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Tebrik
Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Ürününüzden en üst derecede 
yararlanmak için bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.

• Geçen zaman halkası olan saatler için:
Geçen zaman halkasındaki        işaretini yelkovanı 
gösterecek şekilde ayarlayınız. Belli bir süre geçtikten  
sonra geçen zaman halkasının dakika ibresini gösteren 
yerini okuduğunuzda ne kadar zaman geçtiğini görmüş 
olursunuz.

Tarihi Ayarlamak İçin
1. Tepe normal pozisyondayken, tepeyi mod ibresi TME’yi (Zaman İşleyişi 
     Modu) gösterene dek çevriniz.
2. Tepeyi ilk klik sesine kadar dışarı çekiniz. Böylece saniye ibresi seçili olan 
     ay ayarına gelecek ve duracaktır.
3. Ay ayarını değiştirmek istiyorsanız (B)ye basınız.

   Aralık

Haziran

Ocak

Mayıs

     Kasım

Temmuz

         Eylül                                              Mart

Şubat
   Ekim

Nisan
Ağustos

4. Gün ayarı yapmak için tepeyi çeviriniz.
• Tepeyi bir devir kendinize dorğu çevirip  bir klik sesi hissettiğinizde halihazırdaki 

gün ayarı 1 gün ilerler.
• Tepeyi 2 yada daha fazla devir çevirdikten sonra  gün ayarı daha da hızlı 

yapılmaya başlanır. Hızlı tarih ayarını durdurmak için tepeyi bir devir kendinize 
yada kendinizden uzağa doğru çeviriniz.  Bu hızlı devir ayarını durdurmazsanız 
31 günlük devirden sonra kendisi duracaktır.

• Gün ayarı sadece ileriye doğru yapılır, geriye doğru yapılmaz.
5. Zaman işleyişini tekrar başlatmak için tepeyi normal pozisyonuna itiniz.

Kronometre
Kronometre sayesinde geçen zamanı 59 dakika, 59.95 saniye aralığında ölçebilirsiniz.

• Kronometre akrebi 
• Kronometre1/20 saniye ibresi

Mod İbresi

Kronometre saniye ibresi

Tepe (Normal pozisyon)

Geçen Zamanı Ölçmek İçin
1. Tepe normal pozisyondayken, mod ibresi CHR’yi (Kronometre Modunu) gösterene 
    dek tepeyi çeviriniz.
2. (A)ya basarak kronometreyi başlatınız.
3. (A)ya basarak kronometreyi durduruz.
• 1/20 saniye sayımını görmek için (B)yi basılı tutunuz.              Böylece kronometrenin yelkovanı

1/20 saniye değerine uygun olarak hareket etmeye başlar. 1/20 saniye sayımıyla işiniz 
bittiğinde (B)ye basmayı bırakınız.

• 3. basamakta (A)ya basarak durdurduğunuz kronometre sayımını (A)ya tekrar basarak 
kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz.

4. Kronometreyi sıfırlamak için geçen zaman işlemini durdurup (A)yı basılı tutunuz.

İkili Zaman
İkili zaman modu sayesinde başka bir zaman diliminin de saatini görebilirsiniz. İkili Zaman
saatin halihazırdaki zamanından  ±23 saat farklı bir zamanı gösterebilir.
• İkili zaman modundaki saniye sayımı, Zaman işleyişi modundaki saniye sayımı ile 

eş zamanlıdır.

 24-saat ibresi                      Yelkovan

       Akrep

Gün
     Mod ibresi

Saniye ibresi 
İkinci klik
(Zaman ayarı)

Tepe (Normal pozisyon)

İlk klik

İkili Zamanın Ayarlarını Değiştirmek İçin 
1. Tepe normal pozisyondayken mod ibresi L-TM’yi (İkili Zaman Modu) gösterene 
    dek tepeyi çeviriniz.
• Böylece akrep ve yelkovan halihazırdaki İkili Zaman ayarını gösterecektir.
2. Tepeyi ikinci klik sesine dek dışarı çekiniz.
3. İkili Zaman ayarını değiştirmek için tepeyi çeviriniz.
• Tepeyi bir kez, bir klik sesi hissedene dek kendinize doğru çevirdiğinizde 

halihazırdaki ayar 1 saat geri gider.
• Tepeyi bir devir kendinizden uzağa doğru bir klik sesi duyana dek çeviriniz böylece 

halihazırdaki ayar 1 saat ileri gider.
• İkili Zaman ayarını yaparken hızlı ayara geçiş söz konusu değildir.
• AM ve PM ayarına dikkat ederek zamanı ayarlayınız.
4. Bitirdikten sonra tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

• Bazı su rezistansı olan modellerde vidalı tepe bulunur.

• Bu modellerde tepeyi dışarı çekmeden önce şekilde 
gösterildiği yönde çevirerek vidasını gevşetiniz. Güç 
kullanarak tepeyi çekmeye çalışmayınız.

• Vidalı tepe gevşetildiğinde bu saatlerin su rezistansı 
geçerli olmaz. Bu yüzden herhangi bir ayarlama 
yaptıktan hemen sonra vidayı tekrar sıkıştırınız. 

Geçen zaman halkası
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Bu Kılavuz Hakkında
• Tuş kullanımları yandaki şekilde de gördüğünüz

gibi harfler yoluyla anlatılmıştır.
• Bu kılavuzun her bir bölümü saatinizin bir başka 

modunu öğretmek için düzenlenmişir.

Genel Rehber
Tepenin Pozisyonları

İkinci klik

Tepe (Normal pozisyon)

İlk klik

Mod Seçimi
Tepe normal pozisyondayken, tepeyi çevirerek istediğiniz modu seçiniz.
Halihazırda seçili olan mod, mod ibresiyle gösterilir.

TME:
CHR:

L-TM:
ALM:

Zaman İşleyişi Modu
Kronometre
(Kronograf) Modu
İkili Zaman Modu
Alarm Modu

Zaman İşleyişi
Saatin kendi takvimi normal olarak farklı ay uzunluklarını algılar. Fakat eksik yıllar 
için tarihi, manuel olarak ayarlamanız gerekir.

 24-saat ibresi                      Yelkovan 

Akrep

Gün
      Mod ibresi

Saniye ibresi 
İkinci klik
(Zaman ayarı)

  Tepe (Normal pozisyon)

İlk klik
(Gün ayarı)

Saati Ayarlamak İçin
1. Tepe normal pozisyondayken, mod ibresi TME (Zaman İşleyişi Modu) yi gösterene 
    dek tepeyi çeviriniz.
2. Tepeyi ikinci klik sesine kadar dışarı çekerek saniye ibresini durdurunuz.
3. Tepeyi çevirerek akrep ve yelkovanı ayarlayınız. 
• Tepeyi bir klik sesi hissedene dek kendinize doğru bir devir çeviriniz, böylece 

halihazırdaki zaman ayarı 1 dakika geri gider.
• Tepeyi bir klik sesi hissedene dek kendinizden uzağa doğru bir devir çevirerek 

halihazırdaki zaman ayarını bir dakika ileri götürebilirsiniz. 
• Tepeyi 2 yada daha fazla çevirdiğinizde, artık ibreler daha hızlı hareket etmeye başlar. 

Hızlı dönüşü durdurmak için tepeyi bir kez kendinize doğru yada kendinizden uzağa 
doğru çeviriniz. Bu hızlı ibre devrini durdurmazsanız 12 saatlik bir devriden sonra 
kendisi duracaktır.

• AM ve PM ayarına dikkat ederek zamanı ayarlayınız.
4. Zaman işleyişini tekrar başlatmak için tepeyi normal pozisyonuna itiniz.
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Alarm
Bir alarm zamanı için saat ve dakika ayarı yapabilirsiniz. Alarmlardan biri açıldığında 
halihazırdaki saat (Zaman işleyişi modu) o zamana erişince saat, alarm çalar.

Akrep24-saat ibresi

      Akrep

Mod ibresi

Saniye ibresi

İkinci klik
(Zaman ayarı)

Tepe (Normal pozisyon)

İlk klik

Alarm Zamanı Ayarlarını Değiştirmek İçin
1.Tepe normal pozisyondayken mod ibresi ALM’yi (Alarm Modu) gösterene dek 
    tepeyi çeviriniz.
• Böylece saat, dakika ve 24 saat ibresi halihazırdaki alarm zamanı ayarını gösterir.
• Saniye ibresi, halihazırdaki on/off ayarlarına göre  ON (alarm açık) yada OFF 

(alarm kapalı) göstergelerini gösterir.
2. Tepeyi ikinci klik sesine dek dışarı çekiniz.
3. Tepeyi çevirerek alarm zamanını ayarlayınız.
• Tepeyi kendinize doğru, bir klik sesi hissedene dek bir devir çevirdiğinizde saat 

bir dakika geri gider.
• Tepeyi kendinizden uzağa doğru, bir klik sesi hissedene dek bir devir çevirdiğinizde 

saat bir dakika ileri gider. 
• Tepeyi 2 yada daha fazla devir çevirdikten sonra ibreler daha hızlı hareket etmeye 

başlarlar. İbrelerin bu hızını durdurmak için tepeyi kendinize doğru yada kendinizden 
uzağa doğru bir devir çeviriniz. Bu hızlı devir işlemini siz durdurmazsanız 12 saatlik 
devirden sonra kendisi otomatik durur.

• AM ve PM ayarına dikkat ederek alarm zamanını ayarlayınız.
4. İşleminizi bitirdikten sonra tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

Alarmı Açıp Kapatmak İçin
1. Tepe normal pozisyondayken mod ibresi ALM’yi 
(Alarm Modu) gösterene dek tepeyi çeviriniz.
2. Tepeyi ilk klik yada ikinci klike kadar dışarı çekiniz.
3. (A)yı kullanarak alarmı açınız yada kapatınız.
4. İşleminizi bitirdikten sonra tepeyi normal pozisyonuna 
geri itiniz.

Alarm İşlemi
Alarm saatin hangi modunda olduğunu önemsemeden 15 saniye boyunca çalar.

• Çalan alarmı (A) yada (B)ye basarak susturabilirsiniz.  

Alarmı test  etmek için
Alarm Modunda (A)yı basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

İbre ve Tarihin Bulunması Gereken Yerin Kontrolü ve Ayarı
Saniye ibresinin pozisyonunun kapalı olduğunu farkederseniz (mesela kronometrenin 
geçen zaman ölçümünde) aşağıdaki prosedürü kullanarak saniye ibresinin bulunması 
gereken yeri kontrol ediniz ve ayarlayınz.

Fonksiyon ibresi

Yelkovan

      Akrep

24-saat ibresi

GünMod ibresi

Saniye ibresi

İkinci klik

Tepe (Normal pozisyon)

İlk klik

İbre ve Tarihin Bulunması Gereken Yeri Kontrol Etmek ve Ayarlamak İçin
1. Tepe normal pozisyondayken mod ibresi CHR’yi (Kronometre Modu) gösterene 
    dek tepeyi çeviriniz.
2. Tepeyi ilk klik klike kadar dışarı çekiniz.
• Böylece saatin ibreleri, aşağıdaki gibi bulunmaları gereken yere gelirler.

Akrep: 12 saat
Yelkovan: 12  saat
Saniye ibresi: 12  saat
24-saat ibresi: 24
Fonksiyon ibresi 0
Gün: 1

3. Herhangi bir ayar bulunması gereken yerde değilse, düzeltmek için 
    şu prosedürü uygulayınız.

Tarih ve Fonksiyon İbresi Ayarları
• İlk klik sesine dek dışarı çekilmiş tepeyi kendinize doğru çevirerek tarihin 31’i 

göstermesini sağlayınız. Tepeyi 2 yada daha fazla çevirdiğinizde ibreler daha 
hızlı hareket etmeye başlarlar. Bu hızlı dönüşü durdurmak için tepeyi bir kez 
kendinize doğru çeviriniz.

• Fonksiyon ibresini çevirirken tarihi 01’e ayarlayınız.
• Tarihi 1’e ayarladıktan sonra (A)ya basarak fonksiyon ibresini 0’a getiriniz.
Saat, Dakika, Saniye ve 24-Saat İbresi Ayarları
• Tepeyi ikinci klik sesine kadar dışarı çekiniz.
• Saniye  ibresini ayarlamak için (A)yı kullanınız. (A)ya her basışınızda ibre 1 saniye  

ilerler. (A)yı basılı tutarak yapılan işlemi hızlandırabilirsiniz. (A)ya basmayı 
bıraktığınızda hızlı işlem de durur.

• Tepeyi döndürerek akrep, yelkovan ve 24 saat ibrelerinin yerlerini belirleyiniz. 
Tepeyi kendinize doğru çevirerek ibreleri saat yönünde hareket ettirebilirsiniz.
Tepeyi kendinizden uzağa doğru hareket ettirerek ibreleri sayaç yönünde hareket 
ettirebilirsiniz. Tepeyi iki yada daha fazla döndürdüğünüzde ibreler daha hızlı döner. 
Bu hızı durdurmak için tepeyi bir kez kendinize doğru yada kendinizden uzağa doğru 
çeviriniz. Bu hızı siz durdurmazsanız 12 saatlik devirden sonra kendisi durur. AM ve PM 
ayrımına dikkat ederek saatinizi ayarlayınız.

      • İşleminizi bitirdikten sonra tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.


