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Bu Kılavuz Hakkında
• Tuş kullanımları yandaki resimde de gösterildiği gibi

harfer yoluyla anlatılmıstır.
Bu kullanım kılavuzunun her bölümü; kullanım
için gerekli olan tüm bilgileri size sunmaktadır.
Daha detaylı teknik bilgileri ise "Referans"
bölümünde bulabilirsiniz.

•

Genel Rehber
• Bir moddan diger bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.

Her türlü modda (B)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.•

Zaman İşleyişi
Zaman İşleyişi Modunda halihazırdaki tarih ve saati görebilir, bunları ayarlayabilirsiniz.
• Zaman İşleyişi Modunda (D)yi kullanarak tarih ekranı (haftanın günü, ay ve gün)

ile zaman ekranı (saat, dakika) arasında geçiş yapabilirsiniz.

• Bu saatteki analog ve dijital saat birbirinden farklı çalışır. Dijital ve analog saat
birbirinden bağımsız çalıştığından ayrı ayrı ayarlanmalıdır.

Ay – Gün SaniyeHaftanın günü

Yelkovan

AM/PM
göstergesi

(D)ye bas.

Tarih Ekranı                                                Zaman Ekranı

      Akrep

Saat: Dakika

Dijital Saat ve Tarihi Ayarlamak Için
1. Zaman İşleyişi Modunda, saniyeler yanıp sönmeye baslayana dek (A)ya basınız. 
     Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

Saniye                 DST on/off            Şehir Kodu               Saat                     Dakika

Gün                      Ay                       Yıl 12/24-Saat Formatı

3. Ayarlarını değiştirmek istediginiz bölüm yanıp sönerken (B) ve (D)yi aşağıda
    gösterildiği gibi kullanarak gerekli ayarlamayı yapınız.   

Zaman İşleyişi Modu                                                   e-DATA HAFIZASI
Modu

Dünya Saatleri Modu                                                     Alarm Modu Geri Sayım
Sayacı Modu

Kronometre
Modu

    El Ayarları
Modu

Press .

• Saniye hanelerindeki rakam 30-59 arasındayken sıfırlama yaparsanız dakika
hanelerine 1 dakika eklenir. Saniye haneleri 00-29 arası bir rakamdayken
sıfırlama yaparsanız dakika hanelerine ekleme yapılmaz.

• Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgileri görmek için “Şehir Kodları Tablosu”na bakınız.
4. Press A to exit the setting screen.
Yaz Saati Uygulaması (DST)
Yaz Saati Uygulaması (Yaz saati) saat ayarlarının standart saat üzerinden yapılan
1 saatlik değişimdir. Fakat her ülke ve her bölgede bu uygulama kullanılmaz.

Zaman İşleyişi Modunda DST ya da Standart Saat Seçimi Yapmak İçin
1. Zaman İşleyişi Modunda, saniyeler yanıp sönmeye
    başlayana dek (A)ye basınız.Böylece ayarlar ekranına
    geçersiniz.
2. (C)ye basarak DST ayarları ekranını görüntüleyiniz.
3.Yaz Saati Uygulaması (ON göstergesi) ve Standart Saat
   (OF göstergesi) arasında seçim yapmak için (D)yi kullanınız.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
  Yaz saati uygulaması açıldığında DST göstergesi
  ekranda belirir.
•

Bu ayarı değiştirmek için
Saniye
DST on/off

Şehir kodu

Saat, Dakika, Yıl, Ay, Gün
12/24-Saat formatı

Bu tuşu kullanınız:
(D)ye basarak 00 sıfırlayınız.
(D) ile DST on (ON işareti) ya da DST off (OFF işareti)
ayarı yapınız.
Şehir kodlarını (D) ile doğuya doğru (B) ile batıya
doğru tarayınız.
(D) (+) ve (B) (-) ile ayar yapınız.
(D) ile 24 saat (24H) ve 12 saat (12H) formatı
arasında seçim yapınız.

DST göstergesi

e-DATA HAFIZASI
Saatinizin e-DATA Hafızasını kullanarak e-mail adreslerini
Web sayfalarının URL’lerini ve diger yazılı metinleri
saatinize kaydedebilirsiniz. e-DATA Hafızasına ulaşımı
engellemek amacıyla şifre de kullanabilirsiniz.
• Her bir e-DATA Hafızası kaydına 63 karakter kaydedebilirsiniz.

Kaydedebileceğiniz kayıt sayısını öğrenmek için
“e-DATA Hafızası Yönetimi” bölümüne bakınız.

• Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tusuna basarak girebileceğiniz
e-DATA Hafızası Modunda bulunmaktadır.

Yeni Bir e-DATA Hafızası Kaydı Oluşturmak Için
1.  e-DATA Hafızası Modunda (D) ve (B)ye birlikte basarak    

kalan hafıza miktarı ekranını görebilirsiniz.
   0 % gösteriliyorsa hafıza tamamen dolu demektir.  Yeni bir 
   kayıt eklemek için önce hafızadaki bazı  kayıtlarınızı silmeniz 
   gerekir.
2. Yanıp sönen (#) hanesi ekranda görünene dek (A)ya   basınız. 
    Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.

•

3. İstediğiniz metni yazınız.
        Metninizi yazarken (D) (+) ve (B) (-) tuşlarını kullanarak  
         hane üzerine gelen karakterleri değiştiriniz. Haneyi sağa 
         kaydırmak için (C)yi kullanınız. Yazımla ilgili “Metnin  
         Yazımı”na bakınız .

•

4. (A)ya basarak metni kaydediniz ve e-DATA Hafızası Modu kayıt 
ekranına dönünüz.(hane bulunmayan).
    Metnin bir kerede 6 karakteri ekranda görünür. Metnin devamı 
    sağdan sola uzanır.Son karakter yanındaki < işareti ile gösterilir. 
    (A)ya basarak durdurabilir ve taramayıtekrar başlatabilirsiniz.
     Kayıtlar oluşturulma sırasına göre ekranda görüntülenir.

•

•

e-DATA Hafızası Kayıtlarını Geri Çağırmak Için
e-DATA Hafızası Modunda (D) ile hafıza kayıtları arasında aşağıda gösterildiği
gibi dolaşınız.

Kalan
hafıza
ekranı

Kayıt 1 Kayıt 2
Şifre
ayarları
ekranı

Geçiş yapar
(1 saniye)

Geçiş yapar
(1 saniye)

Kalan Hafıza Ayarı                                             Şifre Ayarları Ekranı

• Kalan hafıza ekranı kalan hafızayı yüzde olarak gösterir.
• Yüzde değeri %0 ike hafıza tamamen doludur. 
• Şifre Ayarları Ekranını kullanarak şifre kaydı yapabilir, şifreyi düzeltip silebilirsiniz.Daha 

fazla bilgi için “e-Data Hafızasındaki Dataların Korunması İçin Şifre Kullanımı”na bakınız.

Bir e-DATA Hafızası Kaydında Düzeltme Yapmak Için
1. e-DATA Hafızası Modunda (D)yi kullanarak düzeltmek istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen bir hane görünene dek (A)ya basınız.
3. (C) ile değiştirmek istediğiniz karaktere kadar ilerleyiniz.
4. (D) (+) ve (B) (-)yi kullanarak ayarlama yapınız.
5. İstediğiniz ayarları yaptıktan sonra (A)ya basarak değişiklikleri kaydediniz ve
    e-DATA Hafızası kayıt ekranına dönünüz.
Bir e-DATA Hafızası Kaydını Silmek Için

1. e-DATA Hafızası Modunda (D)yi kullanarak silmek istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen bir hane görünene dek (A)ya basınız.
3. Kaydı silmek için (B) ve (D) tuşlarına birlikte basınız.
• Kaydın silinmekte olduğunu gösteren CLR mesajı ekrana gelecektir. Silme işlemi
   tamamlandıktan sonra yeni kayıt girişi için bekleyen yanıp sönen hane ekrana gelir.
4. Yeni data kaydı yapınız ya da (A)ya basarak e-DATA Hafızası kayıt ekranına dönünüz.

Metin

Remaining memory

Yeni Data Ekranı
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e-DATA Hafızasındaki bilgilerin Korunması İçin Şifre Kullanımı
 e-DATA Hafızasındaki bilgileri korumak için 4 rakamlık bir şifre girebilirsiniz.
Önemli!
4 rakamlık bir şifrenin sizin tarafınızdan hatırlanması kolayken, diğerleri tarafından
tahmin edilmesi zordur. Şifrenizi unutursanız bu moda tekrar girebilmeniz için saatin 
fabrika ayarlarına dönüdürülmesi gerekir, bu da hafıza içeriğinin silinmesi demektir.
Bunun için satıcınıza ya da mağazaya giderek AC işleminin yapılmasını isteyiniz.

Yeni Bir Şifre Girmek İçin
1. e-DATA Hafızası Modunda (D)yi kullanarak Şifre Ayarları

ekranını görüntüleyiniz.
• Bu ekranda                     yazar. PASS-W SET

2. Hane yanıp sönene dek yaklaşık 2 saniye (A)ya basınız.
• Bu yeni şifre ayarları ekranıdır.

3. İlk hane üzerine doğru rakamı getirene dek (D) (+) ve
    (B) (-)yi kullanınız.

4. İlk rakamı istediğiniz gibi ayarlayınca (C)ye basarak bir sonraki haneye geçiniz.
• İlk hane yerine bir rakam yazmadan (C)ye basarak bir sonraki haneye 

geçemezsiniz.
5. Şifrenin tüm rakamlarını yazana dek 3 ve 4ü tekrar ediniz.

• Yeni bir şifre girerken (A)ya basarsanız şifre silinir ve Şifre ayarları ekranına
geri dönersiniz.

6. Şifrenin 4 rakamını da istediğiniz gibi yazdıktan sonra (C)ye basarak bu şifreyi
kaydediniz.

• Böylece şifre kaydedilir, Şifre ayarları ekranı görüntülenir.
• Bu şifreyi kaydettikten sonra hafızadaki datalarınızı görebilir, silebilir ve hafızaya

yeni kayıt yapabilirsiniz. Siz e-DATA hafızası modundan çıktıktan sonra ise bu
moda tekrar girmeniz için şifrenizi yazmanız gerekecektir.

Şifreyi Yazmak İçin
1. e-DATA Hafızası Moduna giriniz.
2. Şifre ayarları ekranına ( PASS-W), (D)ye basınız.

Şifrenin işlk rakamı yanıp sönmeye başlar.
3. Şifrenizi yazınız.

• Hane üzerine doğru rakamı getirene dek (D) (+) ve
(B) (-)yi kullanınız.

• (C)ye basarak bir sonraki haneye geçiniz.
• Şifrenizi girerken (A)ya basarsanız şifre silinir ve 

Şifre ayarları ekranına geri dönersiniz.
4. Şifrenizi yazdıktan sonra (C)ye basınız.
• Eğer şifreniz doğruysa ekrana OK! yazısı ve sonrasında e-DATA hafızası ekranı

gelir.
• Şifreniz yanlışsa ERR yazısı ve sonrasında Şifre Yazım ekranı gelir. 

Şifrenizi Yazmak İçin
1. Halihazırdaki şifrenizi yazıp e-DATA Hafızası Moduna giriniz.
2. (D)yi kullanarak Şifre ayarları ekranını görüntüleyiniz. 
3. ”Yeni Bir Şifre Girmek İçin” bölümündeki 2. basamaktan başlayarak yeni

şifrenizi yazınız.

Şifreyi İptal Etmek İçin
1. Halihazırdaki şifrenizi yazıp e-DATA Hafızası Moduna giriniz.
2. (D)yi kullanarak Şifre ayarları ekranını görüntüleyiniz. 
3. Hane yanıp sönene dek yaklaşık 2 saniye (A)ya basınız.
4. (B) ve (D)ye aynı anda basarak şifreyi siliniz.
• Şifrenizin silindiğini biildiren CLR yazısı ekrana gelir. Şifreniz silindikten sonra

ekrana Şifre ayarları ekranı gelir. 

Dünya Saatleri
Dünya saatleri işlevi ile 27 şehrin (29 zaman dilimi) saatlerini
görebilmenizi sağlar.
• Şehir kodları ile ilgili tüm bilgileri görmek için “Şehir Kodları

Tablosu”na bakınız.
• Dünya Saatleri Modundaki tüm şehir kodlarının saatleri

Zaman İşleyişi Modunda ayarladığınız Bulunduğunuz 
Şehir Koduna bağlı olarak şehirlerin Greenwich
Ana Saati (GMT)ne olan uzaklığı hesaplanarak
görüntülenir.

• Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak
girebileceğiniz Dünya Saatleri modunda yer almaktadır.

Saat: Dakika

Saniye

Mod
göstergesi

AM/PM
göstergesi

Başka Bir Şehrin Saatini Görmek İçin
Dünya Saatleri modunda (D) tuşu ile şehirleri tarayabilirsiniz.
• Eğer bir şehir için gösterilen saat yanlışsa, büyük ihtimalle Zaman İşleyişi /Bulunduğunuz 

Şehir kodu ayarlarınızda bir sorun vardır. Zaman işleyişi işlevine giderek gerekli
düzeltmeyi yapınız.

Bir Şehir Kodunda Yaz Saati Uygulaması ile Standart Saat Arasında Seçim
Dünya Saatleri Modunda (A)yı basılı tutarak Yaz saati (DST) ile Standart saat 
arasında seçim yapınız.

DST OFF DST ON

(A)yı basılı tut

DST göstergesi

• Yaz saati uygulamasında, Standart saate 1 saat ekleme yapılır. Fakat yaz saati
uygulaması her ülkede ve her bölgede kullanılmaz.

• Yaz saati uygulamasını açtığınız şehir kodunu görüntülediğinizde DST göstergesi de 
ekrana gelir.
Yaptığınız DST/Standart saat ayarı, sadece seçtiğiniz şehir kodu için geçerli olur, 
diğer şehir kodları bu ayardan etkilenmez.

•

Alarmlar
Günlük 5 ayrı alarm kullanabilirsiniz. Bir alarm aktif hale
getirildiğinde, ayarlandığı saate geldiğinde alarm çalmaya
başlar.
Öte yandan saat başı alarmını açarak saatin her saat başı 
2 sinyal sesi vermesini de sağlayabilirsiniz.
• 1‘den 5’e kadar sıralanmış 5 alarm ekranı vardır.

Saat başı sinyali ise :00 ile gösterilir.
• Alarm ayarları (ve saat başı sinyali ayarı) (C)ye basarak

girebileceğiniz Alarm Modunda yer almaktadır.

Saat: Dakika

Alarm
numarası

AM/PM
göstergesi

Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin
1. Alarm modunda (D) tuşuna basarak hangi alarmı kurmak
    istediğinizi belirleyiniz.

Saat Başı
Sinyali

Alarm Alarm Alarm

AlarmAlarm

2. İstediğiniz alarm kodunu seçtikten sonra, ayarlar ekranındaki alarm
    saati ayarları yanıp sönene dek (A)ya basınız.

• Bu işlem alarmı Otomatik olarak açar.
3. Dakika ve saat ayarları arasında geçiş yapmak için (C)ye basınız.
4. Ayarlar bölümünde (D) + ve (B) - tuşlarını kullanarak istediğiniz ayarı yapınız.

• Alarm saati 12 saatlik formattaysa alarm zamanını am (A) ve
pm (P işareti) olarak doğru ayarlamaya dikkat ediniz.

5. Ayarlar ekranından çıkmak için (A)ya basınız.

Alarm İşlemi
Alarmın çalma süresi yaklaşık 20 saniyedir.
• Çalan alarmı durdurmak için herhangi bir tuşa basmak yeterlidir.
Alarmı Test Etmek İçin
Alarm modunda, alarm sesini duymak için (D)yi basılı tutunuz.
• (D)ye basmak aşağıda da gösterildiği gibi Günlük Alarm ile Saat başı sinyali

arasında geçiş yapmaya da neden olur.
Günlük Alarmın ve Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması

1. Alarm Modunda (D) ile bir alarmı ya da Saat başı sinyalini
    seçiniz.
2. İstediğiniz gibi alarmı ya da saat başı sinyalini seçtiğinizde

(A)ya basarak onu açınız (  göstergesi) ya da kapatınız
(  görüntülenmez).

• Alarm açık ya da saat başı sinyali açık göstergeleri
bu fonksiyonlar açıldığında saatin tüm modlarında
ekranda görünür.

• Alarmlardan biri açıksa alarm açık göstergesi başka bir
moda geçseniz de ekranda kalır.

Geri Sayım Sayacı

Geri sayım 1 dakika ile 24 saat arasında bir zamanda
yapılabilir. Geri sayım sıfıra ulaştığında alarm çalar.
• Fabrika ayarlarındaki gri sayım başlangıç zamanı

ve pil değişiminde geri gelecek olan başlangıç
zamanı ayarı 15 dakikadır.

• Siz Geri Sayım Sayacı Modundan çıksanız da geri sayım
devam eder.
Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz
Geri Sayım Sayacı modunda yer almaktadır.

•

Alarm açık göstergesi

Alarm açık
göstergesi

Saat başı
sinyali açık
göstergesi

Saat

Dakika

Saniye

Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin
Geri sayım sayacı modunda geri sayımı başlatmak için (D)ye basınız.
• Geri Sayım Sayacının sonuna ulaşıldığında siz herhangi bir tuşa basarak alarmı 
  susturmazsanız 10 saniye boyunca alarm çalar.Alarm sustuğunda geri sayım otomatik 
  olarak başlangıç saatine döner.

•

• Geri sayım çalışırken (D)ye basarak geri sayımı duraklatabilirsiniz. Tekrar (D)ye
basarak kaldığı yerden sayımı devam ettirebilirsiniz.
Geri sayımı tamamen iptal etmek için önce (D)ye basarak duraklatınız, daha sonra (A)ya
basarak geri sayımı iptal ediniz. Böylece ekrana başlangıç saati gelir.

•

Geri Sayımın Başlangıç Zamanını Belirlemek İçin
1. Geri Sayım Sayacı modunda, geri sayım başlanıç saatinin
    saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
    Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (C)yi
    kullanınız.
3. Bir ayar bölümü yanıp sönerken D (+) ve B (–) ile
    ayarlama yapınız.
   • Geri sayım sayacının başlangıç saatini 24 saat olarak
     ayarlamak için 0:00 ayarını yapınız.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Kronometre 
Kronometre sayesinde geçen zamanı, ikiye ayırabileceğiniz
yarışları, ve 2 yarışanı olan yarışların zamanlarını ölçebilirsiniz.
• Kronometrenin çalışma aralığı 59 dakika,
  59.99 saniyedir.
• Kronometre, limitine her ulaştığında sıfırdan tekrar başlayarak
  siz onu durdurana kadar sayımına devam eder.
• Kronometre Modundan çıksanız dahi geçen zaman ölçümü
  devam eder.
• Bir ayrık zaman ölçümü ekranda dondurulmuş haldeyken
  Kronometre modundan çıkarsanız ayrık zaman silinir ve saat
  geçen zaman ölçümüne geri döner.
• Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz
  Kronometre Modunda yer almaktadır.

•

•

•

•

•1/100
saniye

Dakika

Saniye
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Kronometre İle Zaman Ölçümleri

Geçen Zaman

Başlat Durdur              Tekrar Başlat          Durdur                       Sil

Başlat Ayır                     Ayrımı Bırak           Durdur                     Sil

Başlat Ayır                        Durdur                    Ayrımı Bırak Sil

Ayrılan Zaman

İki Bitişli Zaman

1. yarışmacı
bitirir.
Zamanı
ekrandadır.

2. yarışmacı
bitirir.

2. yarışmacının
zamanı ekrandadır.

SPLITgöstergesi 
görüntülenir.

El Ayarları
Analog saat, gösterilen dijital saate uymuyorsa,
bu modu kullanarak analog saat ayarını
yapınız.
• Saatinizde analog ve dijital saat zaman işleyişi 

farklıdır. Dijital saat ve analog saat birbirinden 
bağımsız olduğu için, ayrı ayrı ayarlanır.

Analog Saati Ayarlamak İçin
1. El Ayarları Modunda (A)yı basılı tutarak dijital

ekrandaki saatin yanıp sönmesini (Zaman İşleyişi Modu)
sağlayınız.

2. (B) ve (D)yi kullanarak ayarlama yapınız.  
• (D)ye her basışınızda 20 saniye fark atar.
• (D)yi basılı tutarken (B)ye basarsanız saat hızlı

ayar moduna döner.Tuşlara basmayı da bırakabilirsiniz.
Herhangi bir tuşa basınca ayar durur.

• Analog saat, dijital saate ulaştığında otomatik olarak durmaz. İbreleri manuel
durdurmanız gerekir.

• İbreler sadece ileriye doğru hareket eder. Geriye doğru hareket etmez. Bu yüzden
ayar yaparken dikkatli olunuz.

3. Analog saati ayarladıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
• (D) tuşu ile sayım yaparken, dakika ibresi geri kalabilir. Bu durumda, yukarıdaki

prosedürü kullanarak, dakika ayarını tekrar yapınız.

Referans
Bu bölüm saatinizle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir.
Aynı zamanda çeşitli işlevler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler, uyarılar
ve notlar içermektedir.

Otomatik Geri Dönüş Özelliği
• Saatiniz e-DATA Hafızası Modundayken 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız

saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.
• Ayar yada veri girişi yaparken (ekranda yanıp sönen hane varken) 2-3 dakika

hiçbir işlem yapmazsanız saat,o ana kadar yaptığınız ayarları kaydederek ayarlar
yada veri girişi ekranından çıkar.

Data ve Ayar Taraması
Bir çok modda ve ayar işlevinde (B) ve (D) tuşları, ekrandaki bilgilerin
taranmasında kullanılır. Birçok durumda, bu tuşları basılı tutmak, yapılan
tarama işlemin hızlanmasını sağlar.

Arka Ekranlar
Alarm moduna girdiğinizde karşınıza çıkan ilk ekran
bu modlarda en son görüntülemiş olduğunuz ekrandır.
Zaman İşleyişi
• Haftanın günü yapılan tarih ayarına bağlı olarak otomatik görüntülenir (yıl,ay,gün)
• Yıl ayarları 2000 ile 2039 arasında yapılabilir.
• Saatte bulunan tam otomatik takvim özelliği farklı ay uzunluklarını ve eksik

yılları otomatik olarak algılar.Saatin pillerini değiştirdiğiniz zaman hariç bu
ayarlar üzerinde tekrar ayarlama yapmanıza gerek yoktur.

12-saat/24-saat Zaman İşleyişi Formatı
Zaman İşleyişi Modunda seçmiş olduğunuz 12-saat/24-saat formatı saatin tüm modları
için geçerli olur.
• 12saat formatında öğlen 12.00 ile gece yarısı 11.59p.m arasında saat

hanelerinin solunda P (pm) göstergesi görünür. Gece yarısı 12.00 ile
öğlen 11.59 am arasında ise A (am) göstergesi bulunur.
24 saat formatında ise saat 0:00 ile 23:59 arasında döngüsel hareket eder
ve ekranda herhangi bir gösterge bulunmaz.

•

Dünya Saatleri 
• Dünya Saatleri modundaki saatler, Zaman Ayarları işlevinde yapmış

olduğunuz Bulunduğunuz Şehir kodu ayarlarına ve GMT farkı hesaplarına
göre gösterilir.
GMT Farkı, şehrin bulunduğu zaman dilimi ile Greenwich ana saati arasında
olan zaman farkını ifade eder.
Bu saatteki GMT farklılığı Uluslararası Saat Koordinasyonu (UTC) verilerine göre
hesaplanmaktadır.

•

•

e-DATA Hafızası Yönetimi
e-DATA Hafızasına toplamda 315 karakter kaydedilebilir, her bir kayıtta ise maximum
63 karakter bulunur. Kaydedilebilecek maximum kayıt sayısı, her kayıtta bulunan
karakter sayısına göre değişir:
• Her kayıtta 63 karakter: 5 kayıt
• 7 characters per record: 40 kayıt
Saatinizi satın aldığınızda, e-DATA Hafızasında http://world.casio.com yazılı olan
tek kayıt vardır. Bu kayıt, pil değişimi yaptığınız zaman silinen hafıza içeriğinden
sonra da geri gelir. 

Metin Yazımı
Aşağıda e-DATA Hafızası Modunda nasıl kayıt yapacağınız anlatılmaktadır.

       YelkovanAkrep

Karakter Yazmak İçin
1. Ekranda bir hane varken (D) ve (B)yi kullanarak

aşağıdaki sırada belirecek olan harf, numara ve
sembolleri tarayabilirsiniz.

Hane

   -
(büyük harf)(boşluk)

-
(sembol)

-
(numara)

Press . Press .
   -

(küçük harf)

2. İstediğiniz karakter hane üzerine geldiğinde (C)ye basarak haney, sağa 
kaydırınız.

3. İstediğiniz tüm karakterleri yazana dek 1 ve 2. basamağı tekrar ediniz.
• Yazabileceğiniz tüm karakterleri görmek için “Karakter Listesi”ne bakınız.

Neon Aydınlatıcı
Neon Aydınlatıcı LED (light-emitting diode) siyah ışık kombinasyonu ile florasan ışığını
birleştirerek, ekranın karakterler dışındaki yerlerini karartıp karakterleri aydınlatarak
ekranın okunmasını kolaylaştırır. (B)yi kullanarak ekranı 2 saniyeliğine aydınlatabilirsiniz.
• Ekran aydınlatması direk güneş ışığı altında kullanılırsa ekran okunması zorlaşır.
• Alarm çalarken ekran aydınlatması otomatik söner.

Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.•

Karakter Listesi

Şehir Kodları Tablosu

–11 –11
–10 HNL HONOLULU PAPEETE
–9 ANC ANCHORAGE NOME

–8 LAX LOS ANGELES
SAN FRANCISCO, LAS VEGAS,
VANCOUVER, SEATTLE, DAWSON CITY

–7 DEN DENVER EL PASO, EDMONTON
HOUSTON, DALLAS/FORT WORTH,

–6 CHI CHICAGO NEW ORLEANS, MEXICO CITY,
WINNIPEG

–5 NYC NEW YORK
MONTREAL, DETROIT, MIAMI, BOSTON,
PANAMA CITY, HAVANA, LIMA, BOGOTA

–4 CCS CARACAS LA PAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN

–3 RIO RIO DE JANEIRO
SAO PAULO, BUENOS AIRES, BRASILIA,
MONTEVIDEO

–2 –2
–1 –1
 0 GMT

 0 LON LONDON
DUBLIN, LISBON, CASABLANCA,
DAKAR, ABIDJAN
MILAN, ROME, MADRID, AMSTERDAM,

+1 PAR PARIS ALGIERS, HAMBURG, FRANKFURT,
VIENNA, STOCKHOLM, BERLIN

+2
CAI CAIRO ATHENS, HELSINKI, ISTANBUL,
JRS JERUSALEM BEIRUT, DAMASCUS, CAPE TOWN

+3 JED JEDDAH
MOSCOW, KUWAIT, RIYADH, ADEN,
ADDIS ABABA, NAIROBI

+3.5 THR TEHRAN SHIRAZ
+4 DXB DUBAI ABU DHABI, MUSCAT

+4.5 KBL KABUL
+5 KHI KARACHI MALE

+5.5 DEL DELHI MUMBAI, KOLKATA
+6 DAC DHAKA COLOMBO

+6.5 RGN YANGON

+7 BKK BANGKOK
JAKARTA, PHNOM PENH, HANOI,
VIENTIANE
SINGAPORE, KUALA LUMPUR,

+8 HKG HONG KONG BEIJING, TAIPEI,MANILA, PERTH,
ULAANBAATAR

+9 TYO TOKYO SEOUL, PYONGYANG
+9.5 ADL ADELAIDE DARWIN
+10 SYD SYDNEY MELBOURNE, GUAM, RABAUL
+11 NOU NOUMEA PORT VILA
+12 WLG WELLINGTON CHRISTCHURCH, NADI, NAURU ISLAND

*Aralık 2001 verilerine göre düzenlenmiştir.

GMT Şehir Şehir              Aynı zaman dilimindeki diğer ana şehirlerFarklılığı        Kodu

(Boşluk)
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