
  

 

  KULLANIM KILAVUZU 4369  CASIO 

Saati ayarlamak için 
1. Tepeyi ikinci klik sesini duyana dek dışarı 

çekiniz. 
* Böylece saniye ibresi saatin 12 

pozisyonuna gelecek ve orada 
duracaktır.  

2. Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız. 
Saat ayarı yapmak için ibreyi saatin 
çalışma yönünde çevirmeniz gerekir. 
Dakika kolunu önce, ayarlamak 
istediğiniz saatin 5 dakika ilerisine getirip 
sonra ayarlamak istediğiniz saate geri   
çekerek ayarlama yapınız. 
 * Saat ayarı yaparken AM,PM ayarını 

doğru yapmaya dikkat ediniz. 
3. Zaman işleyişini başlatmak için tepeyi 

normal pozisyonuna geri itiniz. 

Akrep Yelkovan 

ilk klik 
(gün ayarı) 

İkinci klik 
(saat ayarı) 

Tepe 
(Normal pozisyon) Saniye ibresi Gün 

Günü ayarlamak için 
1. Tepeyi ilk klik sesini duyana dek dışarı çekiniz. 
2. Tepeyi kendinize doğru çevirerek gün ayarını yapınız. 
3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz. 
* Saat  9:00 p.m. ve 1:00 a.m arasındayken gün ayarı yapmayınız. 
Kronometrenin kullanılması 

Kronometre akrebi Kronometre yelkovanı 

Kronometrenin saniye ibresi 
Kronometre1/20 saniye ibresi 
* Bu ibre hareket eder ve ilk 
30 saniye boyunca 1/20lik 
saniye sayımını gösterir. 

Kronometre ile 11 saat, 59 dakika, 59.95 saniyeye kadar zaman ölçümü 
yapabilirsiniz. 
Geçen zamanı ölçmek için 
1. (A)ya basarak kronometreyi başlatınız. 
2. (A)ya basarak kronometreyi durdurabilirsiniz. 

* (A)ya tekrar basarak duraklattığınız yerden kronometreyi devam 
ettirebilirsiniz. 

    * Kronometrenin 1/20 saniye ibresi hareket eder ve ilk 30 saniye boyunca 1/20 
saniye sayımını gösterir. 
3. Geçen zamanı görebilirsiniz. 

* Aşağıdaki örnekte geçen zaman 2 dakika, 18.80 saniyedir. 
Kronometre yelkovanı  
[2 dakika] 

Kronometre saniye 
ibresi [18 saniye] 

Kronometre 1/20 saniye 
ibresi [80] 

* Kronometreyi sıfırlamak için (B)ye basınız.Böylece 
Zaman İşleyişi moduna girmiş olursunuz.  
Kronometrenin 1/20saniye ibresinin işlevinden Zaman işleyişinin saniye 
hanelerine dönmek için (gerçek saatin saniye sayımını gösterir) tekrar (B)ye 
basınız.  

Not: 
* Tepe ilk klik yada ikinci klik sesine kadar dışarı çekilmişse kronometre işlemleri 

yapmaya çalışmayınız. Eğer herhangi bir tuşa basmaya çalışırsanız, yanlışlıkla 
tepeyi çevirebilir ve ayarlanmış olan saati değiştirebilirsiniz.  

* Kronometrenin normal saniye ibresinin ve 1/20 saniye ibresinin başlangıç 
zamanları yanlışsa, kronometre sıfırlandığında bu ibrelerin saatin 12 pozisyonunu 
göstermeleri için aşağıdaki prosedürü uygulayınız. 

Kronometre İbrelerinin Pozisyonlarının Ayarlanması 
1. (B)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız ve kronometrenin saniye ile 1/20 saniye 

ibrelerinin yerlerini kontrol ediniz. 
2. Tepeyi ikinci klik sesine kadar dışarı çekiniz. 
3. Kronometrenin saniye ibresini hareket ettirmek için (A)ya basınız. 
4. (B)ye basınız. 
5. Kronometrenin 1/20 saniye ibresi doğru yeri gösteriyorsa 6. basamağa atlayınız. 

Kronometrenin 1/20 saniye ibresi yanlış yerdeyse (B)ye basarak kronometrenin 
1/20 saniye ibresine geçiniz. 

6. İstediğiniz ayarları yaptıktan sonra ibreyi normal yerine itiniz. 
* Tepeyi dışarı çektiğinizde zaman işleyişinin saniye ibresi de durur. Yukarıdaki 

işlemi yaptıktan sonra zaman işleyişi ayarlarını da tekrar yapmanız gerekir. 

• Geçen zaman halkası olan saatler için:   
                        Geçen zaman halkasındaki Işareti, yelkovanı 

gösterecek şekilde ayarlayınız. 
Belirli bir süre geçtikten sonra geçen zaman halkasında 
yelkovanın işaret ettiği yere bakarsanız ne kadar zaman 
geçtiğini görürsünüz. 

Geçen zaman halkası 

* Bazı su rezistanslı modellerde, tepe vidalıdır.    
* Bu modellerde, tepenin vidasını gevşetmek için tepeyi 

yanda gösterilen yönde çevirmeniz gerekir. Vidasını 
gevşetmeden, tepeyi dışarı çekmek için zorlamayınız. 

* Öte yandan tepenin vidası gevşetilmişken bu saatlerin su 
rezistanslı olmadığını unutmayınız. Bu yüzden herhangi bir 
ayar yaptıktan hemen sonra tepeyi yerine itip vidayı 
sıkıştırınız. 


