
  

 

               KULLANIM KILAVUZU 2705              CASIO 

Genel Rehber __________________________________________  

• Bazı modellerde ekran siyah zemin üzerine beyaz göstergelidir . 

• Bir moddan diğer moda geçmek için (A)yı kullanınız. 

Zaman Ayarları Modu Takvim Modu Alarm Modu İkili Zaman Modu Kronometre Modu 

(A)ya bas. 

[ Modül:  2337/2338 ] 

Arka Işık Hakkında _________________________________  

• (L)ye basarak ekranı 2 saniyeliğine aydınlatabilirsiniz. 
• Bu saatin arka ışığı electro-luminescent (EL) ışığını kullanır. Bu  

aydınlatma uzun süreli kullanım sonucu eski gücünü kaybeder.  
• Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır. 
• Ekran aydınlatılırken saatten bir ses gelebilir. Bu arıza göstergesi 

değildir. 
• Arka ışık tarafından sağlanan aydınlatma direk güneş ışığı altında kullanıldığında 

ekranın okumasını zorlaştırır. 
• Alarm çalarken arka ışık otomatik olarak söner. 
• Arka ışık açıkken, yelkovanın her hareketinde ara ışık yanıp söner. Bu 

normaldir, arıza göstergesi değildir. 
• Modül 2338'de hem dijital hem de analog ekran aydınlatılır. Modül 2337'de ise 

sadece dijital ekran aydınlatılır. Modül 2374, 2384 ve 2705'de ise sadece 
analog ekranda arka ışık yanar. 

Zaman Ayarları Modu 

• Bu modu kullanarak saati ayarlayabilirsiniz. Djital saat ayarını yanlış 
yaparsanız takvimin işleyişi de yanlış ilerleyecektir. 

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin 
       Akrep   Yelkovan 

1. Ay ayarları yanıp sönmeye başlayana dek (C)ye basınız. 
2. (A) (+) ile ayarlama yapınız. (A)yı basılı tutarsanız bu işlem hızlanır.  
3.  Gün hanesine geçiş yapmak için (C)ye basınız. 
4. (A) (+) ile ayarlama yapınız. (A)yı basılı tutarsanız bu işlem hızlanır . 
5. Haftanın Günü hanesine geçiş yapmak için (C)ye basınız  
6. (A)ya basarak bir sonraki güne geçiş yapabilirsiniz. (A)yı basılı 

tutarsanız bu işlem hızlanır. 
7. (C)ye basarak bu prosedürü tamamlayınız. 
• Ekranda yanıp sönen bir ayar ekranı varken birkaç dakika boyunca hiçbir 

işlem yapmazsanız, saat ayarlar ekranından çıkarak otomatik olarak Takvim 
moduna geçer. 

Alarm Modu ___________________________________________  

Günlük alarm açıldıysa, her gün ayarlanan saate alarm çalar. Saat başı sinyali 
açılırsa, saat; her saat başı 2 uyarı sinyali verir. 
Alarm Saatinin Ayarlanması ve Günlük Alarm ile Saat Başı Sinyalinin Açılıp 

Kapatılması 
Alarm açık göstergesi 

Saat başı sinyali açık göstergesi 

(C)ye 
(C)yi basılı (C)ye 
tut bas 

Sol 
dakika 
hanesi 

bas Sağ 
dakika 
hanesi 

Saat (C)ye bas.         (C)ye bas. (C)ye bas 
Saniye Saat 

(C)ye bas.  (C)ye bas.  
Alarm/Saat başı sinyali ayarları 

12/24 Dakika 
(C)ye bas.  (C)ye bas.  Saat  Dakika Saat Dakika 

Saniye PM göstergesi 1. Ekrandaki saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (C)ye basınız 
2.(A) (+) ile ayarlama yapınız. (A)yı basılı tutarsanız bu işlem hızlanır. 
• Alarm saatinin 12 saat/24 saat formatı, zaman ayarlarında yapmış olduğunuz 

ayarlara bağlıdır.  
3. (C)ye basarak sol dakika hanesine geçiniz. 
4.(A) (+) ile ayarlama yapınız. (A)yı basılı tutarsanız bu işlem hızlanır.  
5. (C)ye basarak sağ dakika hanesine geçiniz. 
6. (A) (+) ile ayarlama yapınız. (A)yı basılı tutarsanız bu işlem hızlanır.  
7.(C)ye basarak Günlük alarm ve Saat başı sinyalini açınız (on) yada 
kapatınız(off). 
8. (A)ya basarak Günlük Alarm ve saat başı sinyalinin işlem durumunu 

aşağıda gösterildiği gibi ayarlayınız. 
• Böylece günlük alarm ve saat başı sinyali otomatik olarak açılmış olur. 

1. Ekrandaki saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (C)ye basınız. 
2. (A)ya basarak saniye hanelerini sıfırlayınız. Saniye haneleri 30 ile 59 arası 
bir rakamdayken saniye sıfırlaması    yaparsanız,sıfırlama yapılır ve dakika 
hanelerine 1 dakika eklenir. Saniye haneleri 0 ile 29 arasındayken sıfırlama 
yaparsanız dakika hanelerine ekleme yapılmaz. 
3.(C)ye basarak saat hanelerine geçiniz. 
4.(A) (+) ile ayarlama yapınız. (A)yı basılı tutarsanız bu işlem hızlanır.  
5.(C)ye basarak dakika hanelerine geçiniz. 
6.(A) (+) ile ayarlama yapınız. (A)yı basılı tutarsanız bu işlem hızlanır . 
7.(C)ye basarak 12/24 saat ayarına geçiniz. 
8.(A)ya basarak 12 saat/24 saat formaı arasında seçim yapınız.  
• 12 saat formatında P (pm) göstergesi öğlen 12.00den geceyarısı 12.00ye 

kadar saat hanelerinin solunda görünür. Gece yarısı 12.00 den öğlen 
12.00ye kadar ise (a.m) saat hanelerinin solunda herhangi bir gösterge 
bulunmaz. 

9. (C)ye basarak bu prosedürü tamamlayınız. 
• Ekranda yanıp sönen bir ayar ekranı varken birkaç dakika boyunca hiçbir 

işlem yapmazsanız, saat ayarlar ekranından çıkarak otomatik olarak Zaman 
Ayarları moduna geçer. 

Akrep ve Yelkovanın Ayarlanması 
Hangi modda olursanız olun ince uçlu bir nesne ile (B)ye dokunarak analog 
saat ayarına geçebilirsiniz. (B)ye her basışınızda 20 saniyelik ilerleme 
kaydedersiniz.3 kez bastığında da bir dakika ilerlemiş olur. 
 (B)yi basılı tutarsanız analog saat ayarını daha hılzı yapabilirsiniz. Ayarlama 
sadece ileri doğru yapılmakta, geriye doğru ayarlama yapılamamaktadır.  

Takvim Modu __________________________________________  

Tarsihi Ayarlamak İçin 

[Modül 

2337/2338] (A)ya 
bas 

[Modül 2374] 

[Modül 2384/2705] 
İkiside açık İkiside kapalı Günlük alarm         Saat başı 

açık sinyali açık  

9. (C)ye basarak bu prosedürü tamamlayınız. 
• Ekranda yanıp sönen bir ayar ekranı varken birkaç dakika boyunca hiçbir 

işlem yapmazsanız, saat ayarlar ekranından çıkarak otomatik olarak Alarm 
moduna geçer. 

Alarmı Susturmak İçin 
• Çalmaya başlayan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz. 

Alarmın Test Edilmesi ve Alarm Tonunun Belirlenmesi 
Herhangi bir modda (A)yı basılı tutarak (ayar yaparken hariç) alarmın sesini 
duyabilirsiniz. 
Aalrmı her test edişinizde 4 farklı alarm tonundan birini duyarsınız. Alarm için 
belirlediğiniz ton saat başı sinyali için de kullanılacaktır. 
• (A)nın basılı tutulması modun da değişmesine neden olur. 

(C)ye bas.  (C)ye bas.  (C)ye bas.  
Hafta günü Ay Gün 

(C)ye bas.  
   Ay Gün 

Haftanın günü 



  

 

                          KULLANIM KILAVUZU 2705  

Kronometre Modu______________________________________  İkili Zaman Modu ______________________________________  

İkili Zamanı Ayarlamak İçin Kronometre sayesinde geçen zamanı ölçebilirsiniz. 
Kronometrenin çalışma aralığı 59 dakika 59.99 
saniyedir. 

Kronometreyi Kullanmak İçin 
1. (C)ye basarak kronometreyi başlatınız. 
2. Kronometrenin zaman ölçümünü durdurmak için 
(C)ye basınız. 

• (C) tuşuna istediğiniz kadar basarak 
kronometreyi durdurup tekrar kaldığı yerden devam 
ettirebilirsiniz. 
 3. Kronometre kullanımını bitirmek istediğinizde (C)yi 
basılı tutarak kronometreyi sıfırlayınız. 

(C)yi basılı tut (C)ye bas.  (C)ye bas.  
Saat 12/24 Dakika 

(C)ye bas.  Dakika Saniye 
Saat Dakika 

1/100 saniye 
Saniye 

PM göstergesi 
1. Saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (C)ye basınız. 
2.(A) (+) ile ayarlama yapınız. (A)yı basılı tutarsanız bu işlem hızlanır.  
3.(C)ye basarak dakika hanelerine geçiniz. 
4.(A) (+) ile ayarlama yapınız. (A)yı basılı tutarsanız bu işlem hızlanır.  
5. (C)ye basarak 12/24 saat formatına geçiniz.  
6. (A)ya basarak 12 saat/24 saat formatı arasında seçim yapınız. 
• 12 saat formatında P (pm) göstergesi öğlen 12.00den geceyarısı 12.00ye kadar 

saat hanelerinin solunda görünür. Gece yarısı 12.00 den öğlen 12.00ye kadar ise 
(a.m) saat hanelerinin solunda herhangi bir gösterge bulunmaz. 

7. (C)ye basarak bu prosedürü tamamlayınız. 
• Ekranda yanıp sönen bir ayar ekranı varken birkaç dakika boyunca hiçbir 

işlem yapmazsanız, saat ayarlar ekranından çıkarak otomatik olarak İkili 
Zaman moduna geçer. 

• İkili Zaman Modundaki saniye işleyişi, Zaman Ayarları modundaki saniye 
işleyişi ile eşzamanlıdır. 


