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Tıklamak
Tıklama GöstergesiBu kılavuzdaki “tıklama” ekranın ortasına parmak ucunuzla

hafifçe dokunmak anlamına gelir.
Örnek:
Saatin alarm için kullandığı sinyal ya da titreşimi durdurmak
için ekrana 2 kez tıklayınız.
Nasıl Tıklanır:
Parmağınızın ucu ile saat ekranına yumuşakça vurunuz.
(örnekte 2 kez)

Önemli!
Tıklama, tıklama göstergesi ekranda yanıp sönüyorken çalışır.

Tıklama fonksiyonu aktif hale getirildiğinde otomatik olarak ekranda yanıp
sönmeye başlar. Ve telefondan gelen arama sesini/titreşimini durdurmak,
saat alarmını ve geri sayım alarmını kapatmak gibi durumlarda kullanılır.
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Kullanım Kılavuzu Hakkında
Ekran Çeşitleri
Saatinizin modeline bağlı olarak ekrandaki yazılar, aydınlatılmış ekran üzerine
karartma ya da karartılmış zemin üzerine aydınlatma olarak görünbilir. Bu kılavuzdaki
tüm örnek ekranlarda aydınlatılmış ekran üzerine karartma yazılar kullanılmıştır.
Saatinizin ekran yapısı sabittir, değiştirilemez.

  7
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Sayaç ..............................................................................................................8
Geri sayım, ayarlanan başlangıç saatinden itibaren geri sayar, ve saat geri sayıma
ulaştığında saat sinyal sesi verebilir ya da titreşim verebilir.
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Fonksiyonlar
Saatinizde, aşağıda anlatılan özellikler ve fonksiyonlar bulunmaktadır

Cep telefonunuz ile bağlantı kurmak için........CASIO’nun websitesine bakınız.
Bluetooth özelliği açılmış bir cep telefonu ile saatiniz arasında bağlantı kurunuz. 
Daha fazla bilgi için ‘ Kullanım Kılavuzunuzdaki Mobil Link Fonksiyonları’ bölümüne
bakınız.

Dünya Saatleri ..................................................................................24
Dünyadaki 100 şehrin o anki saatini görebilirsiniz

Alarmlar .............................................................................................28
Ayarlanan alarm zamanına ulaşıldığında, saatinizi sinyal sesi vermek ya da titreşim
vermek olarak ayarlayabilirsiniz.

Kronometre ........................................................................................35 
Kronometre ile 1/100 saniyelik artışla 24 saate kadar geçen zamanı ölçebilirsiniz.
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Mobile Link Fonksiyonu

Bu üründe, Bluetooth ® 4.0’a (bu kılavuzda “Bluetooth” olarak geçer) uygun cep
telefonları ve diğer araçlar ile bağlantı kurabilen ve telefon vb’e gelen mail/arama
gibi durumlarda ekran uyarısı, titreşim ya da alarm sesi verebilen bir özellik
(Mobil Link Fonksiyonu) bulunmaktadır.
Bu ürün çeşitli coğrafi alanlardaki ve pekçok ülkedeki radyo kanunlarından onay
almıştır, bu kanunlara uygun çalışır. Bu saatin ilgili radyo kanunlarına uygun
olmadığı ya da onayının alınmadığı yerlerde kullanımı, yerel kanunlara göre
ceza gerektirebilir. Detaylı bilgi için ayrıca “Ürünün Radyo Kanunlarına Uygun
Olduğu ya da Onay Aldığı Ülkelerin ve Coğrafi Alanların Listesi”ne bakınız.
Bu ürünün uçak içinde kullanımı tüm ülkelerin havacılık kanunları tarafından
yasaklanmıştır. Bu ürün gibi ürünlerin kullanımı ile ilgili uçuş personelinin
duyurduğu kurallara uyunuz.
Mobile Linkin kullanım prosedürleri ve Q&A için aşağıdaki websiteye bakınız.
CASIO website: http://world.g-shock.com/ble/guide/

1

Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz.

Bluetooth
markasıdır.

® Birleşik Milletler’deki Bluetooth SIG, Inc. ‘in yetkili markası ya da 

MA1302-EB
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Halihazırdaki Zaman ve Tarih Ayarlarının Manuel Yapılandırıması
Halihazırdaki Zaman ve Tarih Ayarlarını Yapılandırmak İçin 

  Zaman İşleyişi Modunda zaman dilimi ayarları ekranı görüntülenene dek
yaklaşık 2 saniye boyunca A’yı basılı tutunuz.

1  

 Zaman dilimi ayarları ekranından sonra saat
ekranına [SET Hold] yazısı gelir.

Zaman dilimi

18

Zaman Ayarının Yapılandırılması
Mobil Link aktif hale getirildiğinde, saatin zaman ve tarih ayarları telefonun bilgileri
ile otomatik olarak eşlenir. Mobil Link aktif olmadığında ise zaman ve tarih ayarlarını
manuel yapmanız gerekir.

17

Not
Mobil Link fonksiyonu ile ilgili bilgi almak için CASIO websitesindeki “Mobil Link
Fonksiyonu İçin Kullanım Kılavuzu”na bakınız.
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Modlara Genel Bakış

 AçıklamaFonksiyonudoM

Zaman İşleyiş
Modu

 Halihazırdaki zaman ekranı 
 Zaman, tarih, yaz saati uygulaması ayarı; 12/24-saat
formatının seçimi

 

 Manuel Zaman Ayarı 

14
18

Dünya Saati Modu  Dünyadaki 100 şehrin (35 zaman dilimi) görülmesi 24

Alarm Modu  Alarm zamanı ve alarmın açılıp kapatılması
Saat başı sinyalinin açılıp kapatılması

 
  28

Kronometre Modu Geçen zamanın ölçümü 35
Sayaç Modu Başlangıç zamanı ayarı: geri sayım 38

Ayar Modu
 Telefondan gelen alarmların süresi, şekli ve diğer
ayarları
Alarm/sayaç alarmlarının şeklinin ayarlanması

 

  
42

15

Kronometre Modu Sayaç Modu  Ayar Modu (SETUP)

14

Modların Kullanımı
C tuşuna her basışınızda aşağıda gösterildiği düzenekte modlar  arasında dolaşırsınız.

Zaman İşleyiş Modu Dünya Saatleri Modu  Alarm Modu 
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 Numara   İsim              Anlamı     Açıklama
5 Güç Depolama Göstergesi Mobil Link fonksiyonunun kullanımı pil

gücünü korumak için kısıtlanmış
CASIO 

website*
6 PM göstergesi                     12 saat formatı zaman işleyişinde 10

                      p.m. zamanlarını gösterir. 
 7 DST göstergesi Yaz saati uygulaması aktif  26
  (saatler 1 saat ileri alınır)

8 (MUTE) Sessiz göstergesi Tuş sesleri kapalı.  52
9 Tıklama Göstergesi Çift-tıklama işlemi aktif.  9

*  CASIO websitesindeki “Mobil Link Fonksiyonu İçin Kullanım Kılavuzu”na bakınız.
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Ekran Göstergeleri

AçıklamaAnlamıİsimNumara
1 Titreme göstergesi Alarm Sayacının titreme alarmı aktif. 50
2 Saat Başı sinyali Saat Başı Sinyali açık  32
3 Alarm göstergsi Alarm açık   32
4 Bluetooth işareti Mobile Link fonksiyonu açık. CASIO 

website*

11

Not
 Yukarıdaki tuş kullanımlarında bahsi geçen tuş isimleri bu kullanım kılavuzunun
tümünde geçerlidir.
Bu kullanım kılavuzundaki tüm örnek ekranlar sadece referans amaçlı kullanılmıştır.
Gerçek saat ekranı örnekte resmedilenden farklı olabilir.

 

  

10

Tuş İsimleri ve Ekran Göstergeleri
Bu saatteki işlemler A’dan D’ye kadar olan tuşlar ile yapılır. Aşağıdaki resimde
farklı tuşların yerleri ve içerikleri ile ekran göstergeleri anlatılmıştır.

Modların Kullanımı’na bakınız (sayfa 14).

Haftanın Günleri

Ay, Gün

(Ekranı Aydınlatır)

PM göstergesi 
(AM göstergesi yoktur)

Saat, dakika, saniye
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Alarm ayarları ekranı

Alarm numarası

Saat başı sinyali ayarı ekranı

Not
Alarm Modunda 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız saatiniz otomatik
olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.
 

28

Alarmlar ve Saat Başı Sinyali
5 farklı alarm ayarı yapabilirsiniz. Ayarlanan alarm zamanına ulaşıldığında saatiniz
10 saniyelik bir sinyal ya da titreşim ile alarm verecektir.
Saat başı sinyali; saatinizin her saat başı sinyal ya da titreşim vermesini
sağlayan bir özelliktir.
“f. Alarm/Sayaç İçin Uyarı Çeşidi” (sayfa 50) bölümüne bakınız.

Alarm Moduna Girmek İçin

  Zaman İşleyişi Modundayken 2 kez C’ye basarak Alarm Moduna girebilirsiniz.
“Modların Kullanımı”na bakınız (sayfa14).

 Bir alarm ekranı (Alarm 1 - Alarm 5 arasında bir ekran ya da saat başı sinyali) 
görüntülenir. 

27

Not

 Yaz Saati Uygulaması (DST), yaz sezonunda saatlerin 1 saat ileri alınmasıyla
yapılan bir uygulamadır. Bu uygulamanın kullanım zamanı ve süresi ülkeden
ülkeye değişir. Hatta bazı ülkelerde ve bazı coğrafi alanlarda bu uygulama
hiç kullanılmaz
Yaz saati uygulaması açılıp, saatler 1 saat ileri alındığında, ekranda DST
göstergesi görünür.
Yaz saati uygulamasında Dünya Saatlerinin UTC zaman diliminde saat değişmez.
Yaz saati uygulaması sadece seçtiğiniz zaman dilimi için geçerli olur. Diğer
zaman dilimleri bu uygulamadan etkilenmez.
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Yaz Saati Uygulaması Ayarlarını (DST) Yapılandırmak İçin

  Dünya Saatleri Modunda yaklaşık 2 saniye A’yı basılı tutunuz.
 Önce [DST Hold] yazısı ekrana gelir. Daha sonra
[DST Hold] yazısı silinir ve yaz saati uygulaması
ayarının on/off seçimi görüntülenir.
Ekrandaki DST göstergesi, yaz saati uygulamasının
açık olduğunu gösterir.

 

  

Önemli!
Mobil Link aktif olduğunda bile, Dünya Saatleri Modu için manuel olarak yaz saati (DST)
on/off ayarı yapmanız gerekir.

DST göstergesi

25

  2  D’yi kullanarak Dünya Saatlerindeki diğer şehir isimlerini görüntüleyebilirsiniz.
Şehir İsimleri Listesi”ne (bu kılavuzun sonunda) bakınız

 Şehirlerin isimlerini görüntülediğinizde şehirlerin saatleri de gösterilir. 
 D’ye basılı tutmak hızlı geçiş yapmanızı sağlar. 
 UTC şehir adını görmek için (UTC ayarı 0), B ve D’ye birlikte basınız.
A‘ya basarak görüntülenen şehrin ismini baştan sona ekranda geçiş
yaparak görüntüleyebilirsiniz.

 

 
 

  3  Zaman İşleyiş Moduna geri dönmek için C’ye 5 kez basınız.

24

Dünya Saatleri
Dünya Saatleri Modu sayesinde dünyadaki 100 şehrin (35 zaman dilimi)
halihazırdaki saatlerini görebilirsiniz.

Başka Bir Zaman Dilimindeki Saati Görmek için

  1  Zaman İşleyiş Modundayken 1 kez C’ye basarak Dünya Saatleri Moduna girebilirsiniz.

Modların Kullanımı’na bakınız. (sayfa14).

 1  Dünya Saati uygulamasında seçtiğiniz şehrin zamanı 
ekranda görünecektir.

Dünya Saatleri
  şehrinin saati

Şehir Adı
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Not
Saatinizi kullanmakta olduğunuz şehrin hangi zaman diliminde olduğunu görmek için
“Şehir İsimleri Listesi”ne (bu kılavuzun sonunda) bakınız
Yaz Saati Uygulaması (DST), yaz sezonunda saatlerin 1 saat ileri alınmasıyla
yapılan bir uygulamadır. Bu uygulamanın kullanım zamanı ve süresi ülkeden
ülkeye değişir. Hatta bazı ülkelerde ve bazı coğrafi alanlarda bu uygulama
hiç kullanılmaz.
Yaz saati uygulaması açılıp, saatler 1 saat ileri alındığında, ekranda DST
göstergesi görünür.
Saatinizin tam otomatik takvim özelliği, farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları
otomatik algılayarak gün ayarını yapar.

  

  

  

  Tüm ayarlar istediğiniz gibi olduğunda A’ya basarak Zaman İşleyişi Moduna dönünüz.4  

22

  3  B ve D’yi kullanarak aşağıda gösterilen ayarlarda değişiklik yapabilirsiniz.
İşlemAyarlarEkran

Saati kullanacağınız şehrin zaman dilimi B ve D’ye basınız. 

Yaz saati on/off D’ye basınız.

12-saat(12H) ve 24-saat(24H) zaman formatı
seçimi D’ye basınız.

Saniye 00’da sıfırlanır.
 30-59 saniyeleri arasında sıfırlama yaparsanız 
dakika bölümüne 1 dakika eklenir..

D’ye basınız.

Saat ve dakika ayarları B ve D’ye basınız.  

Yıl, ay ve gün ayar B ve D’ye basınız. 

21

Not
   Yandaki şekildeki rakamlar her işlemi görüntülemek için kaç kez C’ye basmanız 
gerektiğini göstermektedir.
  Güç Depolama fonksiyonu Mobil Link Fonksiyonunu kısıtlayarak güç tasarrufu yapar.

Daha fazla bilgi için * CASIO websitesindeki 
“Mobil Link Fonksiyonu İçin Kullanım Kılavuzu”na bakınız.

20

  2  Değiştirmek istediğiniz ayara geçiş yapmak için C’ye basınız.
 C’ye her bastığınızda sırasıyla aşağıdaki ayar ekranlarını görüntüleyebilirsiniz.

Dakika

5
Ekran Aydınlatma 
        süresi

10

Zaman Dilimi
C C C

Yaz Saati

1
12/24-saatlik 
zaman formatı

2
Saniye

3

Saat

4
Güç depolama

11

Yıl

6
Tuş sesi
on/off

9
Ay

7
Gün

8

C

C

C

C

C

C

C C C
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Geri Sayım Başlangıç Zamanını Ayarlamak İçin

  Sayaç Modunda yaklaşık 2 saniye A’yı 1 basılı tutunuz1  
 Önce ekrana [SET Hold] yazısı gelir. Daha sonra
[SET Hold] yazısı silinip saat haneleri yanıp sönmeye
başlar.

 

Not
 Geri Sayım Sayacı çalışırken D’ye basarak 
durdurabilir ve A’ya basarak sayacı sıfırlayıp başlangıç 
zamanına dönebilirsiniz. 

 

 Sayaç durdurulmuşken yukarıdaki işlemi yapmak
isterseniz A’ya basarak başlangıç zamanını
görüntüleyiniz. 

 

  Saat ve dakika ayarı arasında geçiş yapmak için C‘yi kullanınız.
Seçilen bölüm, yanıp sönmeye başlar.

2  
 

38

Sayaç
Geri sayım sayacı 1 dakikalık arışla 24 saate kadar ayarlanabilir. Geri sayım sayacı
sona ulaştığında 10 saniyelik bir sinyal ya da titreşim ile saat uyarı verir.
“f. Alarm/Sayacın Uyarı Çeşidi”ne (sayfa 50) bakınız.

Sayaç Moduna Girmek İçin

  Zaman İşleyişi Modunda 4 kez C’ye basarak
Sayaç Moduna girebilirsiniz.
“Modların Kullanımı”na bakınız (sayfa 14).

Saat    Saniye

Dakika

37

Not
Geçen zaman ölçümünü bşr kez başlattığınızda, başka moda geçseniz de
geçen zaman süresi maksimum limitine ulaşsa da siz D’ye basana dek
geri sayım durmaz.
Ayrık zaman ekranı görüntüdeyken başka bir moda geçerseniz ayrık zaman
ekranı iptal edilir.

  

  

36

Kronometre İle Zamanı Ölçmek İçin

  Kronometre çalışırken kullanmanız gereken tuşlar aşağıda anlatılmaktadır.

 Geçen zaman/toplam zaman 
D D D D A

Başlar Durdur   Tekrar Başlar                Durdur                     Sıfırla

 Ayrık zaman (geçen zaman ölçümünün durdurulması 
D A A D A

Başlat Durdur Ayrım ekranını                 Durdur Sıfırla
  iptal et

 Kronometre çalışırken B’ye basarsanız, içsel olarak sayım devam ederken
ayrım zamanı ([SPLIT] yanıp söner) ekrana gelir. 

35

Kronometre
Kronometre 1/100 saniye birimi ile 23 saat, 59 dakika, 59.99 saniyeye kadar geçen
zamanı ölçer. Maksimum limite ulaşıldığında geçen zaman süresi otomatik olarak
sıfırlanır ve sıfırdan tekrar devam eder.

, 

.

Kronometre Moduna Girmek için

  Zaman İşleyişi Modunda 3 kez C’ye basarak
Kronometre Moduna girebilirsiniz.
“Modların Kullanımı”na bakınız (sayfa 14).

Saniye

Dakika 1/100 saniye

Saat

34

  Tüm ayarlar istediğiniz gibi olduğunda A’ya basarak ayarlar ekranından çıkınız. 6  

  Zaman İşleyişi Moduna dönmek için 4 kez C’ye basınız. 7  

Sinyal/Titreme Uyarısını Durdurmak İçin

  Saat ekranının tam ortasına 2 kez tıklamanız ya da saat tuşlarından herhangi
birine basmanız durumunda uyarı sesi/titreyişi durur.

Alarmı Test Etmek için

  Alarm Modunda D’yi kullanarak sinyal/titreme uyarısını duyabilir/görebilirsiniz.

33

  Alarm zamanını ayarlamak için, alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye
başlayana dek yaklaşık 2 saniye A’yı basılı tutunuz . 

3  

 Önce ekrana [SET Hold] yazısı gelir. Daha sonra
[SET Hold] yazısı silinip saat haneleri yanıp sönmeye
başlar.

  Saat ve dakika ayarı arasında geçiş yapmak için C‘yi kullanınız.
Seçilen bölüm, yanıp sönmeye başlar.

4  
 

  B ve D’yi kullanarak seçtiğiniz saat ya da dakika hanelerinin ayarını yapınız.
Bu tuşları basılı tutmanız yapılan ayarı hızlandırır.
12-saat formatını kullanıyorsanız öğlen 12:00’den gece 11:59 p.m’e kadar PM
göstergesi ekranda görünür. 

5  
 

 

 
 

32

 Alarm açıldığında alarm açık göstergesi, Saat Başı sinyali açıldığında da
saat başı sinyali göstergesi ekranda görünür.

Saat başı sinyali açıkAlarm açık

Saat başı sinyali göstergesiAlarm göstergesi

31

  Alarm çeşidini seçmek ya da saat başı alarmını açıp kapatmak için A’yı
kullanınız.

2  

 Alarm Çeşitleri
: Alarm çalmaz.

: Alarm ayarlanan zamanda bir kez çalar daha sonra tekrarlanmaz.

: Alarm her gün ayarlanan saatte çalar.

 Saat Başı Sinyalı
: Saat başı sinyali çalmaz.
: Saat başı sinyali her saat başında çalar

30

Bir Alarm Zamanı Ayarlamak için

  Alarm Modunda D’yi kullanarak ayarlamak istediğiniz alarm ekranını seçiniz.1  

Alarm 1
( )

D D
Alarm 2

( )
Alarm 3

( )

Alarm 4
( )

Saat Başı
Sinyali )

Alarm 5
( )

DD

D D
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c. Cep telefonundan gelen arama bildirimlerindeki uyarı

d. Gelen mail bildirimlerindeki uyarı

e. Telefonla ilgili diğer işlemlerdeki uyarı

Uyarı şeklini seçmek için D’yi kullanınız.

: Titreşim ile uyarı

: Sinyal ile uyarı

: Sinyal ve titreşim ile uyarı

Gösterge yok: Ne sinyal ne de titreme ile uyarı
yok sadece ekran göstergesi var.

Gelen aramaları
bildirimlerdeki uyarı
göstergesi

48

b. Animasyon Ekranı on/off
D‘yi kullanarak animasyon ekranını açınız ya da
kapatınız.
Not
Gelen telefon aramaları haricindeki durumlarda
animasyon ekranı çalışmaz.
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Tercih Ayarlarının Şekillendirilmesi
a. Cep telefonundan gelen bildirimlerde uyarı sinyali süresi

D‘ye basarak uyarı sesi süresini seçiniz.
(2 saniye, 3 saniye, 4 saniye).

İsterseniz bu ayarı titreme şeklini değiştirmek
için de kullanabilirsiniz.
B‘ye basarak titreme şeklini seçiniz (A,b,C)
Not
Alarm ve sayaç için geçerli olan titreme şekli
sabittir, değiştirilemez.

Uyarı süresi

Titreşim şekli

46

Yukarıdaki her bir bölüm için tercih seçeneklerinizi belirleyiniz.4 
Detaylı bilgi için “Tercih Ayarlarının Şekillendirilmesi”ne bakınız.

Tüm ayarlar istediğiniz gibi olduğunda A’ya basarak ayarlar ekranından
çıkınız.
Herhangi bir ayar bölümünden çıkmak için de A tuşuna basabilirsiniz.

5 

Zaman İşleyiş Moduna Dönmek için C’ye basınız.6 

45

C‘ye her basışınızda ekrana aşağıdaki sırada dizili olan ayarlar gelir.3 

a. Cep telefonundan gelen
bildirimlerde uyarı sinyali süresi

C
b. Animasyon ekranı on/off

d. Gelen maillerdeki bildirim
şekli

e. Cep telefonuyla ilgili diğer
bildirimlerde uyarı sinyali süresi

CC

C

f. Alarm/sayaç için uyarı çeşidi c. Gelen aramalardaki bildirim
şekli

CC
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Zaman İşleyişi Modunda 5 kez C’ye basarak Ayar Moduna giriniz.
“Modların Kullanımı”na bakınız (sayfa 14).
Ekranda bir saniyeliğine [SETUP] yazısı ekrana gelir, daha sonra Mobil
Link bilgi ekranı görüntüye gelir.
Not
Ayar Modunda 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak
Zaman İşleyişi Moduna döner.

1 

Ayar Modunda A’yı 2 saniye basılı tutunuz.
Önce [SET Hold] yazısı ekrana gelir. Daha sonra [SET Hold] yazısı silinip
cep telefonundan gelen bildirimlerle ilgili uyarı sinyali süresi ayarı ekrana
gelir.

2 
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Tercihlerin Yapılandırılması
Aşağıdaki seçenekler ile tercihlerinizi şekillendirebilirsiniz.

AçıklamaKonu

Cep Telefonundan 
gelen ileti

Uyarı süresi ayarı Gelen arama, mail vs için gelen uyarının
süresi

Animasyon ekranı on/
off ayarı

Gelen arama için animasyon ekranının açılıp
kapatılması

Uyarı çeşidi ayarı Gelen arama, mail vs için gelen uyarının
ya da titreşiminin belirlenmesi

Alarm/sayaç      Uyarı çeşidi ayarı Alarmlar ya da sayaç sayımaları uyarıları için
sinyal ya da titreşimin ayarlanması
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Ayarlar
Ayar Modunu kullanarak Mobil Link bilgilerini kontrol edebilir, ve çeşitli tercihlerinizi
şekillendirebilirsiniz.
Mobil Link ile ilgili detaylı bilgi için CASIO’nun websitesindeki “Mobil Link Fonksiyonları
İçin Kullanım Kılavuzu” sayfasına bakınız.
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Geri sayım sayacı çalışırken Sayaç Modundan çıkarsanız, sayım devam
eder ve geri sayım sonuna ulaştığında sinyal/titreşim ile saat uyarı verir.

Sinyal/Titreşim Uyarısını Durdurmak İçin
Saatin ekranının ortasına iki kez tıklayarak ya da saatin tuşlarından herhangi
birine basarak sinyal/titreşim uyarısını durdurabilirsiniz.

40

B ve D tuşları ile saat ve dakika ayarını yapınız.3 
Bu tuşları basılı tutmak yapılan ayarı hızlandırır.
Başlaçgıç zamanını 24 saat yapmak için 00:00 ayarı yapınız.

Tüm ayarlar istediğiniz gibi olduğunda A’ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.4 

Geri Sayımı Çalıştırmak İçin
Geri sayımı çalıştırmak için kullanmanız gereken tuşlar aşağıda gösterilmektedir:

D D D D A
Başlat Durdur Tekrar başlat               Durdur                        Sıfırla

Not
Geri sayımın sonuna ulaşıldığında 10 saniyelik bir sinyal/titreşim ile uyarı verilir.
Daha sonra geri sayım vbaşlamadan önceki ekran görüntülenir.
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Özellikler
Normal
ısıda
güvenilirlik

: Ayda ± 15 saniye

Temel 
Fonksiyonlar

: Saat, dakika, saniye; a.m./p.m. (P); 12/24-saat formatlı zaman  
  işleyişi; Ay, gün, haftanın günü; Tam otomatik takvim (2000 ile
  2099arası); Yaz saati uygulaması ayarı

Dünya Saatleri :100 şehrin halihazırdaki saati (35 zaman dilimi) + UTC (Uluslararası
                           Zaman Koordinasyonu) zamanı ekranı; Yaz saati uygulaması ayarı

Alarmlar ve
Saat Başı
Sinyali

:Alarmlar
Günlük çalan ya da bir kez çalan alarmlar: 5
Ayarlama birimi: Saat, dakika
Sinyal ya da titreşim alarmı: 10 saniye
Saat başı sinyali
Her saat başı sinyal verir ya da titrer
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Aşağıda, zayıf pil gücü göstergesinin saat fonksiyonlarını nasıl etkilediği
anlatılmaktadır.

 Saat, Zaman İşleyişi Moduna girer.
Bluetooth bağlantısı kapanır ve Mobil Link
çalışmaz.
Ekran aydınlatması çalışmaz.
Uyarı sesleri ve titreşim çalışmaz.
Çift tıklama kullanılamaz.

 
  

  
  
  

Not
Mobil Link Fonksiyonlarının, ekran aydınlatmasının, sinyal/titreşim uyarılarının ya da
diğer fonksiyonların kısa bir süre içinde defalarca kullanılması pil voltajında anlık
bir düşüşe sebep olabilir. Bu nedenle geçici olarak zayıf pil göstergesi ekrana gelebilir
ve saatin bazı özellikleri geçici olarak kullanılamayabilir.

Zayıf Pil Göstergesi

57

Zayıf Pil Göstergesi
Pil voltajı gücü belirli bir seviyenin altına düştüğünde, zayıf pil gücü göstergesi
ekrana gelir. Zayıf pil göstergesi ekrana geldiğinde bazı fonksiyonların kullanımı
sınırlanır. Zayıf pil göstergesi ekranda kalmaya devam ederse mümkün olan en kısa
zamanda pil değişimi yapınız.
Not
Pil ömrü ve desteklenen pil çeşidi ile ilgili bilgiler için ürün özelliklerine bakınız.
“Özellikler”e bakınız (sayfa 59).
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  D‘yi kullanarak aydınlatma süresini (1.5 saniye) [LT1] ya da
(3 saniye) [LT3] olarak belirleyiniz. 

3  

  Zaman İşleyişi Moduna dönmek için A’ya basınız.4  

55

Aydınlatma Süresini Belirlemek için

  Zaman İşleyişi Modunda zaman dilimi ayarları ekranı
görününceye dek yaklaşık 2 saniye A’yı basılı
tutunuz.

1  

 Aydınlatma süresi ayarları ekranını görüntülemek
için 10 kez C’ye basınız.

“Halihazırdaki Zaman ve Tarih Ayarlarını Manuel
Yapılandırmak İçin”e bakınız
(sayfa 19).
Ekranda [LT1] ya da [LT3] görünür.
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Aydınlatma
Ekranın karanlık ortamlarda daha kolay görülmesi için aşağıdaki  prosedürü
kullanarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

Ekranı Aydınlatmak için

  B’ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

Not
Alarm uyarısı, gelen arama uyarısı veya herhangi bir uyarı devreye girdiğinde
aydınlatma otomatik olarak kapanır.
 

Işık Kullanım Uyarısı
Aydınlatmanın sık kullanımı pili zayıflatır.
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  Zaman İşleyişi Moduna dönmek için A’ya basınız.
Not
Yukarıdaki prosedür sadece tuş sesleri için geçerlidir. Alarm, saat
başı sinyali ya da sayım sonu sinyalleri çalışmaya devam eder.

4  
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  Zaman İşleyişi Moduna dönmek için A’ya basınız.
Not
Yukarıdaki prosedür sadece tuş sesleri için geçerlidir. 
Alarm, saat başı sinyali ya da sayım sonu sinyalleri 
çalışmaya devam eder.

2  

 

 
Ekranda [KEY ] ya da [MUTE] görünür.

  D ile tuş seslerini açınız3  
[KEY ] (Açık) ya da [MUTE] (Kapalı).
 [MUTE] (OFF) seçildiğinde, MUTE
göstergesi ekranda kalarak tuş seslerinin
kapalı olduğunu gösterir.

Mute göstergesi

51

Tuş Sesleri
Aşağıdaki prosedürü kullanarak herhangi bir tuşa bastığınızda çıkan tuş sesini
açabilir ya da kapatabilirsiniz.

Tuş Seslerini Açıp Kapatmak İçin

  Zaman İşleyişi Modunda zaman dilimi ayarları ekranı
görününceye dek yaklaşık 2 saniye A’yı basılı
tutunuz

1  

50

f.  Alarm/Sayaç İçin Uyarı Şekli

  D ile alarm/sayaç uyarısının nasıl olması gerektiğini belirleyiniz. 

Sinyal uyarısı 

Titreşim göstergesi

Titreşimle uyarı 

: Sinyal ile uyarı
: Titreşim ile uyarı
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L-5

Not
 Yukarıdaki listede bu saatteki şehir kodları anlatılmaktadır.
Saatinizi kullanmakta olduğunuz şehir Şehir İsimleri Listesi’nde yoksa, sizin
şehriniz ile aynı zaman diliminde olan bir şehri seçiniz.
Yukarıdaki listedeki zaman dilimleri Uluslararası Zaman Koordinasyonu ile
(UTC) uyumludur.

 
  

  

*  Haziran 2012’de, aşağıda listelenen şehirlerin zaman ayarlarına +1 saat eklenmiştir.
Saatinizde bu değişim gözükmemektedir ve bu şehirlerin eski saatleri
görüntülenmektedir.
Aşağıdaki şehirlerde saatinizi kullanırken, şehrin zamanını doğru görüntülemek için
her zaman Yaz Saati uygulamasını açık (ON) tutunuz:
Moscow
Novosibirsk
Vladivostok

L-4

Şehir Adı Zaman
Dilimi

Chihuahua
–7

Denver
Mexico City

–6

Winnipeg
Dallas
Houston
Guatemala City
Chicago
Atlanta

–5
Havana
Toronto
Lima
Washington DC

Şehir Adı Zaman
Dilimi

Kingston

–5
Philadelphia
Bogota
New York
Boston
Caracas –4.5
Santiago

–4
La Paz
San Juan
Halifax
St.John’s –3.5
Buenos Aires

–3
Montevideo

Şehir Adı Zaman
Dilimi

Rio de Janeiro –3
Fernando de 
Noronha –2

Praia –1

L-3

Şehir Adı Zaman
Dilimi

Karachi +5
Delhi +5.5
Kathmandu +5.75
Novosibirsk*

+6
Dhaka
Yangon +6.5
Bangkok

+7Hanoi
Jakarta
Kuala Lumpur

+8
Singapore
Hong Kong
Perth

Şehir Adı Zaman
Dilimi

Beijing

+8
Manila
Shanghai
Taipei
Seoul

+9
Tokyo
Adelaide +9.5
Vladivostok*

+10Guam
Sydney
Noumea +11
Wellington

+12
Suva

Şehir Adı Zaman
Dilimi

Chatham Islands +12.75
Nukualofa +13
Kiritimati +14
Pago Pago –11
Honolulu –10
Anchorage –9
Vancouver

–8
San Francisco
Seattle
Los Angeles
Tijuana
Edmonton

–7
Phoenix

L-2

Şehir İsimleri Listesi

Şehir Adı Zaman
Dilimi

（UTC）

0
Reykjavik
Lisbon
Casablanca
London
Madrid

+1

Paris
Algiers
Brussels
Amsterdam
Zurich

Şehir Adı Zaman
Dilimi

Frankfurt

+1

Oslo
Rome
Copenhagen
Berlin
Stockholm
Budapest
Warsaw
Cape Town

+2Sofi a
Athens

Şehir Adı Zaman
Dilimi

Helsinki

+2
Istanbul
Kyiv
Cairo
Jerusalem
Moscow*

+3Addis Ababa
Jeddah
Tehran +3.5
Dubai +4
Kabul +4.5

L-1

Şehir İsimleri Listesi

62

Yaklaşış
Pil Ömrü

: 2 yıl
Kullanım Şartları

 Mobil Link kullanımı: Günde 12 saat
Gelen arama uyarısı: G ünde 3 kez (2 saniyelik sinyal ve titreşim
Gelen mail uyarısı ve diğer uyarılar: Günde 10 kez (2 saniyelik sinyal)
Aydınlatma: Günde 1 kez (1.5 saniyelik)
Alarm: Günde 1 kez (10 saniyelik sinyal sesi)
Daha sık kullanıldığında pil ömrü kısalır.
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Mobil Link 
Fonksiyonları

: Zaman Düzeltimi
Otomatik düzeltim/Manuel düzeltim

Uyarı
Gelen telefon, mail, vs için sesli sinyal/ya da titreşim

Telefon bulucu
Telefon işlemlerinin sesleri cep telefonunuzun sesi ile çalışır

Data Komunikasyonu Özellikleri
Bluetooth® v4.0 (Bluetooth® düşük enerjili teknoloji ile uyumlu)
Data hızı: 1 Mbps
Aktarım çıkışı: 0 dBm (1 mW)
Komunikasyon aralığı:  Maksimum 2 metre (çevreye göre değişebilir)
Şifreleme: 128 bit AES

Diğer              : Zayıf pil gücü uyarısı; Zaman İşleyişi Moduna otomatik dönüş; 
                        Güç Depolama; Titreme uyarısı; Tıklama fonksiyonu; Yüksek  
                        parlaklılıkta LED ışığı; Seçilebilir ekran aydınlatması süresi; Tuş  
                        sesleri on/off 
Pil                   : Bir lityum pil (Tipi: CR2032)

60

Kronometre    : Ölçüm birimi: 1/100 saniye
Ölçüm kapasitesi:  23:59'59.99" (24 saat)
Ölçüm fonksiyonları:  Geçen zaman, toplam zaman, ayrık zaman

Geri Sayım
Sayacı

: Geri sayım birimi: 1 saniye
Geri sayım aralığı: 24 saat
Ayarlama birimi: 1 dakika
Sayım bitişi uyarısı:    0-saniyelik sesli sinyal ya da titreşim
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