
   

 

Bu ayarı yapmak için  Bu tuşu kullanınız  
Saniye  (D) ile saniyeleri sıfırlayınız. (00)  

DST on/off (açık/kapalı)  
(D) tuşuyla Yaz saati uygulaması açık (ON 
gsötergesi) standart saat açık (OF 
göstergesi)arasında seçim yapın.  Saat, Dakika, Yıl, Ay, 

Gün                    (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.    
Dil         (B) ve (D) ile dil ayarlarını değiştiriniz.   

Gösterge
eee  

   Dil     Gösterge       Dil     
ENG  İngilizce  DEU  Almanca  
POR  Portekizce  ITA  Italyanca  
ESP  İspanyolca  CES  Çekçe  
FRA  Fransızca  SVE  İsviçre  
NED  Hollanda  POL  Leh  
DAN  Danimarka  EAA  Yunanca  

Gösterg
ee  

   Dil     
ROM  Romanca  
TÜR  Türkçe  
PYC  Rusça  
JPN  Japonca  
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Tebrik  
Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Ürününüzden maximum düzeyde 
faydalanmanız için bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve ilerde tekrar 
bakabilmek üzere el altında bulundurunuz.  

Bu Kılavuz Hakkında 
* Tuş kullanımları yandaki resimde de gösterildiği gibi 

harfler kullanılarak anlatılmıştır.    
* Bu kılavuzun her bölümü saatin işlevleri ile ilgili 

bilmeniz 
gereken tüm işlemleri size göstermek üzere 
hazırlanmıştır. 
Daha detaylı ve teknik bilgi için "Referans" bölümüne  
bakınız.  

Kullanmadan önce saatinizi aydınlığa çıkartarak pilini şarj  ediniz.  
Saatin pili aydınlıkta şarj olurken saatinizi kullanabilirsiniz.                                                             
• Saatinizi aydınlık bir yere çıkarmadan önce bu kullanım kılavuzundaki "Pil" 

bölümünü mutlaka okuyunuz.                      

Eğer saat ekranı karartılmış ise... 

Eğer ekranda Güç Depolama fonksiyonunun sembolü 
olan (S) yanmaktaysa, saat ekranının karartılmış 
olmasının sebebi Güç Depolama fonksiyonunun pil 
gücünü korumak için ekranı kapatmasıdır. Saat belirli bir 
müddet karanlık bir ortamda bırakıldığında Güç depolama 
fonksiyonu ekranı otomatik olarak kapatarak 
saati uyku durumuna alır.          
* Fabrika ayarlarında Güç Depolama açıktır.    
* Saati aydınlık bir ortama çıkartırsanız*, herhangi 

bir tuşuna basarsanız yada ekran okuması için saati 
yüzünüze doğrultursanız uyku durumu sona erer. 
* Ekranın açılması 5 saniye kadar sürebilir.  

* "Güç Depolama Fonksiyonu"na bakınız.  

Genel Rehber     Dünya Saatleri İşlevi Data Bank İşlevi  
* Bir işlevden başka bir işleve geçmek için (C)yi kullanınız.   
* Her türlü işlevde (ayarlar ekranı hariç) (B)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.  

                           Zaman Ayarları İşlevi  

(C)ye bas. 

Gün Sayacı İşlevi Alarm İşlevi 
Geri Sayım 
Sayacı 
İşlevi 

Kronometre İşlevi 

Zaman Ayarları 
Saat ve tarihi ayarlamak için Zaman Ayarlarını 
kullanınız.  
Not:  
Bu saatin ekranı 16 farklı dilde metin görüntüleme 
özelliğine sahiptir. (İngilizce, Portekizce, İspanyolca, 
Fransızca Hollanda dili, Danimarka dili, Almanca, 
İtalyanca, Çekçe, İsveç dili, Yunanca, Lehçe Romanca, 
Türkçe, Rusça ve  
Japonca)  

Saat ve Tarihi ayarlamak için    
1. Zaman Ayarları işlevinde ekrandaki saniye 

haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya 
basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.  

2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek 
için (C)yi kullanınız.  

Haftanın günü 
Yıl         Ay- Gün 

Saat: Dakika Saniye 
PM göstergesi 

Dil göstergesi  

Saniye    DST on/off Saat Dakika   

    Dil        Gün      Ay     Yıl    
* Yukarıdaki sıralamada dil ayarları ekrana geldiğinde halihazırda seçili 

olan dil ayarı göstergesi ekranda yanar.  
3. Bir ayar bölümü ekrana geldiğinde aşağıda gösterildiği gibi (B) ve (D) tuşunu 

kullanarak gerekli ayarlamayı yapınız.     

* Ekranda dil göstergesi varken, (B) ve (D) tuşu ile aşağıda gösterilen dil 
göstergelerini tarayınız ve istediğiniz dil göstergesini ekrana getiriniz.             

(D)ye bas. 

(B)ye bas. 
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.  
* Haftanın günü tarih ayarına göre otomatik olarak ekranda gösterilir. (yıl, ay,gün) 

                                     
*  Kullanılan kısaltmalarla ilgili bilgi için "Haftanın Günleri"ne bakınız.  

* Ekrandaki haftanın günü ayarına ek olarak, Data Bank ve Gün Sayacı işlevlerinde 
yazacağınız metinlerin karakterleri yaptığınız dil ayarına göre değişir.                          
                                  

* Zaman Ayarları işlevi ekranında  (A) tuşunu basılı tutarsanız halihazırda seçili olan  
dilin göstergesi ekrana gelir. 2 saniye daha (A) tuşuna basamaya devam ederseniz 
Zaman ayarlarının ayarlar ekranına (yanıp sönen saniye haneleri) geçersiniz. Ayarlar 
ekranına yanlışlıkla geçtiyseniz tekrar (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.   

12 saat- 24 saat zaman ayarı arasında seçim yapmak için  
Zaman Ayarları işlevinde (D) tuşunu kullanarak 12 saat (ekrandaki A yada P 
göstergesi) yada 24 saat zaman ayarı seçimini yapınız.  
* 12 saat formatında öğlen 12.00'dan gece yarısı 11.59'a kadar ekranda p.m (P 

göstergesi), gece yarısı 12.00'dan öğlen 11.59'a kadar a.m (A göstergesi) 
ekranda bulunur.  

* 24 saat formatında saat 0:00 ile 23:59 zaman aralığında ekranda hiçbir gösterge 
olmaksızın çalışır.  

* Zaman ayarları işlevinde seçilen 12 saat-24 saat formatı saatin diğer tüm  
işlevlerinde de kullanılır.    

Yaz Saati Uygulaması  (DST) 
Yaz saati uygulaması (DST) standart saate yapılan 1 saatlik ilave ile oluşan bir 
uygulamadır. Fakat tüm ülkeler ve tüm bölgeler yaz saati uygulamasını kullanmaz. 

Zaman Ayarlarında Standart Saat-Yaz Saati Uygulaması Seçimi  

DST göstergesi 
1. Zaman Ayarları işlevinde ekranda yanıp sönen 

saniye haneleri belirinceye dek (A)ya basarak 
ayarlar ekranına geçiniz. 

2. (C) tuşu ile DST on/off (açık/kapalı) seçimini yapınız. 
3. (D) tuşu ile Yaz saati uygulaması açık (ON göstergesi) 

standart saat açık (OF göstergesi) seçimini yapınız.  
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.     
* Yaz saati uygulaması açıldığında Zaman Ayarları, Alarm 

ve Gün Sayacı işlevleri ekranında Yaz saati uygulaması 
açık göstergesi bulunur.  

Dünya Saatleri 

Zaman ayar-
larındaki saat 

        UTC                
farkı 

Şehir kodu 

Seçilen şehir 
kodunun saati                

Dünya saatleri işlevi ile 28 farklı şehrin (29 farklı zaman 
dilimi) saatlerini görebilirsiniz. 
* Zaman Ayarları işlevindeki saat ile Dünya Saatleri  

işlevindeki saatler birbirinden bağımsızdır. Her 
ikisi içinde farklı ayarlamalar yapmamız gerekir.  

* Dünya Saatleri işlevinde herhangi bir şehrin saat 
ayarlarını değiştirdiğinizde diğer tüm şehirlerin saat 
ayarları da buna bağlı olarak değişir.  

* UTC farklılığı, halihazırdaki seçili zaman dilimi ile UTC 
arasındaki farklılığın saat cinsinden gösterilmesidir.     
                                            

* Bu bölümde yapılan tüm işlemler (C) tuşuna basarak  
girebileceğiniz Dünya Saatleri İşlevinde bulunur.       



   

 

Bu ayarı değiştirmek için:  Bu tuşu kullanınız:                        

DST on/off  

Yaz saati uygulaması açık (ON göstergesi) ve Standart 
saat açık (OF göstergesi) seçimini yapmak için (D)yi 
kullanınız. Bu işlem tüm Dünya saatleri işlevindeki 
şehir kodlarına uygulanarak yaz saati uygulaması ve 
standart saat arası seçim yapılabilir.     

Saat, Dakika       (D) (+) ve (B) (-) ile gerekli ayarlamayı yapınız.   
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Dünya Saatleri İşlevinde Saatin Ayarlanması            10. (A)ya basarak yeni kaydınızı kaydediniz ve Data Bank kayıt ekranına (üzerinde 
hane bulunmayan) geri dönünüz.  

• (A)ya bastığınızda, yazmış olduğunuz isim ve numara ekranda bir saniyeliğine 
yanıp sönerek Data Banka kaydedilirler. Kayıt işlemi tamamlandığında ise Data  
Bank kayıt ekranı görüntüye gelir.                                 

* Ekranda isim bölümünün 3 karakteri görünebilir. İsmin devamı ise sağdan sola 

devam eder. Son karakter ise < göstergesi ile belirtilir.                               

Data Bank Kayıtlarını Görmek İçin 
Data Bank işlevinde (D) tuşunu kullanarak ekrandaki Data Bank kayıtlarını 
tarayabilirsiniz. 

Bir Data Bank Kaydı Üzerinde  Değişiklik Yapmak İçin  
1. Data Bank işlevinde, üzerinde değişiklik yapmak istediğiniz kaydı buluncaya dek 

(D) tuşu ile kayıtları tarayınız.         
2. Yanıp sönen hane ekrana gelinceye dek (A)ya basınız.    
3. Üzerinde değişiklik yapmak istediğiniz karaktere ulaşıncaya dek (C)ye basınız.     
4. Karakteri değiştirmek için (D) (ileri) ve (B) (geri) tuşlarını kullanınız.         
5. İstediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra (A)ya basarak bu değişiklikleri kaydediniz 

ve Data Bank kayıt ekranına geri dönünüz.  

Bir Data Bank Kaydını Silmek İçin  
1. Data Bank işlevinde silmek istediğiniz kaydı buluncaya dek (D) tuşu ile 

kayıtlar arasında dolaşınız.  
2. Yanıp sönen bir hane ekrana gelinceye dek (A)ya basınız.          
3. Kaydı silmek için (B) ve (D) tuşlarına birlikte basınız.      

* Kaydın silinmekte olduğunu gösteren CLR yazısı ekrana gelecektir. Kayıt silindikten 
sonra ise yeni bir kayıt girişi için hazır olan yanıp sönen hane ekrana gelir. 

4. Yeni bir kayıt girişi yapınız yada (A)ya basarak Data Bank kayıt ekranına dönünüz. 

1. Dünya Saatleri işlevinde (D) tuşunu kullanarak saatini 
ayarlamak istediğiniz şehir kodunu seçiniz.  

2. Şehir kodunu seçtikten sonra DST on/off (açık/kapalı) 
ayarı ekrana gelinceye dek (A)ya basınız. Böylece 
ayarlar ekranına geçersiniz.                

3. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için 
(C) tuşunu kullanınız.             

DST göstergesi 

DST on/off Saat   Dakika   

4. Değiştirmek istediğiniz ayar bölümü ekrana geldiğinde aşağıda gösterildiği gibi 
(B) ve (D) tuşlarını kullanarak gerekli ayarlamayı yapınız.    

* Ayarlar ekranı görüntüdeyken (B) ve (D) tuşlarına birlikte basarsanız DST 
on/off,saat ve dakika ayarları Zaman Ayarları işlevinde yapılan ayarlamaya 
göre ayarlanır.              

* 12 saat ayarını kullanarak dünya saatlerini ayarlıyorsanız am. (A göstergesi) 
yada p.m (P göstergesi) ayarlarını doğru yapmaya dikkat ediniz. 

5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.       
* Dünya saatleri işlevinde Yaz saati uygulaması aktif hale getirildiğinde ekranda 

DST göstergesi belirir.       
* Sizin kendinizin seçtiği şehir kodları üzerinden değişiklik yapamazsınız. Yaz  

saati uygulaması standart saat üzerine 1 saat eklenmesiyle yapılan bir 
uygulamadır. 
Fakat her ülke ve her bölgede yaz saati uygulaması kullanılmaz.                     

Diğer Bir Şehir Kodundaki Saati Görmek İçin  
Dünya Saatleri işlevinde (D) tuşunu kullanarak şehir kodlarını tarayınız. 

 Şehir kodları ile ilgili tüm bilgileri görmek için "Şehir Kodları 
Tablosu"na bakınız.  

Data Bank 

Alarmlar  
Birçok fonksiyonlu saat, dakika, ay ve gün ayarları  
bulunan 5 farklı alarm kurabilirsiniz. Alarmlardan biri 
açıldığında ayarlanan zamana ulaşan saat alarm 
çalacaktır. Alarmlardan birini uyku alarmı yada bir kerelik 
alarm olarak seçebilirsiniz fakat diğer 4 alarm sadece bir 
kerelik alarm olarak ayarlanabilir.  
Öte yandan Saat Başı Alarmını açarak saatin her saat başı 
2 sinyal sesi vermesini de sağlayabilirsiniz.  
* 1 ile 5 numara arasında sıralanmış 5 alarm vardır. 1 

numaralı 
alarmı bir kerelik alarm yada uyku alarmı olarak 
ayarlayabilme 
şansınız vardır. Fakat 2 ile 5 numara arasındaki alarmları  
sadece bir kerelik alarm olarak ayarlayabilirsiniz.    

* Alarm ayarları (ve saat başı alarmı) (C) tuşuna basarak 
girebileceğiniz Alarmlar işlevinde bulunmaktadır.           
                          

Zaman 
Ayarları 
işlevindeki 
saat 

  Alarm tarihi     
(ay-gün ) 

Alarm numarası 
Alarm zamanı 
(Saat:Dakika) 

Data Bak işlevi isim ve numara bölümlerinden oluşan 
toplam 30 kayıt yapabilen bir hafıza işlevidir.               
Kayıtlar ismin karakterlerine göre otomatik olarak 
sıralanırlar. Ekrandaki isimleri tarayarak kayıtları 
görebilirsiniz.                                  
* İsim bölümünde yazabileceğiniz karakterler Zaman 

Ayarları işlevinde seçmiş olduğunuz dil ayarlarına  
bağlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen "Saat ve Tarihi 
Ayarlamak 
İçin" adlı bölüme bakınız. Dil ayarlarını değiştirmeniz 
kayıtlı olan isimlerin karakterlerini değiştirmez.       

* Saatin kayıtları nasıl kategorize ettiğini görmek için 
"Çeşit Tablosu"na bakınız.         

* Bu bölümde yapılan tüm işlemler (C) tuşuna basarak  
girebileceğiniz Data Bank işlevinde bulunur. 

             Kalan hafıza             

Alarm Çeşitleri  
Alarm çeşidi aşağıda da gösterildiği gibi yapmış olduğunuz alarm ayarlarına bağlıdır.  
* Günlük Alarm 
Alarm zamanının saat ve dakikası ayarlanır. Bu çeşit alarm her gün aynı saatte çalar.         
* Tarih Alarmı 
Alarm zamanının ay, gün, saat ve dakika ayarları yapılır. Bu çeşit alarm ayarlamış 
olduğunuz tarihte ayarlamış olduğunuz saatte çalar.            
* 1 Aylık Alarm 
Alarm zamanının ay, saat ve dakika ayarları yapılır. Bu çeşit alarm 1 ay boyunca her 
gün ayarlanan saatte alarmın çalmasını sağlar.    
* Aylık Alarm 
Alarm zamanının gün, saat ve dakika ayarları yapılır. Bu çeşit alarm, her ay 
belirlediğiniz günde ve belirlediğiniz zamanda çalar.    
Bir Alarm Zamanının Ayarlanması 

İsim  

I 
Telefon numarası  

Yeni bir Data Bank Kaydının Oluşturulması  
1. Data Bank işlevinde (D) tuşunu kullanarak yeni kayıt  

ekranını görüntüleyiniz.      
* Direk yeni kayıt ekranına geçebilmek için (B) ve (D) 

tuşlarına yanı anda basınız.  
* (C) tuşuna bastığınız halde yeni kayıt ekranı 

görüntüye 
gelmiyorsa hafıza tamamen dolmuş demektir.Yeni bir 
kayıt ekleyebilmek için hafızada kayıtlı olan bazı 
eski kayıtları silmeniz gerekir.     

2. Ekranın isim bölümünde ( _ ) hanesi belirinceye dek 
(A)ya basınız.            

3. İsim bölümünde hane üzerinde beliren karakterleri  
taramak için (B) ve (D) tuşlarını kullanınız. Karakterlerin 
ekrana geliş sırası aşağıda gösterilemktedir:    

İsim bölümü 

1. Alarm işlevinde, ayarlamak istediğiniz alarm ekranını 
buluncaya dek (D) tuşu ile alarm ekranlarını tarayınız.                  Alarm numarası 

Numara bölümü  
Yeni Kayıt Ekranı 

   Saat Başı 
Alarmı 

(D)ye 

bas. 

(B)ye 

bas. 

* 5 alarm ekranının her birinin bir numarası vardır. 
Sadece Saat Başı Alarmının alarm numarası  
bulunmaz.  

2. Bir alarm ekranı seçtikten sonra, ekrandaki saat 
ayarları yanıp sönmeye başlayıncaya dek (A)ya 
basınız, böylece ayarlar ekranına geçersiniz. 
* Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.     

0 ile 
9 
(numara) 

A - Z 
   (alfabe) 

@ ile - 
(sembol) (boşluk) 

* Yukarıdaki karakter sıralaması İngilizce’ye göre gösterilmiştir. Diğer diller için 
karakter sırasını görmek için "Karakter Listesi"ne bakınız.        

4. Yazmak istediğiniz karakter haneye geldiğinde (C) tuşunu kullanarak haneyi 
sağa kaydırınız.                   

5. Üç ve dördüncü basamakları tekrar ederek isim yazımını tamamlayınız.  
* İsim bölümünde en fazla 8 karakter yazabilirsiniz.         

6. İsmi yazdıktan sonra haneyi numara bölümüne geçirmek için gerektiği kadar 
(C) tuşuna basınız.                              
* Eğer hane isim bölümünün 8. karakterinde bulunmaktaysa (C) tuşuna ilk 

basışınızda hane numara bölümüne geçecektir. Öte yandan hane numara 
bölümünün 16. rakamındayken (C)ye basarsanız hane isim bölümünün ilk 
harfine geçecektir.                                                

7. Numara bölümünde hane üzerine gelen numaralar ve semboller arasında (kısa çizgi, 
parantez, boşluk) dolaşmak için (B) ve (D) tuşlarını kullanınız. Karakter 
dönüşümü aşağıda gösterildiği sırada ilerler:              

3.  Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.                       

Saat Dakika       Ay     Gün  

4. Bir ayar bölümü yanıp sönmekteyken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.  
* Ay ayarı içermeyen bir alarm ayarı yaparken (Günlük alarm, Aylık Alarm) ay  

için " - " ayarını yapınız. Ay ayarları yanıp sönerken ekrana " - " işareti gelene  
dek (12 ile 1 arasında) dek (B) ve (D) tuşlarını kullanınız.       

*Gün ayarı içermeyen bir alarm ayarı yaparken (Günlük Alarm, 1-Aylık Alarm) gün 
ayarı yerine " --" ayarını yapınız. Ay ayarları yanıp sönerken "--" işareti ekrana 
gelene dek (1 ile ay sonu arası) (B) ve (D)yi kullanınız.      

* Alarm ayarları 12 saat formatını kullanıyorsa a.m (A göstergesi) yada p.m  
(P göstergesi) ayarını doğru yapmaya dikkat ediniz.  

5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.  
Alarm İşlemi                
Alarm sesi, saatin hangi işlevde bulunduğuna bakmaksızın 10 saniye boyunca çalar. 
Uyku alarmında, siz alarmı susturana yada bu uyku alarmını bir kerelik alarm olarak 
değiştirene kadar alarm her 5 dakikada bir toplam yedi kez çalacaktır.                
*  Çalan alarmı, saatin herhangi bir tuşuna basarak susturabilirsiniz.           
* Uyku alarmının 5 dakikalık aralarında aşağıdaki şu işlemlerden birini yapmanız 

durumunda halihazırdaki uyku alarmı iptal edilir. 
Zaman Ayarları ayarlar ekranının görüntülenmesi 1 
numaralı alarmın ayarlar ekranının görüntülenmesi  

(D)ye 

bas. 

(B)ye 

bas. 

0ile9 (boşluk) 

8. İstediğiniz karakter hane üzerine geldiğinde (C)ye basarak haneyi sağa  
kaydırınız.           

9. Yedinci ve sekizinci basamakları tekrar ederek numara yazımını tamamlayınız.  

* Numara bölümünde en çok 16 hane yazabilirsiniz.      
* Numara bölümündeki kısa çizgiler otomatik olarak belirir. Kısa çizgileri olduğu 

gibi  
bırakabilir yada onları numara yada diğer sembollerle (parantez yada boşluk) 
değiştirebilirsiniz. 
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Alarmı test etmek için  
* Alarm işlevinde (D) tuşuna basarak alarmın sesini duyabilirsiniz. 
2-5 Numaralı alarmların ve Saat Başı Alarmının Açılıp Kapatılması   

Bir Gün Sayacı Kaydının Silinmesi 
1. Gün Sayacı işlevinde kayıtlar arasında dolaşarak silmek istediğiniz kaydı bulunuz. 

            
2. Yanıp sönen hane ekrana gelinceye dek (A)ya basınız.  
3. Kaydı silmek için (B) ve (D) tuşlarına birlikte basınız.     

* Kayıt silinirken ekrana C:LR mesajı gelir. Kayıt silindikten sonra Zaman Ayarları 
işlevindeki halihazırdaki gün ayarı üzerinde yanıp sönen hane ile birlikte hedeflenen 
tarih olarak ekrana gelir. 

4. Yeni bir tarih yazınız yada (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.  

Kronometre 

1. Alarm işlevinde (D) tuşunu kullanarak bir kerelik  
alarmlardan birini (2-5 numara) yada Saat Başı alarmını 
seçiniz.                            

2. (A) tuşunu kullanarak onu açınız (on) yada kapatınız 
(off). 
* 2 ve 5 numaralı alarmlar arasındaki alarmların ve saat 

başı alarmının göstergesi ekranın en alt kısmında 
görünür.  

* Alarm açık göstergesi ve saat başı alarmı açık 
göstergesi saatin tüm işlevlerinde ekranda görünür. 

* Bir alarm çalmaktayken, hangi alarmın çaldığı ekranda 
yanıp sönen göstergesinden anlaşılır.  

Alarm  
açık 
gösterge
si 

Kronometre işlevi ile geçen zaman, ayrık zaman ve 2 ayrı 
bitişi olan yarışları ölçebilirsiniz.    
* Kronometrenin ekran aralığı 23 saat, 59 dakika, 

59.99 saniyedir. 
* Kronometre siz onu durdurana dek, her limitine 

ulaştığınsa sıfırdan tekrar sayıma başlar. 
* Kronometre ölçüm işlemi siz Kronometre işlevinden 

çıksanız da devam eder.  
* Ayrık zaman ölçümü ekranda dondurulmuşken  

Kronometre işlevinden çıkarsanız saat ayrık zaman 
ölçümünü silerek geçen zaman ölçümüne geri döner. 

* Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak  
girebileceğiniz Kronometre işlevinde bulunur.   

Saat başı alarmı 
açık göstergesi 1/100 saniye Zaman Ayar- 

larındaki saat 
Alarm 1 işleminin seçilmesi            
1. Alarm işlevinde (D) tuşunu kullanarak Alarm 1'i seçiniz. 
2. Aşağıda gösterilen ayarlar arasında geçiş yapmak için (A)yı kullanınız.  

Uyku Açık Göstergesi ve Alarm 1 göstergesi 
(A)ya bas.  Saat      Dakika 

Saniye 
Bir Kerelik Alarm açık   Uyku Alarmı açık Alarm kapalı 

* Uyku açık göstergesi ve Alarm 1 göstergesi saatin tüm işlevlerinde 
ekrandadır. 
* Uyku alarmı açık göstergesi uyku alarmının 5 dakikalık aralıklarında 
ekrandadır. 
* Alarm çalmaktayken alarm göstergesi (Alarm 1 açık yada uyku açık) ekranda  

yanıp söner. 
Gün Sayacı         

Kronometre ile Zaman Ölçümü  

Geçen Zaman            

Başlat Durdur Tekrar başlat Durdur Sil  
Ayrık Zaman 

Zaman 
Ayarları 
İşlevindeki 
zaman 

Gün sayacı Zaman ayarlarında ayarlanmış olan 
halihazırdaki gün ile hedeflenen belirli bir gün arasında 
kaç gün kaldığını hesaplar. 
* 5 farklı gün sayacı kaydı bulunur. Bunların her biri kendi 

metni ve tarihi ile (yıl, ay, gün) ayarlanabilir.  
         

* Eğer hedeflenen tarih geçerse, (zaman ayarlarındaki 
gün ayarına göre) gün sayımı negatif değerlerle 
ekrana gelir.     

* Eğer Gün Sayacı işlevinde belirlenen tarihlerden biri ile 
Zaman Ayarları işlevindeki gün çakışırsa (gün sayacının 
yıl ayarlarına bakmaksızın) Zaman Ayarları işlevi 
ekranında ve Gün Sayacı işlevi ekranında DAYS 
göstergesi yanıp söner. 

       metin bölümü Başlat Ayır Ayrımı bırak Durdur Sil  
(SPL göstergesi) 

İki Bitişli Yarışma 

Ayır   Durdur Ayrımı bırak Sil  
1. yarışmacı 2. yarışmacı 2. yarışmacının 
bitirir.  bitirir.  skoru ekrandadır. 
1. yarışmacının 
skoru ekrandadır. 

Yıl Hedef tarih 
(1 saniyelik 
aralıklarla 
işler) 

      Ay    
Gün 

Geri Sayım Sayacı  
Geri Sayım Sayacı 1 dakika ile 24 saat aralığında ayarlanabilir. 
Geri sayım sıfıra ulaştığında saat alarm çalar.             
* Geri sayım sayacı işlemleri (C) tuşuna basarak girebileceğiniz 

Geri sayım sayacı işlevinde yer almaktadır.                    
          

Geri Sayım Başlangıç Zamanını Ayarlamak İçin 
1. Geri Sayım sayacı işlevindeyken, geri sayım başlangıç 

zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya 
basarak ayarlar ekranına geçiniz. 

Zaman 
Ayarları 
İşlevindeki 
saat 

Gün sayısı 
DAYS 
göstergesi 

* Saati satın aldığınızda, fabrika ayarı olarak ayarlanmış olan, pil değiştirdiğinizde 
yada pil gücü 5. seviyenin altına düştüğünde tekrar fabrika ayarlarına dönecek olan 
hedef tarih 1 Ocak 2001'dir.  

* Metin için yazabildiğiniz karakterler, Zaman Ayarları işlevinde ayarlamış olduğunuz 
dile göre değişir. Dil ayarlarının değiştirilmesi kayıtlı olan kayıtları etkilemez.     

* Bu bölümde yapılan tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Gün Sayacı 
işlevinde bulunur.          

Yeni bir Gün Sayacı Kaydı Oluşturmak İçin  

Saat    Dakika 
Saniye 

2. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.  
3. Bir ayar bölümü ekrandayken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.  

* Başlangıç zamanını 24 saat olarak ayarlamak için 0:00 ayarını yapınız.  
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.     
Geri Sayım Sayacının Kullanılması 
Geri Sayım Sayacı işlevindeyken (D)ye basarak geri sayım işlemini başlatınız.    
* Geri sayımın sonuna ulaşıldığında siz her hangi bir tuşa basarak susturmazsanız 

10 saniye boyunca alarm çalar. Alarm sustuğunda geri sayım sayacı otomatik olarak 
geri sayım başlangıç değerini ekrana getirir.  

* Geri sayım sayacı çalışırken (D)ye basarak işlemi durdurabilirsiniz. (D)ye tekrar 
basarak durdurduğunuz yerden sayımı devam ettirebilirsiniz.  

* Geri sayımı tamamen durdurmak için önce (D) tuşuna basarak sayımı duraklatınız 
sonra da (A)ya basınız. Böylece ekran geri sayım başlangıç zamanına geri döner. 

* Siz geri sayım sayacı işlevinden çıksanız dahi geri sayım sayacı sayımına devam  
eder.     

Arka Işık  

1. Gün Sayacı işlevinde (D) tuşunu kullanarak Gün 
Sayacı  kayıtları arasında dolaşarak istediğiniz kaydı 
ekrana getiriniz.  

2. Ekranın metin bölümünde yanıp sönen bir hane 
ekrana gelene dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar 
ekranına geçersiniz.  

3. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için  
(C)yi kullanınz.  

Metin bölümü 

 Karakter  2 Karakter  1  Karakter  8 

Hedeflenen Tarih 

Gün    Ay    Yıl    

4. Yanıp sönen hane metin bölümündeyken (B) ve (D) tuşları ile hane üzerine gelen 
ka               karakterleri tarayınız. Karakter sıralaması aşağıda gösterilmiştir:  

(D)ye 

bas. 

(B)ye 

bas. 

Arka ışık EL (electro-luminescent) paneli karanlıkta ekran 
okumasını kolaylaştırmak amacıyla ekranı aydınlatır. Saatin 
otomatik ışık anahtarı ise karanlık bir ortamda saati her her 
yüzünüze çevirişinizde otomatik olarak arka ışığı yakar.    
* Çalışması için otomatik ışık anahtarının açılması 

(otomatik ışık anahtarı açık göstergesi ile gösterilir) 
gerekir.  

* Arka ışığın kullanımı ile ilgili diğer önemli bilgiler için 
"Arka Işık Uyarıları" bölümünü okuyunuz.  

0 ile 
9 
(numara) 

A -Z 
(alfabe) 

@ ile - 
(sembol) (boşluk) 

* Yukarıdaki karakter sıralaması İngilizce yazım için geçerlidir. Diğer dillerin  
karakter sıralaması için "Karakter Listesi"ne bakınız.        

5. İstediğiniz karakter hane üzerine geldiğinde (C) ye basarak haneyi sağa 
kaydırınız.    

6.   Dördüncü ve beşinci basamakları tekrar ederek metin bölümünü tamamlayınız.. 
* Metin bölümünde 8 karakter yazabilirsiniz.  

7. Metni yazdıktan sonra gerektiği kadar (C) tuşuna basarak haneyi hedeflenen tarih 
bölümüne getiriniz.  
* Hane zaten metin bölümünün 8. karakterinde bulunuyorsa sadece bir kez (C)ye 

bastığınızda hane yıl ayarlarına geçer. Hane gün ayarlarında iken haneyi sağa 
kaydırırsanız ( (C)ye basarak) hane metin bölümünün ilk karakterine geçer.               

8. Yıli ay ve gün ayarları ekrandayken (D) (+) ve (B) (-) tuşlarını kullanarak gerekli 
ayarlamayı yapınız.  
* Hedeflenen tarih ayarınızı 1 Ocak 1940 ile 31 Aralık 2039 arasında yapabilirsiniz. 

9. Herşeyi istediğiniz gibi ayarladıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız. 
* Ekrana metin bölümünün ilk 3 karakteri sığar, metnin devamı sağdan sola devam 

eder. Metin bölümünün son karakteri < sembolü ile belirtilir.    
Not     
* Gün Sayacı kayıtlarını düzeltmek için de yukarıdaki işlemi kullanabilirsiniz. 

Gün Sayacı İşlevindeki Kayıtları Görmek İçin 
Gün Sayacı işlevinde (D) tuşu ile Gün Sayacı kayıtları arasında dolaşınız.   

Otomatik ışık 
anahtarı açık 
göstergesi 

Arka Işığı El ile Açmak İçin   
Her türlü işlevde (B) tuşuna basarak ekranı bir saniyeliğine aydınlatabilirsiniz.  
* Bu işlem halihazırdaki otomatik ışık anahtarı ayarına bağlı olmaksızın çalışır.    
Otomatik Işık Anahtarı Hakkında     
Otomatik ışık anahtarı açıldığında, saatin hangi işlevinde olursanız olun, kolunuzu her 
aşağıda gösteriliği gibi hareket ettirdiğinizde arka ışık yanar. Fakat saat "Tamamen 
Otomatik EL Işığı" kullandığından, bu fonksiyon sadece belli bir ışık seviyesinin 
altında çalışır. Aydınlık bir yerde saati yüzünüze çevirseniz de arka ışık yanmaz.            

Saati önce yere paralel tutunuz sonra da saati 40 dereceden fazla bir açıyla 
yüzünüze doğrultarak arka ışığın yanmasını sağlayınız.  

Yere 
paralel  

40° 
de
n 
faz
la 



  

 

Aydınlık Seviyesi (parlaklık)  Uygun Işık Alım 
Süresi   

Açık ahav güneş ışığı (50,000 lux)  5 dakika      
Pencere arkası güneş ışığı(10,000 lux)  24 dakika      
Bulutlu bir günde pencere arkası gün ışığı (5,000 lux)  48 dakika     
Ev içi florasan aydınlatması (500 lux)  8 saat     

Açıkhava güneş ışığ(50,000lux)  33 saat  3 saat   16 saat  2 saat  
Pencere arkası güneş ışığı 
(10,000 lux)  

166 saat     16 saat    80 saat    12 saat   

Bulutlu bir günde pencere 
arkası gün ışığı (5,000 lux)  ---  33 saat    162 saat   25 saat    

Seviye        Pil Gücü 
göstergesi  

İşlev durumu   

Tüm işlevler kullanımda  
Tüm işlevler kullanımda  
Tüm işlevler kullanımda   
Alarmlar, arka ışık, ekran 
ve tuşlar kullanım dışı               

Zaman ayarları dahil tüm 
işlevler kullanım dışı.  
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Uyarı ! 
* Otomatik ışık anahtarını kullanarak saat ekranını okurken güvenli bir yerde  

olmaya dikkat ediniz. Koşarken yada kazaya sebebiyet verebilecek başka bir 
aktivite yaparken özellikle dikkat ediniz. Etrafınızdaki insanların da bu ani ve 
zamansız yanan arka ışık yüzünden şaşırmamalarına ve ürkmemelerine 
dikkat etmeniz gerekir.  

* Saat kolunuzdayken, binicilik yapacaksanız, bisiklet, motorsiklet yada başka 
bir motorlu araç kullanacaksanız önce arka ışığı kapatmayı unutmayınız.  
Ani ve zamansız yanan arka ışık dikkatinizi dağıtabilir, bu da bir kaza yada 
ciddi bir yaralanma ile sonuçlanabilir.  

* Otomatik Arka Işığın Açılıp Kapatılması 
Zaman Ayarları işlevinde 2 saniye boyunca (B) tuşuna basarak otomatik ışık anahtarı  

Şarj Etme Süresi 
Yukarıdaki kullanım şartlarında kullanılan bir saat, her gün aşağıda belirtilen sürede 
şarj edilirse kaybettiği gücü geri kazanır: 

* Sabit seviye sık kullanımla sağlanır  
Telafi Süreleri  
Aşağıdaki tabloda pil gücünü bir seviyeden bir üst seviyeye yükseltmek için gerekli 
olan aydınlık süresi gösterilmektedir. 

     açık  )  ve kapalı göstergesi bulunmaz) arasında seçim yapınız. 
*Otomatik ışık anahtarı açıldığında otomatik ışık anahtarı açık göstergesi 

saatin tüm işlevlerinde ekranda bulunur.    
Uygun Işık Alım Süresi  Aydınlık 

Seviyesi 
(Parlaklık) Pil           Seviye5 Seviye4 Sev,ye3 Seviye2 Seviye1 

Bu saatte hem bir güneş pili hem de bir tekrar şarj edilebilen bir pil (ikinci pil) 
bulunmaktadır ki bu pil güneş pili tarafından üretilen elektrik gücü ile şarj olur. 
Aşağıda şarj olurken saati nasıl tutmanız gerektiği gösterilmektedir. 
Örnek:    Saati, ekranı ışık kaynağına 

dönecek şekilde yerleştiriniz. Güneş pili 

* Güneş pilinin herhangi bir kısmı her-  
hangi bri örtü ile örtüldüğünde şarj  
gücü düşer.             

• Yandaki resimde saat kayışının nasıl 
olması gerektiği de gösterilmektedir. 

Önemli ! 

* Yukarıda verilen süreler sadece referans değerleridir. Gerçek aydınlık süresi ihtiyacı 
ışık gücüne bağlıdır. 

Referans  ______________________________________________  
Bu bölümde saatin kullanımı ile ilgili daha detaylı ve teknik bilgilere yer verilmiştir. Öte 
yandan saatin birçok işlevi  ve fonksiyonu ile ilgili bazı önemli notlar ve uyarılar yer 
almaktadır.   

Güç Depolama Fonksiyonu 

* Saati uzun bir süre hiç ışık almayan bir yerde bırakmak yada saat kolunuzdayken 
çok uzun süre ışıksız bir mekanda kalırsanız saatin tekrar şarj edilebilen pili 
gücünü yitirebilir. Mümkün olduğu her zaman saati aydınlık bir ortama çıkarmayı 
unutmayınız.    

* Saatte ışığı elektriğe çeviren bir güneş pili bulunmakta ve bu pil sayesinde tekrar 
şarj edilebilen pil şarj edilmektedir. Normalde tekrar şarj edilebilir pil değişime  
ihtiyaç duymaz fakat çok uzun yıllar boyunca kullanıldıktan sonra tekrar şarj edilebilen 
tam şarj olma yeteneğini yitirebilir. Tekrar şarj edilebilir pilin tam şarj olmaması  
durumunda tekrar şarj edilebilen pilinizin değiştirilmesi için satıcınızla yada bir 
CASIO distribütörüyle irtibata geçiniz.  

* Tekrar şarj edilebilen pil sadece CASIO marka ML2016 tip pille değiştirilebilir. 
Diğer piller saate zarar verebilir.                                                                     

* Pil değişimi yapıldığında yada pil seviyesi 5. seviyenin altına düştüğünde tüm  
hafıza kayıtları silinir, halihazırdaki zaman ayarı ve diğer ayarlar fabrika ayarına  
geri dönerler. 

* Saati bir yerde bırakacaksanız, normal ışık alan bir ortamda bırakınız ve Güç 
Depolama fonksiyonunu açınız. Böylece tekrar şarj edilebilir pilin bitmesini 
engellemiş olursunuz.       

Pil Gücü Göstergesi  
Ekrandaki pil gücü göstergesi tekrar şarj edilebilen pilin halihazırdaki doluluk 
oranını gösterir.  

Saat Zaman Ayarları işlevinde yada otomatik ekrandayken 
1 saat kadar karanlık bir otamda kalırsa ve güç depolama 
fonksiyonu aıksa bu fonksiyon saati otomatik olarak uyku 
durumuna alır. Uyku durumu karanlık bir ekranda yanan 
Güç Depolama fonksiyonu açık göstergesi olan (S) ile 
belli olur. Ekran hariç tüm işlevler kullanım dışıdır.                                       
* Saat, giysi kolunuzun altında kaldıysa uyku durumuna 
geçebilir.  

Power saving on indicator 

* Saat 6:00 AM ile 9:59 PM arasında uyku durumuna geçmez. Fakat saat 6:00AM'e 
geldiğinde saat zaten uyku durumunda ise uyku durumunda kalmaya devam eder.  
            

Uyku Durumunun Sona Erdirilmesi 
Aşağıdaki işlemlerden birini yapınız.  
* Saati iyi aydınlatılan bir mekana çıkartınız. 5 saniye kadar sonra ekran açılacaktır.  

    
* Herhangi bir tuşa basınız. 
* Ekranı okumak için saati yüzünüze doğrultunuz.   

Güç Depolama Fonksiyonunun Açılıp Kapatılması 

Pil gücü     
göstergesi  

Zaman Ayarları işlevinde 2 saniye kadar (D)ye basarak 
Güç Depolama çık ( S göstergesi görünür) ve kapalı (S 
göstergesi görünmez) arası seçim yapınız. * (D) tuşuna 
basarak 12 saatlik zaman ayarını yada 24 saatlik zaman 
ayarını da yapabilirsiniz. 

(Hemen Şarj Et) 
Güç Depolama açık 
(S)/ Şarj (C)/Telafi (R) 
göstergeleri Otomatik Ekran  

Otomatik ekran dijital ekran içeriğini sürekli olarak 
değiştirir.  

Otomatik Ekranı Kapatmak İçin  
(B) dışında herhangi bir tuşa basarak otomatik ekranı 
kapatınız. Böylece zaman ayarlarına dönersiniz. 

Otomatik Ekranı Açmak İçin  
Saatten bip sesi gelene dek yaklaşık 3 saniye boyunca 
(C) tuşuna basınız.  
* Ekranda bir ayar yapılmaktayken Otomatik Ekran 

açılamaz.                            

* Ekranda yanan (C) şarj göstergesi saatin pil seviyesinin 4. seviyede olduğunu ve 
mümkün olduğunca çabuk aydınlık bir ortama çıkartılarak şarj edilmesi gerektiğini 
gösterir.  

* 5. seviyede tüm işlevler kullanım dışı kalır ve tüm ayarlar fabrika ayarlarına döner. 
Tekrar arj edilebilen pil şarj oldukça bu işlevler tekrar kullanıma açılacaktır fakat pil 
gücü seviye 5'ten seviye 3'e çıktığına saat, tarih, ve tüm diğer ayarları tekrar  
yapmanız gerekir. Pil seviyesi 4. seviyeye ulaştığında ekranda saat görünse de 
( yanan (C) göstergesi ile belli olur) pil gücü seviye 3'e ulaşmadan ( şarj göstergesi 
(C) ekranda yanmaz) saat, tarih ve diğer ayarları yapamazınız.                       

* Saati direk güneş ışığı altında yada başka bir ışık kaynağının yakınında bıraktığınızda 
pil gücü göstergesi gittikçe pil gücü seviyesi için daha yüksek bir seviye göstermeye 
başlar. Gerçek pil gücü ise bir kaç dakika sonra ekrana gelecek olandır.                   

* Arka ışığı yada alarm işlemlerinden birini çok kısa bir sürede çok sık kullanırsanız 
ekrana telafi göstergesi (R) gelir.  Ve pil gücü kendi kendini telafi edene kadar şu 
fonksiyonlar çalışmaz: 
Arka ışık ve sesli uyarılar (alarmlar, bip sesleri) 
Bir süre sonra pil kendini telafi eder ve ekrandaki (R) telafi göstergesi söner. 
Böylece yukarıdaki fonksiyonlar da kullanılabilir duruma gelirler.  

Şarj Etme Uyarıları    
Bazı şarj etme koşulları saatin çok fazla ısınmasına neden olur. Tekrar şarj edilebilen pili 
şarj ederken saati aşağıda belirtilen yerlerde bırakmayınız. Öte yandan saatin çok fazla 
ısınmasına izin vermek ekranın sıvı kristal yapısını da karartır. Saat ısısı tekrar normale 
düştüğünde LCD'nin görüntüsü de normale dönmelidir.    
Uyarı ! 
Tekrar şarj edilebilen pili şarj etmek amacıyla saati yoğun ışığa maruz bırakmak 
saatin çok ısınmasına neden olabilir. Saatin ısınmış olma ihtimali varsa elinizi 
yakmamasına dikkat ediniz. Aşağıdaki koşullarda uzun süre bırakılan saat bir süre 
sonra çok fazla ısınacaktır: 
* Direk güneş ışığı altına park edilmiş arabanın ön camının altı 
* Bir akkor lambanın çok yakını  
* Direk güneş ışığı  

Şarj Rehberi  
Tamamen şarj olmuş bir saatin zaman ayarları işlevi aşağıdaki koşullarda kullanılması 
durumunda 6 ay boyunca çalışır:  
İşlem Koşulları 
* Saat aydınlığa çıkartılmazsa 
* Ekran her gün 18 saat açık, 6 saat uyku durumunda kalırsa 
* Her gün tek arka ışık (1,5 saniye) kullanılırsa 
* Her gün alarm 10 saniye çalarsa 

Otomatik Geri Dönüş Özelliği  
* Herhangi bir işlevde her hangi bir tuş kullanımı yaptıkta sonra ( (B) tuşu hariç) 

(C)ye basarak direk Zaman Ayarları ekranına dönebilirsiniz. 
* Herhangi bir işlem yapmaksızın saati 2 yada 3 dakika Data Bank, Alarm yada Gün 

Sayacı işlevinde bırakırsanız saat otomatik olarak Zaman Ayarları işlevine döner.  
                            

* Ekranı üzerinde rakamlar yada hane yanıp sönmekteyken hiçbir işlem yapmadan  
2 yada 3 dakika bırakırsanız saat o ana kadar yapmış olduğunuz ayarı 
kaydederek ayarlar ekranından çıkar.    

Veri ve Ayar Taraması  
(B) , (C) ve (D) tuşları bir çok işlevde ve ayarlar ekranında ekrandaki verilerin taranması 
amacıyla kullanılır. Bir çok durumda bu tuşları basılı tutmak yapılan tarama işleminin en 
yüksek hızda yapılmasını sağlar.  

İç Ekranlar  
Data Bank, Alarm yada Gün Sayacı işlevlerine girdiğinizde karşınıza çıkan ilk ekran o 
işlevden çıkmadan önce üzerinde en son işlem yaptığınız ekrandır.  
Zaman Ayarları 
* Saniye hanelerindeki rakam 30 ile 59 arasındayken saniyeleri sıfırlarsanız saniyeler 

sıfırlanırken dakika hanesine 1 dakika ekleme yapılır. Saniye hanelerindeki rakam 
00 ile 29 arasındayken yapılan saniye sıfırlamasında dakika hanelerine ekleme yapılmaz. 

* Yıl ayarları 2000 ile 2039 arasında yapılabilir.  
* Saatte bulunan tam otomatik takvim özelliği saatin eksik yılları ve farklı ay uzunluklarını  

otomatik olarak algılamasını sağlar. Pil değişimi yapmanız ve pil gücünün 5. seviyeye 
düşmesi hariç bu ayarları tekrar yapmanız gerekmez.                                                
                                    



   

 

Kod  Şehir  UTC       
Farkı  Aynı zaman dilimindeki diğer ana şehirler  

Pazar  P.tesi          Salı    Çarşamba  
Perşembe  

Cuma  C.tesi  

KULLANIM KILAVUZU 2568 

Karakter Listesi UTC 
"UTC" harfleri zaman ayarları için dünya çapında bilimsel standart olan "Uluslararası Saat 
Kordinasyonu"nun kısaltmasıdır. Bu özellik otomatik (cesium) saatlerin mikro saniyelerle 
çalışmasını sağlamak üzere kurulmuştur. Eksik saniyeler İngiltere'deki Greenwich'te 
bulunan UTC noktası referans alınarak ekleme yapılır.  
Ara Işık Uyarıları  
* Electro-luminescent paneli çok uzun kullanım sonucunda gücünü yitirir.     

          
* Arka ışık tarafından sağlanan aydınlatma direk güneş ışığı altında kullanıldığında 

ekranın okunmasını zorlaştırır.  
* Ekran aydınlanırken saatten kısık bir ses gelebilir. Bu EL panelinin aydınlatma  

için kullanıldığında yaptığı titreşimin sesidir. Saatle ilgili bir arıza olduğu 
anlamına gelmez.    

* Alarm çalarken arka ışık otomatik olarak söner.  
*  Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır. 

Otomatik Işık Anahtarı Uyarıları  
* Saati giysinizin içine giydiğinizde kolunuzun hareketi yada titreşimi otomatik 

ışık anahtarının ekran aydınlatmasını çalıştırmasına neden olabilir. Pil gücünün 
zayıflamasını engellemek için ekranın sık aydınlatılmasına neden olabilecek 
aktiviteler yaparken otomatik ışık fonksiyonunu kapatınız.  

15 dereceden fazla 
olmamalı 

* Eğer saat yere paralelliğin 15 derece altında yada 
üstünde 
ise arka ışık çalışmayabilir. Avuç içinizin yere paralel 
olmasına dikkat ediniz.  

* Saat ekranını yüzünüze doğru tutmaya devam etseniz 
de 1 saniye kadar sonra ekran ışığı söner. 

* Sabit elektriksel yada manyetik güç, otomatik ışık anahtarının normal çalışmasını 
engelleyebilir. Arka ışık çalışmıyorsa saati başlangıç pozisyonuna alınız (yere   
paralel) ve sonra tekrar yüzünüze doğrultunuz. Yine çalışmıyorsa kolunuzu aşağı 
sarkıtıp tekrar deneyiniz.                                                                                        
                

* Bazı durumlarda, arka ışık saati yüzünüze çevirdikten hemen sonra çalışmayabilir.  
Bu arka ışığınızda  arıza var demek değildir.                                                                
            

Şehir Kodları Tablosu 

* Aralık 2001 verilerine göre düzenlenmiştir. 

Haftanın Günü Listesi 

* 138. karakterden 184. karaktere kadar olanlar Rusça /Yunanca içindir. 
    Almanca ve Türkçe, 137. karakter ise  
Almanca, 136. karakter 

* 2. karakterden 58 karaktere kadar olanlar Japonca'dır 

* 104. karakter 
* 64. karakter 

Çeşit Tablosu 

   (boşluk) 

İsviçre içindir. 
İsviçre içindir. 


