
PRO TREK Smart
Kısa Kullanım Kılavuzu

Saatin Akıllı telefonunuz ile eşleşmesinden, temel işlemlere kadar.
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Saati Kullanmaya Başlamadan Önce

Saat üzerindeki

POWER tuşuna basınız.

Bluetooth® bağlantısını akıllı telefonunuz üzerinde aktif edin.

Akıllı telefonunuzu saatiniz ile eşleştirmek için birbirine yakın tutunuz. (tavsiye edilen 1 m ya da daha yakın).

 Bu açıklama tipik ekran geçişlerini gösterir.

！
  ” Wear OS by Google    uygulaması

yüklü olmalıdır.

™

 Saatinizin şarjının tam olduğundan 
emin olunuz.

“Wear OS by Google” uygulamasını yükleyin.1

1

Wear OS 

by Google  

uygulamasına

telefon üzerinden 

giriniz.

1

Ekrana tıklayınız.

2

 CASIO MOMENT SETTER+ uygulamasını yükleyin.2

Akıllı Telefon üzerindeki işlemler Saat üzerindeki işlemler

* Sadece Android için geçerli.  CASIO MOMENT SETTER+ tavsiye edilir 

fakat zorunlu değildir.

 (En son çıkan sürümü kullanın. Android Wear™ eski versiyonları 1.x kullanılamaz.)

Desteklenen mobil telefonlar ( Eylül 2019 itibari ile )

＊
Kullanılacak

dili seçiniz.

3

Saat üstünde Saat üstünde

Saatinizin Akıllı Telefon ile eşleştirilmesi 1

“Start Setup”

“Kurulma başla” 

ya basınız.

“WSD-F21HR ” 

e basınız.

2 3

Eşleşme ayarı ekranı çıktığında
şifreyi kontrol edin ve ‘PAIR’ a tıklayınız.

4

Saatiniz ile ilgili 

ayrıntılar bir süre daha 

alınmaya devam ediyor.
Saat üzerinde çıkan şifre, 

akıllı telefon üzerinde de görünür.

5

Hesapları “Açık”,            

olarak seçin ve “NEXT”  

“İleri” ye basınız.

“ON“

6

“Copy” 

“Kopyala” ya basınız.

7

Şifreyi girin ve “SIGN IN” 

e basınız.

8

Bağlantı tamamlandı.

10

“DONE” a basınız.
Eğer onaylama ekranı görünürse,
ekranda görünen bilgileri takip ediniz.

9

Ürünlerin fonksiyonlarının güncellemesi için
kullanıcılar hesap bilgileri kopyalama 
talimatlarını takip etmeleri gerekir.       

Ürünün tam olarak fonksiyonlarından emin olmak için, Saatinizin Akıllı 
Telefon ile eşleştirilmesi(2)” içerisindeki saat üzerindeki ayarları 
yapılandırınız.

Android ayarları

！

Power
tuşu

Önemli

！
Önemli

Ürün ve yazılım versiyonu farklılıklarına göre ekran görüntüsü ve işlemler bu kılavuzda gösterilenlerden 

farklı olabilir. Bu Kılavuz içerisinde temel ekran görüntüsü ve işlemler gösterilmektedir.

Wear OS by Google uygulaması Android 6.0+ (Go sürümü dahil) 

ya da IOS 10.0+ ile çalışır. Desteklenen özellikler platform ve 

ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Kısa Kullanım Kılavuzu

Önemli

@gmail.com



Saatinizin Akıllı Telefon ile eslestirilmesi 1 iPhone ayarları

Wear OS

by Google

uygulamasına

telefon üzerinden

giriniz.

1 2

“Agree ” (Kabul et)

e basınız.

3

“Enable” (izin ver) e basınız.

4

“OK” e basınız.

5

“WSD-F21HR ”

e basınız.

6

“Pair” (“Eşleştirin”)

 e basınız.

7

Aynı bağlantı kodu ekranda çıktığında 
“ ” (kabul et) e basınız.

8

18 19

“Done” 

a basınız.

Bağlantı tamamlandı.

Saatiniz ile ilgili

ayrıntıların alınması

bir süre devam eder.

9

“Sign in” e basınız. 
Eğer “Hesap adı ile 
deavm et” görüntülenirse 
15. adıma ilerleyiniz.

10

“Use another account” 

(Başka bir hesap kullanın)

a basınız. 

“More options” 

( Daha fazla seçenek) 

e basınız.

“Continue as 
(account name)”

(hesap ismi ile 

devam edin) e basınız.

“Create account”

(Hesap oluştur) a basınız.

Verileri girip, hesap oluşturmak için

ekrandaki talimatları takip ediniz.

11 1312 14 15

Şifreyi girip hesap oluşturmak için “Sign in” e basınız. 
Eğer sonrasında onay ekranı çıkarsa, ekranda yazan 
talimatları takip ediniz.

16 17

Ürünün tam olarak 
fonksiyonlarından 
emin olmak için, 
Saatinizin Akıllı
Telefon ile 
eslestirilmesi” 
içerisindeki saat 
üzerindeki ayarları
yapılandırınız.

Kullanıcılar Wear OS by Google güncelleme fonksiyonu 
için bir Google hesabına sahip olup giriş yapmalıdır.

Bluetooth® bağlantısını akıllı telefonunuz üzerinde aktif edin.

Akıllı telefonunuzu saatiniz ile eşleştirmek için birbirine yakın tutunuz. (tavsiye edilen 1 m ya da daha yakın).

！
Önemli

！ Önemli

Kısa Kullanım Kılavuzu

“Start Setup” a basınız.



1

2

3

Wear OS by Google tarafından saat ekranında gösterilen “Tutorial / Öğretici”yi çalıştır.

OS hazırlığı için önemli bilgiler içerdiği için Tutorial/Öğretici içerisinceki adımları en az bir kez takip ediniz.

“Ayarlar” ekranında “Bağlantı”

seçeneğini kaydırarak bulun.

       

Ekranı aşağı kaydırın. Telefon ya da saatte

“Konum”un çalışır durumda

olduğunu kontrol edin.

Saatin Akıllı Telefon ile Eşleştirilmesi 2 Saat ayarları

iPhone kullanmak için Wi-Fi bağlantısı olmalıdır.Casio Uygulamalarını En Son Sürümlerine Yükseltme

“Uygulamalarım”a

tıklayın.

Güncellenen uygulamalar listesi

görüntülenir. “CASIO MOMENT

SETTER+” güncellenmiş olmalıdır.

Diğer uygulamaların da

güncellenmesi önerilir.

Ekranı aşağı

kaydırın.

 

2

“Ayarlar”a tıklayın.

“Daha fazla bilgi”ye

tıklayın.

Görüntüyü kontrol etmek için

ekranı kaydırın. Saat ekranına

dönmek için kaydırın. 4 yönde de

görüntüyü kontrol ediniz.

Ekranı aşağı kaydırın.

Uygulamalar Menüsünde

“Play Store”u seçin

Uygulama Menüsü’nü

görüntülemek için Power/Güç

butonuna basın. Power

butonunu saat ekranına dönmek

için kullanın.

 Saat ara yüzü seçim ekranını 

açmak için ekranın ortasına 

dokunup basılı tutunuz.

Saat ekranına dönmek için 

Kısa Kullanım Kılavuzu

Eğer “Activity”, “Location Memory”, “Location” ya da “Traveler” uygulamalarını kullanmayacaksanız bu yapılandırmayı 

yapmanıza gerek yoktur.

Saatin Power/Güç

düğmesine basın.

Güç

tuşu

Bölüm  4    Saatin Akıllı Telefon ile E le tirilmesi adımı ile devam ediniz.

Konum Bilgisi Ayarlarının “Akıllı Telefon ve Saat” üzerinde Yapılandırılması



Saatin Akıllı Telefon ile Eşleştirilmesi 2 Saat ayarları

4 “Uygulamalar” bölümünde Casio uygulamaları için tüm “İzinler”i etkinleştirin.

5 bölümünü kullanamazsınız.

       

6 “Günlük Konum Bilgisini Kaydetme” Ayarlarını Etkinleştirme.

Bu adımı atlarsanız, “Konum Hafızası” bölümündeki “Rota Görüntüleme”, “Konum

Geçmişi”, “Yeniden Ziyaret” fonksiyonlarını kullanamayacaksınız.

Ekranı

yukarı kaydırın.
 “Ayarlar”a tıklayın. “Günlük Konum Bilgisi

Kaydet”e tıklayın.
“Her 1 dakikada”

ya da “Her 6 dakikada”

Kısa Kullanım Kılavuzu

Ekranı kaydırın.

“Sistem Uygulamaları”na

tıklayın. “
CASIO MOMENT SETTER+

seçeneğini bulun ve tıklayın.

Uygulama izinleri ekranında 

“Takvim”, “Sensör”, “Kişiler”, “Konum”, 

“Mikrofon” ve “Karmaşık veri alımı”nı 

“ON/AKTİF” duruma getirin.

(Tıklayıp tuşu sağa doğru kaydırınız.)

“Ayarlar”a tıklayın.

 “TOOL(Araç)” a basınız.

Ekranda sola

kaydırın.

“Ayarlar”a tıklayın.
“Günlük Aktivite Kayıtlarını

Kaydetme”ye tıklayın ve

“ON” duruma getirin.

“Kabul ediyorum”

seçeneğine tıklayın.“

Güç

tuşu

Saat ekranı görüntüdeyken 
sağ üst tuşa basınız.

Tuşa 

basınız.

“Ayarlar” ekranında “Uygulamalar”

ve “Bildirimler”e tıklayın.
Kaydırın “Uygulama İzinleri”ne

tıklayın.

“Günlük Aktivite Kayıtlarını Kaydetme” Ayarlarını Etkinleştirme.

Saatin Power/Güç

düğmesine basın.

Bu sayfa  3.  adımdaki Saatin Akıllı Telefon ile Eşleştirilmesi 2” nin devamıdır.



Telefon

Zil Sesi 
Pil Tasarrufu

Sessizlik Modu

Aydınlık

Tiyatro
Modu

Diğer Ayarları

Yapılandırma

Bildirimleri sola ya da

sağa kaydırarak iptal

edebilirsiniz.

Bu ekran kullanılabilir

uygulamaları listeler.

Ana Ekran Geçişleri

Ekranı görüntülemek

için yukarı kaydır.

Ekranı görüntilemek

için aşağı kaydır.

Sağa Kaydır Sola Kaydır

AyarlarEtkin Asistan

Uygulama Menüsü

Google Asistan ekranı

görüntülenir.

Google Assistant

Saat Kadran Ayarları

Uçak Modu

Ayarlar

Güç

Tuşu

Ekrana

dokunun ve

basılı tutun

Dokunmatik

Ekran

Birkez
basınız

2 saniye
kadar
basılı 
tutunuz

Saat Ekranı

Görüntüleme

*Detaylı bilgi için “Orijinal Kadranları

Değiştirme/Ekleme” bölümüne göz

atın.

*Detaylı bilgi için “Uygulamaları

Çalıştırma/Ekleme” bölümüne göz atın.

Bildirimler

Bu saatler, istediğiniz

zaman değiştirilebilecek

şekilde Casio Orjinal

Kadranları yüklü olarak

size sunulur.

 

Ekranı sağa kaydırarak 

hızlıca etkin, 

kişiselleştirilmiş 

Google Asistan servisine 

göz atabilirsiniz.

Kısa Kullanım Kılavuzu

*Detaylar için Google Asistant’a sor

bölümüne bakın.

Kaydırılan ekran yüzleri

Ekranı sola kaydırarak en 

çok ihtiyacınız olan ekran 

yüzlerinize kısaca göz 

atabilirsiniz. 

Bu akıllı saati parmağınızla ekranı kaydırarak kullanabilirsiniz.

Diğer Ayarları Yapılandırma



Google Asistant’a Sor

Bunu aynı zamanda düğmelere basılı tutmak zorunda kalmadan

“Ok Google’a söyleyerek de yapabilirsiniz. (“Ok Google”ı

kullanmak için ilk önce Ayarlar >Kişiselleştirme seçin ve “Ok

Google” denetimini etkinleştirin.)

Saat ekranı

Desteklenen fonksiyonlar platforma, araca ve

ülkeye göre değişiklik gösterebilir. E-mail

kullanamaz ya da iPhone (iOS) ile SMS

gönderemezsiniz.

Farklı görevleri yönetin ve hareket
halindeyken daha üretken olun. Koşu yapın,
annenize mesaj gönderin ya da yapılacaklar
listenizi güncelleyin.

Hızlı cevaplar alın ve hızlı bilgiye ulaşın.

kontrol edin.

Gününüzü planlayın. Hatırlatma kurun,
alışveriş listesi yapın, takviminizi ve daha
fazlasını ayarlayın.

Alarm kurmak için  <Bir kerede en fazla bir alarm kurabilirsiniz.>

 

Alarmı 7:00 am

ye kurun

Mikrofon

Tıklayıp

basılı tutunuz

Saat kadranının

görüntülenmesiyle birlikte

Güç Düğmesine bir kez

basın.

Play store’daki

kategori ekranında

“Wear OS by

Google”ı seçin.

 

Çalıştırmak

istediğiniz

uygulamayı seçin.

2 sn. ya da

daha uzun

süre basılı

tutun

Categories 

Uygulama Çalıştırma

Akıllı Telefon Üzerinden Saat üzerinden

1

1

1 2

3 4

2

“Play Store”a girin ve

seçili uygulamayı indirin.

Saat kadranı görüntülendiğinde ekranı sağa kaydırın
ya da en az 2 saniye boyunca Power düğmesine basılı tutun.

Mikrofon ikonuna tıklayın.

Seçili uygulamayı

indirin.

2

Uygulama Ekleme

Bir uygulama eklemek için, uygulamayı hem saate hem 

akıllı telefonunuza indirmelisiniz. ( bazı ürünler için 

akıllı telefona kurulum yapmak gerekmemektedir.)

Uygulamayı sık kullanılanlara eklemek için

uygulama üzerinde parmağınızı basılı tutup

yıldız ikonuna tıklayın.

App

Android Telefon Kullanıcıları

iPhone’unuza uygulama eklemek için

“App Store”u kullanın.

Saati Wi-Fi ile bağlayın ve “Play
Store”dan uygulamayı indirin.

Saat üzerindenAkıllı Telefon Üzerinden

iPhone Kullanıcıları

Kısa Kullanım Kılavuzu

Saatin kurulumu tamamlandığında

saat alarm ekranını görüntüler ve

size haber vermek için titreşir.

*Saat alarmı ses çıkarmaz.

1 kez

basınız



Saat ekranı “Favoriler”deki

temalardan birini seçin.

 

Orijinal Saat Kadranı İçeriği Değiştirilmesi/Eklenmesi 

Orijinal Saat Kadranı İçerikleri 

1

1

2

Saat Kadran İçeriğini Değiştirme Saat Kadran İçeriği Ekleme

(saat üzerinde)

  
 2

 

   

“Favroiler” listesi bölümünde, 

beğendiğiniz ekran içeriğini seçiniz ve 

tıklayıp ayarlayınız.

With a watch face displayed, tap 

and hold the center of the screen.

“Daha fazla saat kadran içeriği

 inceleyin”e tıklayın.  

Tercih ettiğiniz tasarım için ekranı

aşağı ya da yukarı kaydırın.

    

 

  
 

“Daha fazla saat kadranı”

seçeneğinden istediğiniz tasarımı

“Favoriler”e ekleyebilirsiniz. 
  

1 2

Saat Kadran İçeriği Ekleme 

“Daha fazla saat kadran içeriği

 inceleyin”e tıklayın.

 “Daha fazla saat kadranı

ekle”ye tıkla ve kaydır.

  

 

3

Tercih ettiğiniz kadranı

seçiniz ve ekleyip

indiriniz.

 

watch
faces

Bu saatler, istediğiniz zaman değiştirilebilecek şekilde Casio Orjinal Kadranları yüklü olarak size sunulur.       

Kısa Kullanım Kılavuzu

 

 

   

    

   

  

  

   

  

Saat ekranı/kadranı içeriklerinde kalp atış hızı 

ölçüm fonksiyonu da eklidir. Ürünün içine yerleştirilmiş 

olan hız sensörü bir hareket algıladığı an otomatik 

olarak ölçüm yapmaya başlar

(yürüyüş, koşu, bisiklere binmek gibi).( Kalp atış hızı 

ölçümü “Otomatik Ölçüm” e ayarlı olduğu zaman).

Kalp atış hızı ölçümü fonskiyonunu kullanmadan önce, 

ekrandaki talimatları takip ederek, “Doğum yılı” ve 

“doğum ayı” ve “Stabil Kalp atış hızı” nı ayarlayınız.

［ Kalp Atış Hızı  ］

[ Seyahat  ][ Konum ] [ Orjinal ][ Çoklu ]

[2-layer] [ Yer ][ Gezgin ] ［ Dünya Saati ］

Ölçüm ekranıNormal ekran
.

 
Günlük Kalp atış kaydı (son 24 saat için 
saatlik). Günlük min/maks. kalp atışı. Günlük enerji tüketimi

.   Halihazırdaki kalp atış bölümü

.   Halihazırdaki kalp atış hızı, günlük maks/min kalp atış hızı

. Günlük enerji tüketimi



Akıllı Telefon olmadan Kullanılabilen Fonksiyonlar

Aşağıda gösterilen fonksiyonlar, saat bir akıllı telefon ile eşleştirilmediğinde dahi kullanılabilir. (Ancak,

kullanılması için saati sıfırladığınızda bir akıllı telefona ihtiyacınız olabilir.)

*Eğer Bluetooth kulaklık saate bağlı ise ve müzik

dosyaları yüklenmişse.

・TOOL (ARAÇ) Fonksiyonları

・Zaman ve Tarih kontrolü

・Saat kadran içeriğini değiştirme

・Saati Uçak Modu’na ayarlama

・Saatinizde müzik dinleme

 Detaylı bilgi için Wear OS Google Yardım’a göz atın: http://support.google.com/wearos/

Pusula, Altimetre, Barometre,

Gün Doğum/Batım zamanı, 

Gelgit Grafiği, Benim grafiğim)

・Alarm ayarı

・Kronometre Kullanımı

・Zaman kullanımı

・Adım sayar

Ayarlama/İptal EtmeÇoklu Saat Modu
Bu modlar saati göstermek için tek renkli LCD ekran kullanır. Çünkü bu modlar GPS ve iletişim

fonksiyonlarını etkisiz hale getirir. Çok az bir güç tüketir ve batarya kapasitesini korumak istediğinizde çok

kullanışlıdır fakat o esnada da saati gösterir.

 Outdoor
Stili 

Günlük

Stil

Google, Android, Wear OS by Google, Google Fit ve diğer ilgili markalar ve logolar Google LLC.’nin ticari markalarıdır. App Store Apple Inc.’in hizmet markasıdır.

Kısa Kullanım Kılavuzu

Saatiniz

“Çoklu Saat Modu”na

ayarlanmıştır.

 
“Multi Timepiece 

Modu”

Saatiniz

“Multi Timepiece 

         Modu”

“Çoklu Saat Modu”na

ayarlanmıştır.

 

1 2

Güç tuşuna yaklaşık 2 

saniye kadar basılı tutunuz.
Saat yeniden başlar.

3

Saatiniz klasik saat 

ekranını görüntüler.

2 saniye

kadar basılı

tutunuz.  

Başlamak için

kaydırın ve tıklayın
 “      ” 

Başlamak için

kaydırın ve tıklayın
 “      ” 

1 2

“Multi Timepiece”

(çoklu saat modu) na

tıklayınız.

3

4

4

5

5

Stilinizi seçmek

için tıklayınız.

Atmosfer basıncı, rakımı, günlük ve outdoor stili seçebilirsiniz.

Bir kez

basınız.

Ayarlar

İptal Etme

Güç tuşuna bir kez basarak

uygulama listesini görüntüleyiniz.


