
STO Stockholm 
ATH Athens  

+2 CAI Cairo 
JRS Jerusalem 

L 

Şehir Kodu Tablosu 

CASIO COMPUTER CO., LTD. 
6-2, Hon-machi 1-chome  

Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan 

Kullanım Kılavuzu 5607 


