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WSD-F20Hızlı Kullanım Kılavuzu

Ürünü Kullanmaya Başlamadan Önce

“Wear OS by Google” uygulaması
yüklü olmalıdır.
Saatinizin tamamen şarj olduğundan
emin olunuz.

！

Önemli!

Bu kılavuzda gösterilen ekranlar ve işlemler, yazılım versiyonu gibi faktörlere bağlı olarak

Akıllı Telefon üzerindeki prosedürler

Saat üzerindeki prosedürler

・Android™ 4.4 ya da daha günceli (Go sürümü hariç)

Desteklenen mobil telefonlar ・iOS 9.3 ya da daha güncel, Kullanıcı Rehberine bakınız.
(Nisan 2018 itibari ile)

1
2
3
4

1

* Bazı fonksiyonlar İOS cihazına bağlı olduğunda kullanılamaz.
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“ Wear OS by Google” uygulamasını indiriniz.
＊
＊
＊

Google Play geliştiricisinin sürümü güncel olmalıdır.

Power
(güç)
tuşu

Google uygulamasının sürümü güncel olmalıdır.
CASIO MOMENT SETTER+ uygulamasını indiriniz.

“Screen”
(Ekran) a
basınız.

Saat üzerindeki
Power(güç) tuşuna
basınız.

(Güncel versiyonu kullanınız. Android Wear 1.x in eski versiyonu kullanılamaz.)

* CASIO MOMENT SETTER+ android için tavsiye edilir fakat zorunlu değildir.

Saatin Akıllı Telefon ile Eşleştirilmesi

Android ayarları

Bluetooth® bağlantısını akıllı telefonunuz üzerinden açınız.
Akıllı telefonunuz ile saatinizi eşleştirmek için birbirine yakın tutunuz. (1 m ya da daha yakın).
Bu açıklamalar genel işlem ekranları için yapılmıştır.

！

Önemli
1

1

Kullanacağınız
dili seçiniz.

2
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Wear OS
by Google
uygulamasını
akıllı telefonunuzda
etkinleştiriniz.
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Saat üzerinde

“SET IT UP”
(Ayarlamak için)
e basınız.
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Saat üzerinde

“CASIO
WSD-F20”
ye basınız.

Saatinizden bilgi
Eşleşme ayarları ekranı göründüğünde şifreyi
alma işlemi
kontrol edip “PAIR” (Eşleştir) e tıklayınız.
bir süre devam
edebilir.
Telefonunuzun ekranında da
aynı şifre görünmelidir.
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9

10

@gmail.com

@gmail.com

Sadece senkronize
edilecek hesapları seçiniz
ve “Next” (ileri) e basınız.

“COPY”(Kopyala) e
basınız.

Her zaman hesapların bir kopyasını alınız.

！ Otomatik ürün güncellemeleri işlevsel değildir.

Şifreyi giriniz ve
“SIGN IN”(Oturum aç)
a basınız.

“DONE ” (Bitti) a basınız.
Eğer onaylama ekranı
görünürse, ekranda görünen
talimatları takip ediniz.

Bağlantı
tamamlandı.

Ürünün tamamen kullanılabilir olduğundan emin olmak için saat
ayarlarından “Saatin Akıllı Telefon ile Eşlemşmesi” ayarını yapınız. 2
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Saatin Akıllı Telefon ile Eşleştirilmesi 1
！

Önemli
1

iPhone ayarları

Akıllı telefonunuz üzerinde Bluetooth ® bağlantısını aktif hale getiriniz.
Akıllı telefonunuzu eşleşme sağlaması için saatinize yaklaştırınız (1 m ya da daha yakın).
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“Accept ”
(Kabul)e basınız.

“Enable”
(Etkinleştir) e basınız.
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5

Launch Wear OS
by Google on the
smartphone.
“Start setup”
(Yüklemeye başla)
a basınız.
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7

“Pair”
(Eşleştir)
e basınız.

“WSD-F20”.
e basınız.
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Saatin ekranında aynı
kod göründüğünde
” (Onay) e basınız.
“
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Saatinizden bilgi alımı
birkaç dakika devam
edebilir.

“OK”(Tamam)
e basınız.

10

“Sign in” (Oturum aç)e basınız.
Ekranda hesap ismi
göründüğünde ⑮ adıma
geçiniz.
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@gmail.com

@gmail.com

“Use another
account” a
basınız.
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“More options”.
(Daha fazla seçenek)
a basınız.

Ekrandaki bilgileri takip ederek verilerinizi
“Create account”
(Hesap Oluşturma)a basınız. girebilir ve bir hesap oluşturabilirsiniz.
Google içerisinde bir giriş hesabı oluşturmalısınız.
！ Hesap
bilgileri olmadan otomatik güncelleme fonksiyonu çalışmaz.
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19
Saatin tamamen
kullanılabilir
olduğundan
emin olmak için
”Saat akıllı
telefon ile
eşleştirilmesi”
(”Pairingthe watch
with your
smartphone”
ayarlarını yapınız.

@gmail.com

Hesabı oluşturmak için şifreyi girin ve
“Sİgn iné e tıklayınız. Eğer onaylama ekranı
görünür ise ekranda belirtilen adımları izleyiniz.

“Continue as
(hesap isminiz)”
(a)
e basınız.

“Done” (Bitti)
a basınız.

Bağlantı tamamlandı.
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Saatin Akıllı Telefon ile Eşleştirilmesi

2

Saat ayarları

Takip edilecek adımlar
！

1

Google ekranında gösterilen “Tutorial” (Deneme) i çalıştırınız.

2

Casio uygulamasını son sürümüne güncelleyiniz.

3

“Smartphone and watch” (Akıllı telefon ve saat) bölümünde konum bilgisi ayarlarını yapınız.

4

“Apps” (Uygulamalar) bölümünde Casio uygulaması için “Permission” (İzin) ı açınız.

5

“Save daily activity records” (Günlük Aktivite Kaydı için) ayarlarını etkin hale getiriniz.

6

“ Save Daily Location Info” (Günlük Konum Bilgisi Kaydı için) ayarlarını etkin hale getiriniz.

1

Önemli

Bu adımlar Caso uygulamasının işlevleri
ve saatin ekran ayarlarının %100 eşleşmesi
için önemlidir. 1. den 6. ya kadar olan adımlar
öncelikli olarak ayarlanmalıdır.

Run the “Tutorial” displayed by Google. (Google tarafından görüntülenen “Deneme” yi açın)

Saatiniz bir telefon ile eşleşip
kullanıma hazır olduğunda,
ekranda bir kaç kez deneme
seçenekleri çıkacaktır.
OS hazırlığı için önemli bilgiler
içerdiğinden en azından bir kez
deneme seçeneği adımlarını
takip ediniz.

2

Ekranı yukarı
kaydırın.

Ekranı yukarı
kaydırın.

Ekrana gelen bildirimleri
uygulayınız.

Casio uygulamasını son sürümüne güncelleyin.
iPhone kullanırken Wi-Fi bağlantısı olmalıdır.

Power
(güç)
tuşu

Saat üzerinde
Powe (Güç) tuşuna
basınız.

3

Uygulama listesinde
“Play store” a basınız.

Ekranı aşağı
kaydırınız.

“My Apps”
(Benim
uygulamalarım)
e basınız.

Güncelleme yapılabilecek uygulamaların
listesi görünür. “CASIO MOMENT SETTER+”
güncelleştirilmiş olmalıdır. Diğer
uygulamaların da güncelleştirilmesi
tavsiye edilir.

“Smartphone and watch”(Akıllı telefon ve saat) bölümündeki konum bilgisi ayarlarını yapınız.
“Activity(Aktivite), Location Memory(Konum Hafızası), Location(Konum) ya da Traveler(Gezgin) işlevlerini kullanmak istiyorsanız
”Location information” (Konum bilgisi) ı ayarlamanıza gerek yoktur.

Ekranı aşağı
kaydırınız.

“Settings”
(Ayarlar)
e basınız.

“Settings”(Ayarlar) içerisinde ekranı
yukarı kaydırarak “Connectivity”
(Bağlantı) e basınız.

“Location” (Konum) seçeneğinde
“From phone & watch”
(saat ve telefon) erişilebilir
olduğundan emin olunuz.

“Saatin Akıllı Telefonunuz ile Eşleşmesi” 2 bölümünün 4. bölümü için devam ediniz.
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3
“Saatin Akıllı Telefon ile Eşleştirilmesi”
2 bölümün 3. adımını takip eder.

Saatin Akıllı Telefon ile Eşleştirilmesi

4

2

Saat ayarları

“Apps”(Uygulamalar) içerisinde Casio uygulaması için tüm verileri “Permission”(İzin) a çeviriniz.
“Activity”(Aktivite), “Location Memory”(Konum Hafızası), “Location”(Konum) ya da “Traveler”(Gezgin)ı kullanmayı planlıyorsanız
“Location information”(Konum Bilgisi)iznine gerek yoktur.
“Location Memory”(Konum Hafızası) i kullanmayı planlamıyorsanız “Microphone” (Mikrofon) iznine gerek yoktur.
”Traveler”(Gezgin)ı kullanmayı planlamıyorsanız“Calendar”(Takvim) iznine gerek yoktur.

“Setting”
(Ayarlar)
e basınız.

Ekranı aşağı
kaydırınız.

Settings”(Ayarlar)
ekranında
“
“Apps&Notifications”
(Uyg. & Bildirimler) e basınız.

Ekranı yukarı kaydırın ve
“App permissions”
(Uyg. izinleri) a basınız.
Apps permissions (Uyg. izinleri)
ekranında “Calendar”(Takvim),
“Contacts”(Kişiler), “Location”
(Konum), “Microphone”(Mikrofon)
ve “Recieve complication data”
(Karmaşık veri alımı) ayarlarını
açınız. (Butonu tıklayarak sağa
kaydırın)

“System Apps”
(Sistem Uyg.) e basınız.

5

“CASIO MOMENT SETTER+”
a basınız.

* ”Microphone” (Mikrofon) Otomatik
Güncelleme sonrasında görünür.

“Save daily activity records” (Günlük Aktivite Kaydı için) ayarlarını açınız.
Eğer bu adımı atlarsanız “TOOL:My Graph” (Benim Grafiğim) ı kullanamazsınız.

TOOL
tuşu

Saat ekranında
“TOOL” tuşuna
basınız.

6

Ekranı sola
kaydırınız.

“Settings”
(Ayarlar) e basınız.

“Save daily activity records”
(Günlük Aktivite Kaydı için)
a basıp açık hale getiriniz.

“I agree”
(Kabul ediyorum)
e basınız.

“Save Daily Location Info ” (Günlük Konum Bilgisi Kaydı için) ayarlarını açınız.
Eğer bu adımı atlarsanız “Location Notes”(Konum notları) içerisindeki
“Route Display”(Rota Ekranı),“Check Hisyory ”(Geçmiş e bakış)
ya da “Revisit”(Yeniden ziyaret) ayarlarını kullanamazsınız.

APP
tuşu

Saat ekranında
“APP” tuşuna
basınız.

Ekranı yukarı
kaydırınız.

“Settings”
(Ayarlar) e basınız.

“Save Daily Location Info”
(Günlük Konum Bilgisi kaydı)
a basınız.

“Every 1 minute” (Her 1 dakikada)
ya da “Every 6 minutes”
(Her 6 dakikada) e basınız.
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Ana Ekran Geçişleri
Akıllı saatinizin dokunmatik ekranını
parmağınız ile kaydırarak kullanabilirsiniz.

Bildirimler
Bildirimleri sağa
ya da sola
kaydırarak iptal
edebilirsiniz.

Çeşitli bildirimler
ayarlayabilirsiniz.

Uygulamalar Listesi
Bu ekranda kullanılabilir
uygulamaların listesi
gösterilir.

Saat ekranı ayarları
Bu saat içerisinde
dilediğiniz gibi
değiştirebileceğiniz
11 adet farklı orjinal
Casio saat ekranı içerir.

Saat ekranında
ekranı yukarı kaydırın.

Saat Ekranı
Saat ekranında
ekranı sağa sola
kaydırın.

Bir kez
basınız

Dokunmatik
Ekran

Ayrıntılar için “Launching/Adding
apps” (Uyg. Açıp/Eklemek) e bakınız.

Power
(Güç)
tuşu

Google Asistanı

Ayrıntılar için “Changing/Adding
original watch faces” (Orjinal saat
ekranı eklemek/değiştirmek)
e bakınız.

2 saniye
basılı
tutunuz

Sesli Arama ekranı
görüntülenir.

Saat ekranında
ekranı aşağı kaydırın.

Ayarlar
Uçak Modu

Ayarları kullanarak
“Aydınlatma Ayarları”,
“Uçak Modu”, “Ayarlar”
ve “Sessiz Modu” nu
ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar
Sessiz Modu

Aydınlatma
Ayarları

Ayrıntılar için “Basic voice
operations” (Temel ses operasyonları)
a basınız.
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Uygulamaları Başlatmak/Eklemek için
Bir Uygulamaya Başlatmak için

1

Bir Uygulama Eklemek için
Bir uygulama eklemek için, o uygulmayı hem telefonunuzdan
hem saatiniz üzerinden indirmeniz gerekir.
(Bazı uygulamarı telefona yüklemeniz gerekmez.)

2
Bir kez
basınız

Procedure from the smartphone

1
Saat ekranı görüntülendiğinde
Power(Güç) tuşuna bir kez
basınız.

Saat üzerindeki işlemler

2

Kategori ekranı

Açmak istediğiniz
uygulamaya basınız.

Parmağınızı uygulama üzerinde basıp tutmanız ile
o uygulamanın önemli ve öncelikli olduğunu
belirten
işareti uygulamanın yanında görünür.
Tıklayıp
basılı tutunuz

Play store
kategorisindeyken
ekranı yukarı kaydırarak
“Wear OS by Google”
a basınız.

“Play Store” a tıklayıp
dilediğiniz uygulamayı
saatinize indiriniz.
Seçtiğiniz
uygulamayı
indiriniz.

Temel Ses İşlemleri
Bir alarm ayarlamak için

1

<Sadece bir tane alarmı 7:00 am e ayarlayabilirsiniz>

2

Saat ekranı

Alarmı 7:00 am
e ayarlayınız.

Basılı tutunuz
(2 saniye
veya daha
uzun)

Aşağıda verilen aktiviteler içerisinde
saati yukarı kaldırıp ses ile talimatlar
verebilirsiniz.
Hafıza kaydı yazmak ve hatırlatma
ayarlamak, alamlar ve zamanlayıcı.

Mikrofon

Saat ekranı görüntülendiğinde Power (Güç) tuşuna
en az 2 saniye kadar basınız.

Ekrana dokunup “ Alarmı 7:00 am
e ayarla” deyin.

Ayrıca herhangi bir tuşa basmaksızın “OK, Google” diyerek aynı
işlemi yapabilirsiniz. (Bunu kullanmak için sırasıyla Ayarlar>
Kişiselleştirme ve etkinleştirme”OK Google” )

Programınız/ajandanızı kontrol etmek
E-mail ve Sosyal medya mesajlarını
cevaplama

3

4

Hava durumu, spor, sinema vb.
bilgilerini kontrol etmek için
Kelimelerin anlamlarına bakmak ve
para birimi değişikliği

Desteklenen fonksiyonlar platforma,
cihaza ve bulunduğunuz ülkeye göre
değişebilmektedir. iPhone (iOS) üzerinde
e-mail kullanamaz ya da sosyal medya
mesajlarını cevaplayamazsınız.

Ayarlanan zamana ulaşıldığında
saat ekranında alarm ekranı
görünür ve titreşimle size
bildirim verir.
* Saatin alarmı ses ile bildirim vermez.
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Saatin Orjinal Ekranlarını Değiştirmek/Eklemek için

Orjinal Saat Ekranları
Bu saat, dilediginiz gibi degistirebileceğiniz 11 adet farklı orjinal Casio saat ekranı içerir.

Gezgin

NEW

NEW

1 Sol üst köşedeki “function dial”
(fonksiyon arama) a basınız.

2 Fonksiyon aramaya her

basışınızda bilgi ekranında
(”information window”)
görünen bilgiler ekranın
alt kısmında değişir.

[Travel(Seyahat)]

[Place(Yer)]

[Location(Konum)]

[2 Layers]

[Multi]

Bilgi ekranı

[Traveler(Gezgin)]
Date
Tarih

Altimetre

Compass
(Pusula)

Current Location
Halihazırdaki konum

World Time
Dünya Saati

Action plan
Aksiyon planı

Barometre

Translation App
Çeviri uygulaması

[Comnination
(Kombinasyon)]

Ekranın görünümünü değiştirmek için
1

2

Saat ekranı

“Favorites”(Favorilerde)
birini seçiniz.

[Field(Saha)]

[Authentic]

Bir saat ekranını
favorilere eklemek
için (saat üzerinde)
Saat ekranlarından birini
See more watch faces (daha fazla
saat ekranı) bölümünden
“Favorites”(favoriniz) olarak
seçebilirsiniz.
1

Saat ekranını sağa ya da
sola kaydırınız.

“Favorites”(Favorilerde) istediğiniz ekranı
seçmek ve ayarlamak için tıklayınız.

Saat ekranı eklemek için (saat üzerinde)
1

2

3

See more watch faces (daha fazla
saat ekranı) e tıklayınız.

2

See more watch faces
(daha fazla saat ekranı) e
tıklayınız.

Yukarı kaydırınız ve
“Get more watch faces”
(daha fazla saat ekranı için)
e tıklayınız.

Eklemek istediğin saat
ekranını seçiniz ve indiriniz.

Aşağı ya da yukarı kaydırarak
tercih ettiğiniz ekranı seçebilirsiniz.
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Zaman İşleyiş Modunu Seçmek ve Çıkmak Etmek için
Zaman İşleyiş Modunu kullanırken, monokrom LCD ekran göstergeleri dışında saatin
hiçbir fonksiyonu gösterilmez. Güç tasarrufu yapmak istediğinizde ve aynı zamanda
saati görmek istediğinizde çok az pil gücü kullandığı için Zaman İşleyiş
Ekranını kullanabilirsiniz.

Zaman İşleyiş Modunu Ayarlamak İçin
1

2

3

4

Bir kez
basınız

Power tuşuna bir kez basıp
app list (uygulama listesi) i
görüntüleyiniz.

“Timepiece” (Zaman
İşleyişi) e basınız.

Saat“Timepiece” (Zaman
İşleyişi) ne ayarlanmıştır.

e basınız.

Zaman İşleyiş Modundan Çıkmak için
1

2

3

2 saniye
kadar
basılı
tutunuz

Power tuşuna yaklaşık
2 saniye kadar basılı tutunuz.
.

Saat tekrar başlar.

Ekranda saat ekranı görünür.

Akıllı Telefon Bağlantısı Olmadan Kullanılan Fonksiyonlar
Aşağıda gösterilen fonksiyonlar akıllı telefon bağlantınız olmaksızın çalışır.
( Ancak saati kullanıma sıfırlamak için akıllı telefon gerekmektedir.)

・TOOL fonksiyonları (Compass, Altimeter,
Barometer, Sunrise/sunset time, Tide Graph, My Graph
(Pusula, Altimetre, Barometre, Gün doğumu/batımı,
Gel/git grafiği, Benim Grafiğim)

・Adım sayar özelliği
・Saat ekranının değiştirilmesi

・Zaman ve tarihin kontrol edilmesi

・Saatin Uçak Moduna alınması

・Bir alarm ayarlanması

・Saat üzerinden müzik dinlenmesi

・Kronometre kullanımı

*Sadece Bluetooth kulaklık bağlantısı olduğunda ve
müzik dosyaları yüklü olduğunda

・Zamanlayıcı kullanımı
Ayrıntılar için “Wear OS by Google Help” e bakınız. https://support.google.com/wearos/

