
Temel İşlevler
Aşağıdaki bilgiler tüm modlar için 
geçerlidir.

Modlar Arasında Geçiş Yapmak 
İçin

Saatinizde 7 mod bulunur. Bu modlar 
arasında aşağıda gösterilen şekilde 
geçiş yapabilirsiniz.

C

C

C

C

C

C

Ayarlar Modu

Sayaç Modu Kronometre Modu

Alarm Modu

Dünya Saatleri ModuZaman İşleyiş Modu

B 
(Yaklaşık 0,5
saniye)

Kontrol Modu*

(C) yi kullanarak modlar arasında geçiş 
yapabilirsiniz. Kontrol Moduna girmek 
için (B) ye 0,5 saniye kadar basınız.

* Saatiniz Kontrol Moduna girdiğinde, 
telefonunuzla bir eşleşme sağlanır ve 
bluetooth göstergesi ekranda görünür.

Bluetooth göstergesi
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Döner Başlığın Kullanılması
Tepeyi çevirerek ayarları değiştirebilirsiniz.

● Tepeyi hızlıca 3 kez çevirdiğinizde hızlı 
ileri veya geri sarma özelliğini çalışır. 
Hızlı sarmayı iptal etmek için tepeyi 
ters tarafa doğru çeviriniz ya da 
herhangi bir tuşa basınız.

Önemli!

● Tepeyi dışarı çekmeden 
döndürünüz. Tepeyi aşırı şekilde 
dışarı çekmeniz durumunda 
bir hasara veya arızaya sebep 
olabilirsiniz.

●

İbrelerin Yerlerini Değiştirmek İçin
Saat ve dakika ibreleri ekranı daha rahat 
görmeniz için hareket ederler.

1. Saat ve dakika ibrelerinin yerlerini 
değiştirmek için (L) ye basılı tutup 
(C) ye basınız.

● Bunu yaptığınızda saat ve dakika 
ibreleri ekran görüşünü 
kapatmayacakları bir pozisyona 
geçerler.

● (HANDS) göstergesi ibreler hareket 
ederken yanıp sönecektir.

Örnek :
Saat 11:00 da iken ibrelerin yer 
değiştirmesi.

HANDS göstergesi

2. İbreleri normal pozisyonlarına getirmek için, 
(L) ye basılı tutup (C) ye basınız.

Not

● Bu fonksiyon herhangi bir modda 
kullanılır.

● İbreler yer değiştirdiğinde tuşlar 
işlevlerini korurlar.

● Başka bir moda geçtiğinizde 
ibreler normal pozisyonlarına 
geri dönerler.

● 1 saat içerisinde herhangi bir 
işlem yapılmazsa ibreler normal 
pozisyonlarına geri döner.

● Bütün modlarda ayarlar 
yapılıyorken ibreler yer değiştirir. 
Ayarlar tamamlandığında ibreler 
normal pozisyonlarına geri döner.
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Olası bir hatayı önlemek için 
tepeyi bir kez çevirdiginizde 
herhangi bir değişiklik olmaz. 
İstediğiniz işlemi yapmak için 
tepeyi döndürmeye devam ediniz. 
Hata önleme özelliği son yapılan 
işlemden yaklaşık 3 dakika sonra 
devreye girer.



Mobil Bağlantı ile Mobil Telefon 
Kullanmak İçin 
Saatiniz ve telefonunuz arasında Bluetooth 
bağlantısı olduğunda, saatiniz zaman 
ayarını otomatik olarak yapar. Aynı 
zamanda müzik uygulamalarını saatiniz 
üzerinden çalıştırabilirsiniz.

Not

● Bu bölüm saat ve telefon 
işlemlerini anlatır.
X : Saat işlemi
Y : Telefon işlemi

Başlamadan Önce

A  Gerekli Uygulamanın Telefonunuza 
Yüklenmesi

Saatinizi bir telefon ile birlikte kullanmak 
için, önce aşağıdaki linklerden birini seçip, 
CASIO G-SHOCK+ uygulamasını 
telefonunuza yükleyiniz.

● iOS (iPhone)

https://itunes.apple.com/us/app/
id550075201?ls=1&mt=8

● Android (GALAXY, vs.)

https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.casio.gshockplus

Not

● G-SHOCK+ uygulamasından başka 
G’MIX denilen bir müzik uygulaması 
daha vardır. 
G-SHOCK+ uygulamasını 
indirdikten sonra ekrandaki bilgileri 
takip ederek G’MIX uygulamasınıda 
yükleyebilirsiniz.

B  Bluetooth Ayarlarının Yapılması

Telefonunuzun Bluetooth’unu açınız.

iPhone Kullanıcıları İçin

1. Telefonunuzda Ana ekranda, 
“Settings(Ayarlar” ve “Bluetooth)” 
a tıklayınız.

 
  

2. Telefonunuzda Bluetooth’u açınız.
3.  Telefonunuzda “Settings”(Ayarlar) a 

tıklayarak ”Settings” (Ayarlar) 
ekranına geri dönebilirsiniz.   

4.
  

Telefonunuzda, aşağıdaki 
sırada tıklayınız: 
“Privacy’(gizlilik) ve ”Bluetooth 
Sharing”(Bluetooth Paylaşımı)

5.
 

Telefonunuzda “G-SHOCK+” ı 
etkinleştiriniz.

Android Kullanıcıları İçin

Bluetooth u açınız.
● Eğer “Bluetooth” ve “Bluetooth Smart” 

seçenekleri varsa “Bluetooth Smarth” 
seçeneğini seçiniz.

Not

● Ayarlar ile ilgili daha fazla bilgi 
almak için telefonunuzun 
belgelerine bakınız.

C  Saatinizi Telefon ile Eşleştirmek İçin
Saatinizi telefon ile kullanmadan önce, 
eşleştirme yapmanız gerekir.
Saatiniz telefon ile bir kez eşleştiğinde 
normal durumlarda bir daha eşleştirmeye 
ihtiyaç duyulmaz.

1. Telefonunuzu eşleştirme yapacağınız 
saate yakınlaştırınız ( 1 metre yakınına).

2.  Ana ekranda Y görünürken, “G-SHOCK+” 
işaretine tıklayınız.

● Eğer “G’MIX” uygulaması 
telefonunuzda yoksa, ”G’MIX” 
uygulaması yükleme ekranı 
görünecektir. Gerekli adımları 
takip ederek uygulamayı yükleyiniz.

3.  Telefonunuzda, “GBA-400” 
seçiniz ve daha sonra “Next” e tıklayınız.

4.  Telefonunuzda, uygulamada 
gösterildiği gibi işlemleri yapınız. 

● Eğer eşleşme anımsatıcı mesaj 
ekranda görünürse, telefon 
ekranında gösterilen işlemleri 
yapınız.

● Eşleşme tamamlandıktan sonra 
saatinizin telefonunuz ile esleştiğini 
gösteren Bluetooth göstergesi 
ekranda görünür.

Bluetooth göstergesi

5.
 

Telefonunuzda “Start”(Başlat) a 
basınız.

Böylece G-SHOCH+ üst ekranda 
görünür.

Not

● Eşleşme herhangi bir sebepten 
ötürü başarısız olursa, 2. 
basamaktan başlayarak islemleri 
tekrar yapınız.

Otomatik Zaman Ayarı
Telefonunuzun zamanına/saatine bağlı olarak 
saatinizin zaman ayarı her gün yapılabilir.

● Otomatik Ayarı Kullanmak İçin
Aşağıdaki görsellerde gösterildiği gibi saatiniz 
ile telefonunuzu birbirine yakın tutarak otomatik 
ayarlama yaptırabilirsiniz.

● Gece uyuyorken

22:00

● Öğleden sonra masanızda çalışıyorken

14:00

Önemli!

● Bluetooth bağlantısı olmadığında 
bile eğer zaman eşleşmesi otomatik 
olarak gerçekleştiyse, bağlantı 
yapılmıştır ve eşleşme otomatik 
olarak yapılmıştır. Eşleşme 
tamamlandıktan sonra bağlantı 
otomatik olarak sonlandırılır.

● Saatiniz ve telefonunuz birbirine 
bağlandıklarında, saatinizin zaman 
ayarı telefonunuzun zamanına bağlı 
olarak otomatik bir şekilde ayarlanır.
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https://itunes.apple.com/us/app/id550075201?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.gshockplus


● Otomatik Zaman Ayarıni Yapmak İçin
Otomatik zaman ayarı için telefonunuzdan 
G-SHOCK+ uygulamasını  açınız.

1.  Telefonunuzda, Ana ekranda 
“G-SHOCK+” simgesine tıklayınız.
Bu sayede ekranda “saat aranıyor...” 
ekranı çıkar.

2.  Saatinizde, (B) yi 0,5 saniye 
kadar basılı tutunuz.

Bunu yapmanız saatiniz ile 
telefonunuzun bağlantı kurmasını ve 
saatinizin Kontrol Moduna girmesini 
sağlar.

3.  Telefonunuzda, “Saat ayarları”na 
tıklayınız.

4.  Telefonunuzda, “Temel ayarlar”a 
tıklayınız.

5.  Telefonunuzda, “Zaman ayarı”na 
tıklayınız.

● Gösterilen adımları telefonunuzun 
ekranından yapınız.

Not

● Saatinizin asıl zaman ayarı 
otomatik zaman ayarından 30 
saniye sonra gerçekleşir.

Örnek: Otomatik zaman ayarı 
22:00 olarak ayarlandığında, 
saatinizin zaman ayarı 22:00 dan 
30 saniye sonra başlayacaktır.

● Eğer zaman ayarı bir sebepten 
ötürü başarısız olursa, saatiniz 
bir bip sesi çıkartır. Eğer bu olursa, 
saatinizi ve telefonunuzu birbirne 
yaklaştırınız.

Müzik Uygulaması İşlemleri
CASIO G’MIX müzik uygulaması 
telefonunuzda çalışıyorken, saatiniz 
üzerinden uygulamayı kontrol edebilirsiniz.

Not

● G’MIX uygulaması müzikten keyif 
almanız için 3 farklı mod sunar.

● PLAYER Modu (Oynat/Duraklat)

Bu mod ile telefonunuzun müzik 
arşivindeki şarkıların ses kalitesini, 
ambiansını ve playback ayarlarını 
değiştirebilirsiniz.

● Arama Modu
Bulunduğunuz yerde bir müzik çalıyorsa, 
bu modu kullanarak çalan şarkının ismini 
ekranda görebilirsiniz.

● SOUNDER Modu

     

Bu modu kullanarak G’MIX uygulaması 
ile gelen ses efektlerini ya da kendi 
oluşturmuş olduğunuz ses efektlerini, 
saatinizi kullanarak çalablilirsiniz.

● G’MIX Uygulamasını Yüklemek İçin
Yan tarafta anlatılan işlemleri yapabilmek 
için G’MIX uygulamasını telefonunuza nasıl 
yükleyeceğiniz aşağıda gösterilmektedir.

1.
 

Telefonunuzda, “G-SHOCK+” 
simgesine tıklayınız.

Bu sayede ekranda “saat aranıyor...” 
ekranı çıkar.

2. Telefonunuzda, (B) yi 0,5 saniye 
kadar basılı tutunuz.

3.  
Telefonunuzda, “Müzik Uygulaması 
ayarları”na tıklayınız.

Telefonunuzun ekranında gösterilen 
işlemleri yapınız.

● G’MIX Uygulamasını Kullanmak İçin
G’MIX uygulamasını kullanabilmeniz için 
saatiniz ve telefonunuz arasında bağlantı 
kurmuş olmanız gerekir.

Aşağıdaki işlemleri yapınız.
1. Telefonunuzda, Ana ekranda 

“G-SHOCK+” simgesine tıklayınız.
 

2. Saatinizde, (B) yi 0,5 saniye 
kadar basılı tutunuz.

Böylece saatiniz Kontrol Moduna girer.

3.  Saatinizdeki tuşları kullanarak 
ya da tepeyi çevirerek istediğiniz işlemi 
yapınız.
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Not

G’MIX uygulamasında aşağıdaki 
adımları tepeyi çevirerek 
yapabilirsiniz: 

ses seviyesi, parça seçimi, albüm 
seçimi, sanatçı seçimi, oynatma 
listesi seçimi,  efekt seçimi, sounder 
sesi seçimi.

Eğer Iphone kullanıcısı iseniz, 
G’MIX uygulmasını ya da standart 
iphone müzik uygulamasını 
saatinizden kontrol edebilirsiniz. 
Eğer standart iphone müzik 
uygulamasını kontrol etmek 
istiyorsanız aşağıdaki adımları 
uygulayınız.

1. G’MIX uygulamasını 
telefonunuzdan kaldırınız.

  

2. ‘G-SHOCK+ uygulamasının üst 
ekranında “Müzik Uygulaması 
Ayarları” ve “Müzik” e tıklayınız.

Bazı müzik dosyalarında, G’MIX 
uygulamasının, playback özelliği 
desteklenmez.

Şarkı İsmi Aratmak İçin
Bulunduğunuz yerde eğer müzik çalıyorsa, 
Şarkı ismi Bulma  özelliğini kullanarak çalan 
şarkının ismini öğrenebilirsiniz.

Önemli!

Bu fonksiyonları kullanmak için 
CASIO G’MIX müzık uygulaması 
telefonunuzda yüklü olmalıdır.

l  Müzik Uygulaması İşlemleri

Saatiniz ve telefonunuz arasında 
bağlantı olmadığı durumda aşağıdaki 
adımları uygulayınız.

1. Saatiniz ile telefonunuz bir birine 
bağlı ise, bağlantıyı sonlandırmak için 
(B) ye 0,5 saniye kadar basılı tutunuz.

2.  Saatinizde, Zaman İşleyiş Moduna 
giriniz ve ardından hemen tepeyi 2 kez 
çeviriniz.

Bunu yaptığınızda aramanın başladığını 
gösteren “SEARCH” kelimesi ekranda 
görünür.

Eğer şarkı ismi araması başarılı olursa, 
şarkının ismi saatinizin ekranında 
görünecektir.

Tepe
Şarkı ismi

3.
 

Saatinizde, (L) dışında herhangi bir 
tuşa basarak ekrandaki şarkı ismini 
silebilirsiniz.

Not

Eğer şarkının ismi görüntülenmeye 
uygun değilse ya da şårkının birden 
fazla adı varsa ekranda “*CHECK app” 
yazısı görünür. Bu durum olduğunda 
şarkının adını öğrenmek için 
telefonunuzu kullanınız.

Eğer şarkı ismi bulunamazsa 
ekranda “*FAILED” görünür.

Bu özellik sadece telefonunuzda 
G-SHOCK+ ve G’MIX uygulamaları 
yüklü iken çalışır.

Telefon Bulmak İçin

Telefon bulma özelliği ile telefonunuzdan 
gelecek olan sesi takip edip ederek telefonunuzu 
kolayca bulabilirsiniz. Telefonunuz sessiz 
moddayken bile bu sesi çıkartır.

Bu özellik sadece telefonunuzda “G-SHOCK+” 
programı çalışıyorken kullanılabilir.

Önmeli!

      Bu özelliği, telefonun arama sesinin 
yasak olduğu yerlerde 
kullanmayınız.

     

Yüksek tonda bir ses gelir. Bu 
özelliği kullanırken telefonunuzu 
kulaklık ile kullanmayınız. 

1. Saatiniz, ile telefonunuz bir birine 
bağlı ise, bağlantıyı sonlandırmak için 
(B) ye 0,5 saniye kadar basılı tutunuz.

2.  Saatinizde, Zaman İşleyiş Moduna 
giriniz ve (D) ye 1 saniye kadar basınız.

Bunu yaptığınızda saatinizin ekranı 
aşağıdaki gibi görünür ve 
telefonunuzdan bir ton sesi gelir.

Telefonunuzdan ton sesinin gelmesi 
birkaç saniyeyi alabilir.

3.  Saatinizde herhangi bir tuşa basarak ton 
sesini susturabilirsiniz.

     Saatinizin herhangi bir tuşuna basarak 
telefonunuzdan gelen ton sesini sadece 
ilk 30 saniye içerisinde durdurabilirsiniz.
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Şarkı ismi 17 karakter (harf, rakam, 

(katakana) uzunluğunda 
görüntülenebilir.



Saatin Ayarlarını Yapmak İçin
G-SHOCK+ yı kullanarak alarmı, 
zamanlayıcıyı ve 12/24 saatlik zaman işleyiş 
ayarlarını kolayca ayarlayabilirsiniz.

1.  Telefonunuzda, “G-SHOCK+” 
simgesine tıklayınız.

2.   Saatinizde, (B) ye 0,5 saniye kadar 
basılı tutunuz.

Bunu yaptığınızda saatiniz ve 
telefonunuz arasında bağlantı kurulur 
ve saatiniz Kontrol Moduna girer.

3.  Telefonunuzda, “Saat Ayarları”
 na tıklayınız.

4.  Telefonunuzda, değiştirmek 
istediğiniz ayarları seçiniz ve sonra 
telefonunuzun ekranında gösterilen 
işlemleri yapınız.

Dünya Saatleri Şehri Ayarları
Dünya Saatleri ile beraber,  G-SHOCK+ 
şehir listesi ya da dünya haritasında bulunan 
bir Dünya Saatleri Şehri seçebilirsiniz.

1. Telefonunuzda, “G-SHOCK+” 
simgesine tıklayınız.

 

2. Saatinizde, (B) ye 0,5 saniye kadar 
basılı tutunuz.

     

Bunu yaptığınızda saatiniz ve 
telefonunuz arasında bağlantı kurulur 
ve saatiniz Kontrol Moduna girer.

 

3. Telefonunuzda, “Saat Ayarları”
 na tıklayınız.

 

4.  Telefonunuzda, “Dünya Saatleri” 
ne tıklayınız.

5.  Telefonunuzun ekranında görünen 
işlemleri yapınız.

Not

G-SHOCK+ Dünya Saatleri size 
yaklaşık 300 şehri Dünya Saatleri 
Şehri olarak seçmenizi sağlar. 
Eğer G-SHOCK+ ile se√tiğiniz şehir 
saatinizin desteklediği 100 şehir 
içerisinde değilse. Bu şehrin zaman 
dilimi saatinizin şehir listesinin 
“EXTRA” bölümünde kayıtlıdır.

İbrelerin Hizalanması
G-SHOCK+ ı kullanarak, ibreler dijital 
ekrandakinden farklı bir zamanı işaret 
ettiklerinde, ibrelerin asıl yerlerini 
ayarlayabilirsiniz.

1. Telefonunuzda, “G-SHOCK+” 
simgesine tıklayınız.

 

2. Saatinizde, (B) ye 0,5 saniye kadar 
basılı tutunuz.

  

Bunu yaptığınızda saatiniz ve 
telefonunuz arasında bağlantı kurulur 
ve saatiniz Kontrol Moduna girer.

3. Telefonunuzda, “Saat Ayarları”
 na tıklayınız.

 

4. Telefonunuzda, “Temel Ayarlar”
 a tıklayınız.

 

5.  Telefonunuzda, “İbrelerin Asıl 
Yerlerinin Ayarlanması” na tıklayınız.

6. Telefonunuzun ekranında görünen 
işlemleri yapınız.

 

Bağlantı

Bir Telefon ile Bağlantıyı Kesmek İçin

Bağlantı kesildikten sonraBağlandı

Bluetooth bağlantısını sonlandırmak için, 
(B) ye Bluetooth göstergesi kaybolana dek 
0,5 saniye kadar basınız.

Bir Telefon ile Bağlantı Kurmak İçin
Bu bölümde bir telefon ile saatiniz arasında 
nasıl Bluetooth bağlantısı yapabileceğiniz 
anlatılır.

 Eğer bağlantı kurmak istediğiniz telefon ile 
saatiniz daha önce eşleşmediyse, “C Saatinizi 
Telefon ile Eşleştirmek İçin” bölümünü 
uygulayıp onları eşleştiriniz.

1. Telefonu saatinize doğru yaklaştırınız 
(1 metre mesafesinde).

2. Saatinizde, Bluetooth göstergesi 
ekrana gelmediyse, (B) ye 0,5 saniye kadar 
basıp bağlantı kurunuz.

Bu sayede Bluetooth bağlantısı sağlanır 
ve Bluetooth göstergesi ekrana gelir.

Saatiniz Kontrol Moduna girecektir.

BağlandıBağlı değil

Önemli!

Eğer bağlantı kurmakta 
zorlanıyorsanız, G-SHOCK+ 
telefonunuzda çalışmıyor demektir. 
Telefonunuzun ana ekranında, 
“G-SHOCK+” simgesine tıklayınız. 
Sonra saatinizde 0,5 saniye kadar 
(B) basınız.
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Not

Saatinizle veya telefonunuzla belirli 
bir süre herhangi bir işlem 
yapmadığınızda bağlantınız 
kesilir( sınırlı zamanlı bağlantı).

Sınırlı bağlantı zamanını belirlemek 
için G-SHOCK+ işlemlerini takip 
ediniz: “ Saat ayarları”, “Temel 
Ayarlar” ve “ Bağlantı süresi”. 
Daha sonra ayarları 1 saat, 1,5 saat 
ya da 2 saat olarak belirleyebilirsiniz.

Bağlantı Kaybı Uyarısı

Saatiniz ve telefonunuz arasında bir Bluetooth 
bağlantısı varken, aşağıdaki durumlarda 
“LINKLOSS” uyarısı ekrana gelebilir: bir süre 
herhangi bir işlem yapmazsanız, saatiniz ve 
telefonunuz arasındaki mesafe büyürse, 
telefonunuz kapanırsa, bağlantı paraziti ya da 
başka bir sebepten kesilirse. 
Bağlantının kopması durumunda saatiniz 
Zaman İşleyiş Moduna döner. Tekrar 
bağlanmak için, saatiniz ve telefonunuzu 
birbirine yakınlaştırıp saatinizde (B) tuşuna 
0,5 saniye kadar basılı tutunuz.

 

Eğer G-SHOCK+ “Bağlantı kaybı uyarısı” 
ayarlarında “Ton” seçili ise, bağlantı kaybı 
olduğunda saatinizden bip sesi gelir.

l  Saati Yapılandırma Ayarları

Saatin Uçuş Moduna Girmesi
Uçuş Modunu Bluetooth ve radyo dalgalarını 
kapatmak için kullanınız. Bir hastanede, uçak 
içerisinde ya da radyo dalgaları 
emisyonlarının yasak olduğu herhangi 
bir yerde Uçuş Moduna giriniz.

Önemli!

Aşağıdaki fonksiyonlar Uçuş 
Modunda çalışmaz.

ー Otomatik ayarlama
ー Şarkı ismi arama
ー Telefon bulma
ー Bluetooth bağlantısı

1.  Saatiniz bir telefon ile bağlantıda ise, 
saatinizde (B) ye 0,5 saniye basılı 
tutup bağlantıyı kesiniz.

2.  Saatinizde yaklaşık 4 saniye kadar 
(C) ye basınız.

Bu sayede saatiniz Uçuş Moduna girer 
ve Uçuş Modu göstergesi ekrana gelir.

(C) ye her 4 saniye boyunca basılı 
tuttuğunuzda, saatiniz Uçuş Moduna 
girer veya çıkar.

Uçuş Modu Göstergesi

Mobil Bağlantı Bilgilerinin Görüntülenmesi
Saatiniz üzerinde Mobil bağlantı bilgilerini 
görüntülemek için bu bölümdeki bilgileri 
kullanınız.

1.  Saatinizde (C) ye yaklaşık 2 saniye 
basılı tutunuz.

Bunu yaptığınızda saatiniz Zaman 
İşleyiş Moduna girer.

Saatiniz bir telefon ile bağlantıda ise, 
saatinizde (B) ye 0,5 saniye basılı 
tutup bağlantıyı kesiniz.

2.  Saatinizde (C) ye 5 kez basarak Kurulum 
Moduna giriniz.

“SETUP” yazısı saatinizin cihaz adını takip 
ederek ekrana gelir. 
(D) ye her bastığınızda aşağıdaki sıra ile 
içerikleri görüntülersiniz.

Saatinizin cihaz adı

p

Saatinizin cihaz adresi

p

Halihazırda bağlanmış olan telefon türü *
* Sadece telefon ve saat arasında 
bağlantı kurulmuşsa görünür.

3.  Saatinizde (C) ye basarak Zaman İşleyiş 
Moduna geri dönebilirsiniz.

Eşleşme Bilgilerinin Temizlenmesi
Telefonunuzdan saat ile eşleşme bilgisini 
kaldırmak için, eşleşme bilgilerini telefonunuzdan, 
saatinizden ve G-SHOCK+ tan silmeniz gerekir.

G-SHOCK+ tan Eşleşme Bilgisi Silmek İçin

1. Saatiniz bir telefon ile bağlantıda ise, 
saatinizde (B) ye 0,5 saniye basılı 
tutup bağlantıyı kesiniz.

 

2. Telefonunuzun G-SHOCK+ ekranında sağ üst 
köşedeki “i” ye tıklayıp “Bağlantı Ayarları” 
ekranını görüntüleyiniz.

3. Telefonunuzda “Daha önce kaydedilmiş saat” 
listesinden, silmek istediğiniz eşleşme bilgisini 
seçiniz.

4.  Telefonunuzda “ Eşleşme kaydını silmek için” 
e tıklayınız.

5. Telefonunuzda “Yes” (“Evet”) e tıklayınız. 

Bu sayede saat ile eşleşme bilgilerini G-SHOCK+ 
tan silmiş olursunuz.
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� Eşleşme Bilgilerini Telefon Üzerinden 
Silmek İçin

iPhone Kullanıcıları İçin

1.  

  

Telefonunuzda, Ana ekranda, “Ayarlar” ve 
“Bluetooth” a tıklayınız.

2. Daha sonra telefonunuzda “ CASIO 
GBA-400” nin yanında ki “g” ye basınız.

3.  Telefonunuzda “Bu cihazı unut” a tıklayınız.
Bu sayede telefonunuz üzerindeki 
eşleşme bilgilerini silmiş olursunuz.

Android Kullanıcıları İçin

1. Telefonunuzda, Ana ekranda, “Ayarlar” ve 
“Bluetooth” a tıklayınız.

 

 
2. Daha sonra telefonunuzda “ CASIO 

GBA-400” nin yanında ki “j” ye basınız.
  

3.  Telefonunuzda “Eşleşmeyi bırak” a 
tıklayınız.
Bu sayede telefonunuz üzerindeki 
eşleşme bilgilerini silmiş olursunuz.

4. Telefonunuzda durum çubuğunu aşağı 
doğru kaydırınız ve bildirim panelini açınız.

5.  Telefonunuzda e ye basıp (Bluetooth) 
Bluetoothu kapatıp sonra tekrar açınız.

Not

�  Yapmak istediğiniz gerçek 
işlemlerin telefon modelinize bağlı 
olduğunu unutmayınız. Daha fazla 
bilgi için telefon belgelerinize 
bakınız.

� Eşleşme Bilgilerini Saatinizden Silmek İçin

1.  Saatinizde, (C) ye 2 saniye kadar basılı 
tutunuz.

2.  Saatinizde (C) ye 5 kez basıp Kurulum 
Moduna giriniz.

“SETUP” (Kurulum) saatinizin cihaz 
adını takip ederek ekranda görünecektir.

Cihaz adı

3.  Saatinizde (A) ya 2 saniye kadar basılı 
tutunuz.

Eşleşme silindi bilgisi alındığında 
saatinizin ekranında sağdan sola 
doğru “NOT YET PAIRED” 
(Henüz Eşleşmedi) yazısı geçer.

4.  (C) ye basarak Zaman İşleyiş Moduna 
geri dönebilirsiniz.

Başka Bir Telefon ile Bağlantı Kurmak ıçin
Herhangi bir başka telefonla ya da yeni bir 
telefon aldığınızda Bluetooth bağlantısı 
kurmak için aşağıdaki adımları uygulamanız 
gerekir.

1. Eşleşme Bilgilerini Silmek için

2. Saat ile Telefonu Eşleştirmek İçin

Başka Bir Saat ile Telefonunuz Arasında 
Bağlantı Kurmak İçin

Telefonunuz ile saatinizi eşleştirmeden 
önce mesela yeni bir saat aldığınızda, 
öncelikli olarak aşağıdaki basamakları 
uygulamanız gerekir.

� Saatiniz ile Bir Telefonu Eşleştirmek ıçin

1. Telefonunuzdaki G-SHOCK+ ana 
ekranında sağ üst köşedeki “i” ye basıp 
“Bağlantı Ayarları” ekranını görüntüleyiniz.

2. Telefonunuzda “ Yeni bir saate 
bağlanmak için” e tıklayınız.

3. Telefonunuzda, bağlanmak istediğiniz 
saatin adını seçip “Next” (İleri) ye tıklayınız.

� Bu noktadan sonra, telefonunuzun 
ekranında çıkan yönlendirmeleri 
takip edip, eşleştirme işlemini 
tamamlayınız.

� Halihazırda Eşleşmiş Olan Bir Saat ile 
Bağlantı Kurmak İçin

1. Telefonunuzdaki G-SHOCK+ ana 
ekranında sağ üst köşedeki “i” ye basıp 
“Bağlantı Ayarları” ekranını görüntüleyiniz.

2.  “Previously registered watch” ( Daha önce 
kaydedilmiş olan saat) listesinden, bağlantı 
kurmak istediğiniz saatin ismini seçiniz.

3.   Telefonunuzda “Connect to this ***” 
(*** ile Bağlantı Kurmak İçin) e tıklayınız.

� Telefonunuzun ekranında çıkan 
yönlendirmeleri takip edip, bağlantı 
işlemini tamamlayınız.

Önemli!

� Bir telefon aynı anda sadece bir 
saat ile bağlantı kurabilir. 
Başka bir saat ile bağlantı kurmak 
için varolan saatin bağlantısını 
kaldırmanız gerekir.

Saat Ayarları
Saatiniz bir telefon ile bağlandığında, 
otomatik olarak zaman ve tarih ayarlarını 
telefon bilgilerine göre günceller. Eğer 
saatiniz bir telefon ile bağlanmadı ise aşağıdaki 
adımları uygulayarak
zaman ve tarih ayarlarını ayarlayınız.

Başlamadan Önce

Bu bölümdeki adımları Zaman İşleyiş Modunda 
yapınız. Zaman İşleyiş Moduna geçmek için 
(C) ye basınız.

l    Modlar Arasında Geçiç Yapmak İçin

Zaman İşleyiş Modu
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Zaman Dilimini Seçmek İçin
Saatinizi normalde kullanacağınız, 
Bulunduğunuz Şehre ait zaman dilimini 
seçmek için aşağıdaki adımları uygulayınız. 
Yaz saati uygulamasını kullanan bir yerde 
yasıyorsanız, aynı zamanda yaz saatini 
açıp kapatabilirsiniz.

Önemli!

Eğer yanlış zaman dilimi seçtiyseniz, 
Dünya Saatleri Modunda gösterilen 
zaman yanlış olacaktır.

1. (A) ya 2 saniye kadar basılı tutunuz.

“SET Hold” yazısı görünür ve ardından 
zaman dilimi ayarları ekranda yanıp 
sönmeye başlar.

Döner
tepe

2. Döner tepeyi çevirip zaman dilimini 
değiştirebilirsiniz.

Zaman dilimleri ile ilgili daha fazla 
bilgi için “Şehir Adı Listesi” ne bakınız.

Örnek:
Saatinizi Tokyo da kullanmak için 
[+09:00] ı seçiniz.

3. Yaz saati ayarlarını değiştirmek için 
(C) ye basınız.

Eğer yaz saati ayarlarını değiştirmek 
istemiyorsanız (A) ya basınız.

4.Döner tepeyi çevirerek [ON] (açık)
(yaz saati) ya da [OFF](kapalı) (standart 
zaman) ı görüntüleyiniz.

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

Not

Yaz saati uygulaması açık iken DST 
göstergesi ekranda görünür.

Zaman ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. (A) ya 2 saniye kadar basılı tutunuz.

“SET Hold” yazısı görünür ve ardından 
zaman dilimi ayarları ekranda yanıp 
sönmeye başlar.

Time zone

2. (C) ye 3 kez basarak saniye hanesini yanıp 
söner hale getiriniz.

Saniye

3. Saniye sayımını 00 a sıfırlamak için 
(D) ye basınız.

Siz (D) ye bastığınızda saniye sayımı 
30 ile 59 arasında ise, dakika sayımına 
1 ekleme yapılır.

4. (C) ye basıp saat ayarlarını yanıp söner 
hale getiriniz.

Döner
tepe

Saat

5. Tarihi ayarlayınız.

Yanıp sönen ayarları değiştirmek 
için döner tepeyi çeviriniz.

(C) ye her basışınızda ayarlar 
aşağıdaki sırada değişir: saat, 
dakika, yıl, ay ve gün.

6. Ayar ekranından çıkmak için (A) ya 
    basınız.

12 ve 24 Saatlik Zaman İşleyişi 
Arasında Geçiş Yapmak İçin

1. (A) ya 2 saniye kadar basılı tutunuz.

“SET Hold” yazısı görünür ve ardından 
zaman dilimi ayarları ekranda yanıp 
sönmeye başlar.

Zaman dilimi

2. (C) ye iki kez basınız ve hali hazırda olan 
ayar (12H ya da 24H) ekranda yanıp söner.

PM göstergesi

3. Tepeyi çevirerek 12H( 12 saatlik zaman 
işleyişi) ya da 24H (24 saatlik zaman 
işleyişi) yi görüntüleyiniz.

4. Ayar ekranından çıkmak için (A) ya basınız.

Not

12 saatlik zaman işleyişi seçili iken,  
a.m. ve p.m. göstergeleri zamana 
bağlı olarak ekranda görünür.

Kullanım Kılavuzu 5413

8www.ersa.com.tr

rt.
moc.asre.

w
w

wrt.
mo

c.
as

re
.

w
w

w



Yaz Saati
Yaz saati, (zaman tasarrufu)(DST) yaz 
dönemlerinde standart zamandan (STD), 
1 saat, 30 dakika ya da belirli bir miktarda 
zamanı ileri alır. Bulunduğunuz bölge ya da 
ülkenize göre yaz saati kullanımı değişebilir. 
Yaz saati uygulaması bazı bölge ve 
ülkelerde kullanılmaz.

Ayar Birimi Seçmek İçin

(C) ye her basışınızda Zaman İşleyiş Modu 
ayarları aşağıdaki sırayla değişir.

Zaman ayarı

p

Yaz saati

p

12/24 zaman işleyişi

p

Saniye

p

Saat

p

Dakika

p

Yıl

p

Ay

p

Gün

p

Ton ON/OFF

p

Aydınlatma süresi

p

Alarm/zamanlayıcı uyarı modu

p

Yukarıdaki Zaman Ayarına geri döner

Dünya Saatleri
Dünya Saatleri Modu size dünya çapındaki 
100 şehre ait halihazırdaki zamanı 
görüntüleme fırsatı sağlar. 

Başlamadan önce

Bu bölümdeki adımları Dünya Saatleri 
Modundayken uygulayınız. (C) yi kullanarak 
Dünya Saatleri Moduna geçiş yapınız.

l    Modlar Arasında Geçiş Yapmak İçin

Dünya Saatleri Modu

Başka Bir Zaman Dilimindeki 
Saati Görmek İçin

1. Bir şehir seçmek için tepeyi çeviriniz.

Bunu yaptığınızda seçili şehrin 
zamanı görünür.

Her iki yönde de tepeyi 3 kez hızlıca 
çevirmeniz yüksek hızda sarmayı 
başlatır (ileri veya geri).

Döner tepe

Seçilen şehrin saati

Şehir adı

2. (C) ye 5 kez basarak Zaman İşleyiş 
Moduna dönebilirsiniz.

Yaz Saati Uygulamasını  Açmak İçin
Dünya Saatleri Şehrinde yaz saati 
kullanılabilir olduğunda, o şehre ait yaz saatini 
görebilirsiniz.

1. (A) ya 2 saniye kadar basılı tutunuz.

[DST Hold] yazısı ekrana gelir ve 
yaz saati ayarları açık ve kapalı arasında 
geçiş yapar. 

Yaz saati açık olduğunda DST 
göstergesi ekranda görünür.

Döner
tepe

DST göstergesi

Şehir adı

2. (C) ye 5 kez basarak Zaman İşleyiş 
Modunda geri dönünüz.

Alarm

Alarm zamanına ulaşıldığında saatiniz bir 
bip sesi/ve veya yanıp sönen bir uyarı verir.

Başlamadan önce

Bu bölümdeki adımları Alarm Modunda yapınız. 
Alarm Moduna geçmek için (C) yi kullanınız.

l    Modlar Arasında Geçiş Yapmak İçin

Alarm numarası

Alarm Modu
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Alarm Ayarlarını Yapılandırmak İçin

1.Ayarlarını değiştirmek istediğiniz alarm 
numarası ekrana gelinceye dek tepeyi 
çevirerek alarm numaraları arasında geçiş 
yapabilirsiniz ([-1] ila [-5], [: 00].

Döner
tepe

Alarm numarası

� [-1] ila [-4] arasındaki alarmlar 
normal alarmlardır.

� [-5] Erteleme alarmıdır. Alarm 
zamanına ulaşıldığında saatiniz bir 
uyarı verir. Sonrasında uyari işlemi 
7 kez 5 dakikalık aralıklarla tekrarlanır.

� [:00]
Bu saat başı sinyalidir.
Bu açık olduğunda saatiniz her 
bir saat başında bir uyarı verir.

2. (D) yi kullanarak, alarm ya da saat 
başı sinyali ayarlarını istediğiniz gibi 
ayarlayabilirsiniz.

� [-1] ila [-5]
[OFF]: Alarm kapalıdır( herhangi 
bir uyarı sesi çıkmaz).

[1TIME]: Sadece alarm zamanında 
bir kez uyarı verilir.

[DAILY]: Hergün alarm zamanında 
uyarı verilir.

� [:00]
[OFF]:  Saat başı sinyali kapalıdır.
[ON]: Saat başı sinyali açıktır, ve 
saatiniz her bir saat başında uyarı 
verir.

3. (A) ya 2 saniye kadar basılı tutunuz.

[SET Hold] ekrana gelir ve saat hanesi 
yanıp sönmeye başlar.

Saat

4. Alarm zamanını ayarlayınız.
(C) tuşu: Yanıp sönen saat ve dakika 
haneleri arasında geçiş yapmanızı 
sağlar. 
Döner tepe: Yanıp sönen saat ve dakika 
ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

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

6. Zaman İşleyiş Moduna geri dönmek için 
(C) ye 4 kez basınız.

Bir Alarmı Kapatmak İçin

1.Ayarlarını değiştirmek istediğiniz alarm 
ekranı ekrana gelinceye dek tepeyi 
çevirerek alarm ekranları arasında 
geçiş yapınız.

Alarm numarası

Döner
tepe

2. (D) ye basıp [OFF] u görüntüleyiniz.

3. Zaman İşleyiş Moduna geri dönmek 
için (C) ye 4 kez basınız.

Bir Alarmı Durdurmak İçin
Saatiniz alarm sesi çıkartıyorken herhangi 
bir tuşa basarak onu durdurabilirsiniz.

Not

� Erteleme alarmı çalıyorken 
herhangi bir tuşa bastığınızda, 
o anki uyarı işlemini durdurmuş 
olursunuz. Alarm 7 kez 5 dakikalık 
aralıklarla tekrar edecektir. Devam 
eden erteleme alarmını durdurmak 
için alarmı kapalı hale getirmeniz 
gerekir.

Alarm Göstergeleri
Bir alarm veya saat başı sinyali açık olduğunda 
ona tekabul eden gösterge ekranda görünür.

Saat başı sinyali göstergesi

Erteleme
göstergesi

Alarm göstergesi

Alarm açık olduğunda:
Alarm göstergesi görünür.

Erteleme alarmı açık olduğunda:
Alarm göstergesi ve erteleme göstergesi 
ekranda görünür. ( Erteleme alarmı 
çalışıyorken erteleme göstergesi yanıp 
söner.)

Saat başı sinyali açık olduğunda: 
Saat başı sinyali göstergesi ekranda görünür.

Kronometre
Kronometre 999 saat, 59 dakika, 59 saniyelik 
geçen zaman ölçümü yapabilir. 

Aynı zamanda ayrık zaman ölçümü de 
yapabilir.

Başlamadan önce

Bu bölümdeki adımları Kronometre Modunda 
uygulayınız. (C) ye basarak Kronometre 
Moduna geçebilirsiniz.

l    Modlar Arasında Geçiş Yapmak İçin

Kronometre Modu
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Geçen Zamanı Ölçmek İçin

1/100 saniye
Saniye

Dakika

Saat

1. Geçen zamanı ölçmek için aşağıdaki 
adımları uygulayınız.

D

D

D

D Durdur

Devam et

Durdur

Başlat

2. Geçen zaman ölçümlerinin hepsini 
sıfırlamak için (A) ya basınız.

3. Zaman İşleyiş Moduna geri dönmek için 
(C) ye 3 kez basınız.

Ayrık Zaman Ölçümü Yapmak İçin

Saniye
Dakika

Saat

1/100 saniye

1. Ayrık zamanı ölçmek için aşağıdaki 
    adımları uygulayınız.

D

A

A

D Durdur

Ayrımı bırak

Ayır

Başlat

2. Geçen zaman ölçümlerinin hepsini 
sıfırlamak için (A) ya basınız.

3. Zaman İşleyiş Moduna geri dönmek için 
(C) ye 3 kez basınız.

Zamanlayıcı
Zamanlayıcı Modunu kullanarak bir geri 
sayım işlemi yapabilirsiniz. Geri sayım 
süresinin sonuna ulaşıldığında bir bip sesi 
ya da yanıp sönen uyarı verilir. 

Başlamadan önce
Bu bölümdeki adımları Zamanlayıcı 
Modunda uygulayınız. (C) yi kullanarak 
Zamanlayıcı Moduna geçiş yapabilirsiniz.

l    Modlar Arasında Geçiş Yapmak İçin

Zamanlayıcı Modu

Zamanlayıcı Başlangıç Zamanını
Ayarlamak İçin

1. (A) ya 2 saniye kadar basılı tutunuz.

[Set Hold] yazısı görünür ve saat hanesi
yanıp sönmeye başlar.

1/10 saniye
Saniye

Dakika

Saat

2. Geri sayım başlangıç zamanını ayarlayınız.

(C) tuşu:  Yanıp sönen, saat, dakika ve 
saniye arasında geçiş yapılmasını
sağlar.

Döner tepe: Yanıp sönen saat, dakika 
ya da saniye ayarlarını değiştirir. 

Not
Geri sayım başlangıç zamanı, 1 saniye 
ila 100 saat arasında belirlenebilir.

3. Ayarlar ekranından çıkmak için (A) ya 
     basınız.
4. Zaman İşleyiş Moduna geri dönmek 

için (C) ye 2 kez basınız.

Not

� Zamanın [0H00’00”] olarak 
ayarlanması geri sayım başlangıç 
zamanını 100 saat olarak belirler.

Zamanlayıcıyı Kullanmak İçin

1/10 saniye
Saniye

Dakika

Saat

Döner
tepe

Başlat/Durdur

Sıfırla

1. (D) ye basarak geri sayımı başlatınız.
Geri sayım zamanının sonuna ulaşıldığında 
bir bip sesi ya da yanıp sönen uyarı verilir.

� Zamanlayıcı devredeyken işlemi 
sonlandırmak için (D) ye basıp durdurun 
ve (A) ya basıp başlangıç zamanına 
sıfırlayınız.

2. Alarmı durdurmak için herhangi bir 
tuşa basınız.

3. Zaman İşleyiş Moduna geri dönmek 
    için (C) ye 2 kez basınız.

Işık Aydınlatması
Karanlıkta saatinizin ekranını görebilmek 
için aydınlatmayı kullanabilirsiniz.

Işık Aydınlatmasını Açmak İçin

Herhangi bir modda (L) ye bastığınızda 
aydınlatma çalışır.

Not

� Eğer Bluetooth bağlantısı varken 
aydınlatmayı açarsanız titrek bir 
ışık yanar.

� Aydınlatma, bir uyarı verildiği 
sırada eğer aydınlatma açıksa 
kapanır.
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Aydınlatma Süresini Belirlemek İçin
Aydınlatma süresini 1.5 saniye ya da 3 saniye 
olarak seçebilirsiniz.

1. Zaman İşleyiş Moduna girmek için 
(C) ye basınız.

l    Modlar Arasında Geçiş Yapmak İçin

2. (A) ya 2 saniye kadar basılı tutunuz.

[SET Hold] yazısı görünür ve sonra 
zaman dilimi ayarları yanıp sönmeye 
başlar.

3. Halihazırdaki ayarlar ([LT1] ya da [LT3]) 
ekranda yanıp sönmeye başlayana 
dek (C) ye 10 kez basınız.

4. Kullanmak istediğiniz aydınlatma 
süresini seçmek için tepeyi çeviriniz.

[LT1]: 1.5-saniyelik ışık

[LT3]: 3-saniyelik ışık

Döner
tepe

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

İbrelerin Hizalarının Düzeltilmesi
Yüksek manyetizm ya da bir darbe yüzünden 
dijital ibrelerin gösterdiği zaman ile analog 
ibrelerin gösterdiği zaman farklı olarbilir. 
Eğer bu durum olursa ibrelerin 
pozisyonlarını düzeltiniz.

Başlamadan önce

Bu bölümdeki işlemleri Zaman İşleyiş 
Modunda uygulayınız. Zaman İşleyiş 
Moduna geçmek için (C) ye basınız.

l    Modlar Arasında Geçiş Yapmak İçin

Zaman İşleyiş Modu

İbrelerin Yerlerini Ayarlamak İçin

1. (A) ya 5 saniye kadar basılı tutunuz.

[H.SET Hold] ekranda görünür ve sonra
[Sub] yanıp sönmeye başlar.

Döner
tepe

Disk göstergesi

2.         Eğer disk ibresi saatin 12 pozisyonunda 
değilse tepeyi çevirerek o konuma 
getiriniz.

Tepeyi hızlıca 3 kez çevirmeniz 
yüksek hızda sarmayı başlatır.

3. (C) ye basınız.

Bu sayede dakika ve saat ibrelerini 
düzeltmeyi aktif hale getirirsiniz.

(C) ye tekrar bastığınızda disk 
göstergesi düzeltmeye geri dönülür.

Tuş ve tepe işlemleri ibreler hareket 
halindeyken yapılamaz.

Dakika ibresi

Saat ibresi

4. Saat ve dakika ibreleri eğer saatin 
12 pozisyonunda değilse, tepeyi çevirerek 
 o konuma getiriniz.

5. (A) ya basarak Zaman İşleyiş Moduna 
     dönebilirsiniz.

Temel Ayarlar

Başlamadan önce.

Bu bölümdeki işlemleri Zaman İşleyiş 
Modunda uygulayınız. Zaman İşleyiş 
Moduna geçmek için (C) ye basınız.

l    Modlar Arasında Geçiş Yapmak İçin

Zaman İşleyiş Modu

Tuş Seslerini Kapatmak İçin

Aşağıdaki bilgileri kullanarak tuş seslerini 
açıp kapatabilirsiniz.

1. (A) ya 2 saniye kadar basılı tutunuz.

[SET Hold] ekranda görünür ve sonra 
zaman dilimi ayarları yanıp sönmeye 
başlar. 

Zaman dilimi

2. Halihazırdaki ayarlar ([KEY ] ya da [MUTE]) 
ekranda yanıp sönmeye başlayana dek 
(C) ye 9 kez basınız.

3. Tepeyi çevirerek [KEY ] ya da [MUTE] 
     görüntüleyiniz.

[KEY ]: İşlem sesini açar

[MUTE]: MUTE (sessiz) göstergesi ekrana 
gelir ve işlem sesleri kapanır.

Döner
tepe

Mute (sessiz) göstergesi

4. (A) ya basarak ayarlar ekranından 
    çıkabilirsiniz.
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Uyarı Ayarlarını Yapılandırmak İçin
Aşağıdaki bilgileri kullanarak, bir alarmın, 
zamanlayıcı vs nin uyarı şeklini tek bip 
ya da bip sesi ve yanıp sönen uyarı  
olarak seçebilirsiniz.

1. (A) ya 2 saniye kadar basılı tutunuz.

[SET Hold] yazısı ekrana gelir ve sonra 
zaman dilimi ayarı yanıp sönmeye 
başlar.

Zaman dilimi

2. Halihazırdaki ayarlar  ([BEEP] ya da 
[FLASH]) ekranda yanıp sönmeye  
başlayıncaya dek (C) ye 11 kez basınız. 

3. Tepeyi çevirerek [BEEP] ya da [FLASH] ı 
görüntüleyebilirsiniz.

[BEEP]: Bip sesi ile uyarı

[FLASH]: Bip sesi ve yanıp sönen uyarı

Döner
tepe

4. (A) ya basarak ayarlar ekranından 
     çıkabilirsiniz.

Pil Yenileme Süresi
Pil gücü düştüğünde, batarya göstergesi 
ekranda yanıp sönmeye başlar ve bazı 
fonksiyonlar çalışmaz. Eğer batarya 
göstergesi yanıp sönmeye devam ederse, 
bataryayı yenilemeniz gerekir.

Düşük Batarya Göstergesi

Not

� [RECOV] yanıp sönüyorken, 
bazı özellikler geçici olarak devre 
dışı kalır. Bataryayı bitirmekten 
kaçınınız.

Diğer Bilgiler

Şehir Adları Listesi
Bu şehir listesi saatinizin hafızasında 
kayıtlı olan 100 şehri gösterir. Buna ek 
200 şehir için G-SHOCK+ uygulamasına 
bakınız.

Şehir Adı Zaman Dilimi

(UTC)

+0

Reykjavik

Lisbon

Casablanca

London

Madrid

+1

Paris

Algiers

Brussels

Amsterdam

Zurich

Frankfurt

Oslo

Rome

Copenhagen

Berlin

Stockholm

Budapest

Warsaw

Cape Town

+2

So�a

Athens

Helsinki

Istanbul

Kyiv

Cairo

Jerusalem

Addis Ababa
+3

Jeddah

Tehran +3:30

Moscow
+4

Dubai

Kabul +4:30

Karachi +5

Delhi +5:30

Kathmandu +5:45

Dhaka +6

Yangon +6:30

Novosibirsk

+7
Bangkok

Hanoi

Jakarta

Şehir Adı Zaman Dilimi

Kuala Lumpur

+8

Singapore

Hong Kong

Perth

Beijing

Manila

Shanghai

Taipei

Seoul
+9

Tokyo

Adelaide +9:30

Guam
+10

Sydney

Vladivostok
+11

Noumea

Wellington
+12

Suva

Chatham Islands +12:45

Nukualofa +13

Kiritimati +14

Pago Pago -11

Honolulu -10

Anchorage -9

Vancouver

-8

San Francisco

Seattle

Los Angeles

Tijuana

Edmonton

-7
Phoenix

Chihuahua

Denver

Mexico City

-6

Winnipeg

Dallas

Houston

Guatemala City

Chicago

Atlanta

-5

Havana

Toronto

Lima

Washington DC

Kingston

Philadelphia

Bogota

New York

Boston

Caracas -4:30
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Şehir Adı Zaman Dilimi

Santiago

-4
La Paz

San Juan

Halifax

St. John’s -3:30

Buenos Aires

-3Montevideo

Rio de Janeiro

Fernando de Noronha -2

Praia -1

Ekran Üzerindeki Göstergeler

A Bluetooth göstergesi

Saatinizin bir telefon ile bağlantı 
kurduğunu gösterir (Kontrol Modu).

B Erteleme göstergesi (snooze)
Erteleme alarmının devrede olduğunu 
gösterir.

C Alarm göstergesi
Alarmın açık olduğunu gösterir.

D Saat başı zaman sinyali göstergesi

Saat başı zaman sinyalinin açık olduğunu 
gösterir.

E Uçak Modu
Saatinizin uçak modunda olduğunu ve 
bir telefonla bağlantı yapılamayacağını 
gösterir.

F DST göstergesi
Yaz saati uygulamasının açık olduğunu 
gösterir.

G AM/PM göstergesi
12 saatlik zaman işleyişinde a.m. ve 
p.m. göstergeleri görünür.

H Sessiz göstergesi (Mute)
Uygulama seslerinin kapalı olduğunu 
gösterir.

I İbreleri atlatma göstergesi
İbrelerin yerlerinin değiştirildiğini gösterir.

Desteklenen Telefon Modelleri
Desteklenen telefon modelleri ile ilgili 
daha fazla bilgi için CASIO nun websitesini 
ziyaret ediniz.
http://world.g-shock.com/asia-
mea/en/ble/gba/smartphone/

Mobil Bağlantı Uyarıları

Yasal Uyarılar

Bu saat birçok şehrin ve coğra� 
konumun radyo kanunlarına uymaktadır.  
Uygunluğun olmadığı veya ilgili radyo 
kanunlarının kabul edilmediği yerlerde 
saatin kullanılması suç olarak adledilebilir. 
Daha fazla bilgi için
CASIO websitesini ziyaret ediniz.

http://world.casio.com/ce/BLE/

Her ülkde hava hukukuna bağlı olarak 
saatin uçak içerisinde kullanımı 
yasaklanmıştır. Havayolları 
personelinin talimatlarına uyunuz.

Mobil bağlantı kullanma uyarıları

Saatinizi bir telefon ile bağlantı halinde 
kullanıyorken saati ve telefonu birbirine 
yaklaştırınız. Temel olarak 2 metrelik bir 
mesafe baz alınır fakat yerel çevresel 
faktörler, ( duvarlar, eşyalar vs.) binaların 
yapısı ve diğer faktörler daha fazla yakınlık 
mesafesi gerektirebilir.

Saatiniz diğer cihazlardan etkilenebilir 
( elektrikli cihazlar, işitsel ve görsel 

Bunların yanında mikro dalga fırından 
da etkilenebilir. Saatinizin yakınlarında
bir mikro dalga fırın çalışır halde ise, 
telefon ile bağlantı kuramayabilirsiniz. 
Diğer taraftan, saatiniz radyo yayınında
ve TV lerin görüntülerinde parazitler 
oluşturabilir.

Saatinizdeki Bluetooth wireless LAN 
cihazları ile aynı frekansı kullanır (2.4 GHz) 
ve bu cihazların yakınında saatin kullanımı 
parazitlere, yavaş bağlantı hızına, 
saat ve wireless LAN cihazlarda parazite 
ve hatta bağlantı hatalarına sebep olur. 

Saatin Radyo Dalgalarını Almasını 
Engellemek İçin

Bluetooth göstergesi (e) ekranda 
görüntülenirken ya da yanıp sönüyorken 
saatiniz radyo dalgaları çekmektedir. 
Bluetooth göstergesi ekranda olmadığı (e) 
ya da yanıp sönmediği durumlarda bile 
saatiniz günde bir kez zaman ayarlarını 
güncellemek için bir telefon ile bağlantı 
girişiminde bulunur.
Hastanede, uçak içerisinde ya da radyo 
dalgalarının yasak olduğu herhangi bir yerde, 
radyo dalgalarını kapatmak için (B) ye 
Bluetooth göstergesi ekrandan kaybolana 
kadar 0.5 saniye kadar basılı tutunuz. 
Daha sonra 4 saniye kadar (C) ye basıp 
uçuş moduna giriniz. 

Uçak Modunda ikenNormal Zaman İşleyişi

Daha fazla bilgi için “ Uçak Moduna Girmek 
İçin” e bakınız.

Telif Hakkı ve Telif Hakkı Tescili

Bluetooth®  , Bluetooth SIG, Inc. nin

iPhone ve App Store Apple Inc. nin 
Amerika Birleşik Devletleri ve diğer 
ülkelerde tescilli markasıdır. 

GALAXY Note ve GALAXY S, Samsung
Electronics Co., Ltd. nin tescilli markasıdır. 

Android ve Google Play Google Inc. nin
tescilli markasıdır.

Diğer �rma isimleri ve ürün isimleri,
işbu ticari markaların ya da değerli �rmaların 
tescilli ticari markaların hakları ile
kullanılmıştır.
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Sorun Giderme

Saatimi bir telefon ile 
eşleştiremiyorum.

Q1 Bir kez bile saatimi bir 
telefon ile eşleştiremedim.

Desteklenen bir telefon modeli mi 
kullanıyorsunuz?

EVET

Telefon modelinizin ve işletim 
sisteminin saatiniz tarafından 
desteklendiğinden emin olunuz.

Desteklenen telefon modelleri ile 
ilgili daha fazla bilgi için CASIO 
websitesini ziyaret ediniz.

http://world.g-shock.com/asia-
mea/en/ble/gba/smartphone/

G-SHOCH+ telefonunuzda yüklü mü?

EVET

Saatiniz ile bağlantı kurabilmeniz için 
G-SHOCK+ uygulamasının 
telefonunuzda olması gerekir.

l   A Gerekli uygulamanın 
telefonunuza yüklenmesi

Telefonunuzun Bluetooth ayarları 
doğru şekilde yapıldı mı?

EVET

Telefonunuzun Bluetooth ayarlarını 
yapınız. Ayarlar ile ilgili daha fazla 
bilgi için, telefonunuzun belgelerine 
bakınız.

iPhone Kullanıcıları

�   “Ayarlar”-“Bluetooth” açık olmalı

� “Ayarlar”-”Gizlilik”- “Bluetooth 
Paylaşımı”- “G-SHOCK+” açık olmalı

Android Kullanıcıları

� Bluetoothu açınız.

Yukarıdakilerin dışında.

Bazı telefonlarda G-SHOCK+ ın 
kullanılabilmesi için Akıllı Bluetooth 
özelliğinin kapalı olması gerekir. 
Ayarlar ile ilgili daha fazla bilgi için, 
telefonunuzun belgelerıne bakınız.

�

  

 Ana ekranda, sırasıyla: “Menu”-
”Ayarlar”-”Bluetooth”-’Menu”-
”Akıllı Bluetooth ayarları”-
”Kapalı” ya tıklayınız.

Telefon ve saat arasında 
tekrar bağlantı kuramıyorum.

Q1 Bir kez bağlantı koptuysa, 
telefon ile tekrar bağlantı 
sağlanamaz.

G-SHOCK+ uygulaması telefonunuzda 
çalışıyor mu?

EVET

G-SHOCK+ uygulamasının 
telefonunuzda aktif olduğunu 
kontrol ediniz. Telefonunuzun ana 
ekranında G-SHOCK+ simgesine 
tıklayınız. Sonra saatiniz üzerinde 
(B) (CONNECT(Bağlan)) tuşuna 
0.5 saniye kadar basılı tutunuz.

Telefonunuzu kapatıp tekrar açmayı 
denediniz mi?

Telefonunzu kapatıp tekrar açtıktan 
sonra, G-SHOCK+ simgesine 
tıklayınız.  Sonra saatiniz üzerinde 
(B) (CONNECT(Bağlan)) tuşuna 
0.5 saniye kadar basılı tutunuz. 

Q2 Telefonunuz Uçak 
Modundadır.

Telefonunuz Uçak Modunda iken ile saatiniz 
ile bağlantı yapılamaz. Uçak Modundan 
çıktıktan sonra, ana ekrana gidip 
“G-SHOCK+” simgesine tıklayınız. Sonra 
saatiniz üzerinde (B) (CONNECT(Bağlan)) 
tuşuna 0.5 saniye kadar basılı tutunuz.

Q3 Saatiniz Uçak Modundadır.

Saatinizin Uçak Modundan çıkınız. Sonra 
saatiniz üzerinde (B) (CONNECT(Bağlan)) 
tuşuna 0.5 saniye kadar basılı tutunuz.

Q4 Telefonumun Bluetooth 
özelliğini kapattım ve artık 
saat ile bağlantı 
kuramıyorum.

Telefonunuzda Bluetooth özelliğinı kapatıp 
tekrar açınız ve ana ekranda “G-SHOCK+” 
simgesine tıklayınız. Sonra saatiniz üzerinde 
(B) (CONNECT(Bağlan)) tuşuna 0.5 saniye 
kadar basılı tutunuz.

Q5 Telefonu kapattıktan sonra 
bağlantı kuramıyorum.

Telefonunuzu açıp G-SHOCK+ simgesine 
tıklayınız. Sonra saatiniz üzerinde 
(B) (CONNECT(Bağlan)) tuşuna 
0.5 saniye kadar basılı tutunuz. 
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Telefon-Saat Bağlantısı

Q1 Telefon ve saat arasında 
bağlantı kuramıyorum.

Telefonunuzu kapatıp tekrar açmayı 
denediniz mi?

EVET

Telefonunuzu kapatıp tekrar açınız 
ve sonra G-SHOCK+ simgesine 
tıklayınız. Sonra saatinizde 
(B)(CONNECT(Bağlan)) tuşuna 
0.5 saniye kadar basılı tutunuz.

Saatiniz telefonunuz ile tekrar eşleşti mi?

Aşağıdaki adımları uygulayınız ve 
saatiniz ile telefonunuzu tekrar 
eşleştiriniz.
A Saatinizden eşleşme bilgilerini 

siliniz.

B G-SHOCK+ tan eşleşme bilgilerini 
siliniz.

C Telefondan eşleşme bilgilerini 
siliniz.

l    Eşleşme Silme Bilgisi

Başka bir telefon ile bağlantı 
kurmak için.

Q1 Halihazırdaki saati başka 
bir telefon ile bağlamak için.

Saatinizden halihazırda bağlantı kurduğunuz 
telefon eşleşme bilgilerini siliniz ve başka 
bir telefon ile eşleştiriniz.

l    Başka Bir Telefonla Bağlantı Kurmak İçin

Bağlantı Kaybı

Q1 Bağlantı kaybı uyarısı, saat 
ve telefon birbirine yakın 
olsa bile görulebilir. 

Radyo dalgaları kullanarak bağlantı 
kurulduğunda, saat ile telefon 2 metrelik 
yakınlıkta olsa bile bağlantı kaybı oluşabilir. 
Varolan çevresel koşullar
iletişim aralığını kısaltıyor olabilir.

Bağlantı koptu.

Q1 Kontol Modunda olduğum 
halde bağlantı aniden 
koptu.

Kontrol Modunda iken 1 ya da 2 saat 
boyunca herhangi bir tuşa basmadığınız 
durumda, güç tasarrufu yapmak için 
bağlantı kesilir. G-SHOCK+ ı kullanarak 
hiçbir işlem yapılmadığında bağlantının 
kesilme zamanını seçebilirsiniz.

Telefon Bulmak

Q1 Telefon bulma özelliği 
çalışmıyor.

Saat ve telefonun bağlantısı koptu mu?

EVET
Telefon bulma özelliği Bluetooth 
bağlantısı varken çalışmaz.

G-SHOCK+ telefonunuzda çalışıyor mu?

EVET

G-SHOCK+ telefonunuzda aktif olup 
olmadığına bakınız. Telefonunuzun 
ana ekranında G-SHOCK+ simgesine 
tıklayınız.

Yukarıdakilerin dışında.

Eğer telefonunuz bir kaç dakika sonra 
yanıt vermiyorsa, bunun anlamı 
saatinizin telefonunuzdan çok uzakta 
olduğudur. Konumunuzu değiştirip 
tekrar deneyiniz.

Q2 Telefonun yanıt vermesi 
biraz zaman alıyor.

Telefonunuz saatiniz ile bağlantı kurarken 
bir sinyal yayar ve bu birkaç saniye sürebilir.

Q3 Telefon saate yakın 
olmasına rağmen 
algılanmıyor.

Radyo dalgaları kullanarak bağlantı 
kurulduğunda, saat ile telefon 2 metrelik 
yakınlıkta olsa bile bağlantı kaybı oluşabilir. 
Varolan çevresel koşullar
iletişim aralığını kısaltıyor olabilir.

Otomatik Zaman Ayarı

Q1 Saat ne zaman telefon 
ile zaman ayarlarını 
eşzamanlar?

Otomatik zaman ölçümü başlangıç 
zamanını, G-SHOCK+ ı kullanarak 
belirleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra telefon 
ve saat arasında bağlantı kurulduğunda 
otomatik olarak saatin zaman ayarı yapılır.

Q2 Otomatik zaman ayarı 
zamanına ulaşıldığında 
zaman ayarlanmıyor.

Belirlenen otomatik zaman ayarına 
ulaşıldıktan 30 saniye sonra, saat ve telefon 
bağlanır ve buna bağlı olarak zaman ayarı 
yapılır.

Q3 Zaman doğru 
gösterilmiyor.

Telefon ayarları doğru yapılmamış olabilir.

iPhone Kullanıcıları

“Ayarlar”-”Gizlilik”- 
“Konum Servisleri: Açık”-
”Sistem Servisleri”-
”Saat Dilimi Ayarlama: Açık”

Android Kullanıcıları

Telefonunuzun kullanım kılavuzunuza 
bakınız.

Q4 Gösterilen zaman ve 
Dünya Saatleri bir kaç 
saattir birbirinden farklı.

Telefon ve saati eşleştirip zaman 
ayarlarını düzeltiniz.

Q5 Gösterilen zaman ile 
Dünya Saatleri arasında 
1 saatlik zaman farkı var.

Bulunduğunuz yerin standart zamanı ve 
yaz saati arasında bir değişiklik olmuş olabilir. 
Telefon ve saati eşleştirip zaman 
ayarlarını düzeltiniz.
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Kontrol Modu

Q1 Müzik uygulamasını neden 
telefondan kontrol 
edemiyorum?

Telefonunuz ve saatiniz arasında 
Bluetooth bağlantısı var mi?

EVET

Telefonunuz ve saatiniz arasında 
Bluetooth bağlantısı kurunuz. 

G’MIX Uygulaması telefonunuzda 
çalışıyor mu?

G’MIX Uygulaması halihazırda 
telefonunuzda çalışmıyorsa 
( programdan çıkış yaptıysanız 
ya da bir sebepten kapatılmaya 
zorlandıysa) saatiniz üzerinde 
müzik uygulamasını çalıştıramıyor 
olabilirsiniz. G’MIX uygulamasını 
tekrar başlatınız.

Q2 Döner tepenin yüksek 
hızda ileri veya geri sarma 
özelliği çalışmıyor.

Müzik uygulaması işlemleri boyunca 
döner tepenin yüksek hızda ileri veya geri 
sarma özelliği çalışmaz.

Q3 Daha hızlı tuş tepkisi 
istiyorum.

 

Tuşların tepki verme hızını G-SHOCK+ 
içerisindeki “Music App settings”( Müzik 
uygulaması ayarları) den, “High 
Performance” (Yüksek performans) tan 
yükseltebilirsiniz. Yüksek performans 
kullanımının pil ömrünü kısalttığını 
unutmayınız.

Q4 Sadece iPhone için: 
Kontrol Modunda yanlış 
müzik oynatıcıyı kontrol 
etmeye çalışıyor olabilirsiniz.

Sadece standart iPhone müzik uygulaması 
ve G’MIX uygulamasını kontrol edebilirsiniz. 
Eğer saatiniz üzerinden standart iPhone 
müzik uygulamasını çalıştırmak 
istiyorsanız, G’MIX uygulamasını 
telefonunuzdan kaldırmanız gerekir.

� Müzik uygulamasındaki tuş işlemlerini 
G-SHOCK+ a atayınız.

Q5 Sadece Android İçin:
Kontrol Modunda yanlış 
müzik oynatıcıyı kontrol 
etmeye çalışıyor olabilirsiniz.

Sadece standart Android müzik uygulaması 
ve G’MIX uygulamasını kontrol edebilirsiniz. 
Eğer saatiniz üzerinden standart Android 
müzik uygulamasını çalıştırmak 
istiyorsanız, G’MIX uygulamasını 
telefonunuzdan kaldırmanız gerekir.

� Müzik uygulamasındaki tuş işlemlerini 
G-SHOCK+ a atayınız.

Q6 Sadece Android İçin: 
Saat işlemleri Müzik uygula-
masını etkilemez fakat başka 
uygulamaları etkileyebilir. 

Eğer telefonunuzda birden fazla müzik 
uygulaması varsa, saatin fonksiyonları, 
Müzik uygulamasının dışındaki 
uygulamaları etkileyebilir.

Q7

Eğer telefonunuzda birden fazla müzik 
uygulaması varsa, saatin fonksiyonları, 
Müzik uygulamasının dışındaki 
uygulamaları etkileyebilir. 
Ya da müzik uygulamasındaki 
bir problem sonucu yanlış bir işlem yapılmış 
olabilir. Kullanmak istediğiniz müzik 
uygulaması dışındaki müzik uygulamalarını 
Kontrol Modundan silerek, belirli bir müzik 
uygulamasını çalıştırıp kontrol edebilirsiniz.

Q8 Şarkı isimlerini bulamıyorum.

Telefonunuz internete bağlı mı?

EVET
Eğer internete bağlı değilseniz şarkı 
ismi bulunamaz.

Mikrofonu kullanarak ses kaydı 
yapabiliyor musunuz?

EVET

iPhone Kullanıcıları için

Mikrofonu ile kayıt yapabilmek 
için aşağıdaki işlemleri yapınız.

  

 

”Ayarlar”-”Gizlilik”-”Mikrofon”- 
G’MIX Uygulamasını açınız.

Android Kullanıcıları için

Telefonunuzun belgelerine bakınız.

Yukarıdakilerin dışında.

Şarkı isimlerini aşağıdaki durumlarda 
da bulamayabilirsiniz.

� Çok fazla gürültünün olduğu ya 
da duymanın zor olduğu yerlerde

� İstenen şarkının sesi çok az geliyorsa

� Birden fazla şarkının çaldığı durumlarda.
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Q9 Kontrol Modundayken 
saatin ekranında şarkı 
isimleri görünmüyor.

Şarkının ismi maksimum karakter 
aralığı içerisinde mi?

EVET

Saatiniz 17 farklı karakter aralığı
(alfanumerik) içerisinde şarki ismini 
görüntüler (harf, rakam, sembol). 
Japon karakterleri için ( hiragana 
ya da katakana), saatiniz 
katakananın ilk 5 karakterini 
görüntüler. Eğer isimlerin tamamını 
görüntülemek istiyorsanız, 
telefonunuzdan görüntüleyiniz.

Şarkı ismi desteklenmeyen 
karakter varsa?

EVET

Eğer şarkı isminde kanji ya da 
diğer katakterler varsa, saatin 
ekranında görüntülenmeyi 
desteklemediğini belirten 
[*CHECK App] yazısı ekranda görünür. 
Eğer bu olursa şarkı ismini 
telefonunuzun ekranından 
görüntüleyiniz.

Yukarıdakilerin dışında.

[*FAILED] yazısı, şarkı ismi aramanın, 
herhangi bir sebepten başarısız 
olduğu durumlarda ekrana gelir.

Q10 Kontrol Modundan başka bir 
moda geçiş yapamıyorum.

(B)(CONNECT(Bağlan)) tuşuna basıp 
bağlantıyı sonlandırınız ve sonra (C) ye 
basarak modlar arası geçiş yapınız.
Bunun yanı sıra Kontrol Modundayken 
(B)(CONNECT(Bağlan)) ye 0.5 saniye basılı 
tuttuğunuzda istediğiniz başka bir moda 
geçiş yapabilirsiniz.

Q11 Kontrol Modunda döner 
tepe kullanılamıyor.

Fonksiyonel hataları önlemek için, 
döner tepe eğer bir kez döndürülürse 
herhangi bir işlem yapılmaz. Hata önleme, 
yaklaşık 3 dakika boyunca hiçbir tepe 
işlemi yapılmazsa devreye girer.

Q12 Telefona, SOUNDER Mod 
ile nasıl ses kaydedebilirim?

Aşağıdaki bilgileri kullanarak, hazırladığınız 
sesi aktarabilirsiniz. Aktarılan ses kaynağı 
SOUNDER Modunda, ses kaynağı 
biçimlendirme ekranında görüntülenir.

iPhone Kullanıcıları için

Aşağıdaki işlemler iTunes dosya paylaşımı 
için kullanılır.

Gereksinim: iTunes 9.1 ya da daha yüksek sürüm

A Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlamak 
için USB kablosunu kullanınız.

B Bilgisayarınızda iTunes i başlatınız.

C  iTunes daki kenar çubuğunda “DEVICES” 
kısmında telefonunuzun ismini seçiniz.

D Uygulamaya (App) tıklayıp ekranın altına 
doğru kaydırınız.

E Uygulamanın içerisindeki Dosya 
Paylaşımı bölümünde, “G’MIX” i seçiniz 
ve sonra aktarmak istediğiniz sesi, sağ 
taraftaki Belge listesine taşıyınız.

Not

� Dosya paylaşımı ile ilgili daha 
fazla bilgi için, Apple websitesini 
ziyaret ediniz.

Android Kullanıcıları için

A Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlamak 
için USB kablosunu kullanınız.

B Bilgisayarınızda, telefonun harici 
belleğini seçiniz.

C Aktarmak istediğiniz sesi, “Music” 
klasöründeki “G’MIX Uygulaması” 
dosyasına ekleyiniz.

Dünya Saatleri

Q1 Dünya Saatleri Şehrindeki 
zaman doğru değil.

Yaz saati başlangıç ve bitiş tarih ve zamanı, 
ya da diğer kurallar yetkililer tarafından 
değiştirilmiş olabilir.

İbre hareketleri ve dijital ekran

Q1 İbrelerin gösterdiği zaman 
ile dijital zaman birbirinden 
farklı.

Güçlü manyetizm ya da darbe ibrelerin 
pozisyonlarından sapmalarına neden olmuş 
olabilir. G-SHOCK+ ı kullanarak ibrelerin 
yerlerini düzeltiniz.

l    İbrelerin Yerlerini Düzeltmek İçin

Batarya

Q1 [RECOV] ekranda yanıp
sönüyor.

Bu gösterge saatin RECOVER fonksiyonunun 
tetiklendiğini gösterir. Bu fonksiyon, pil 
ömrünün kısalmasını önlemek için geçici bir 
süre saatin fonksiyonlarını etkisiz hale getirir.

l    Batarya Yenileme Dönemi

Q2 [BATT] göstergesi
ekranda yanıp sönüyor.

Bu gösterge, batarya gücünün
düşük olduğunu gösterir.

l    Batarya Yenileme Dönemi

Döner tepeye yanlış girdi 
yapılması

Q1 Tepe siz farketmeden 
işlevsel hale geldi.

Saatinizin döner tepesi aşındığında, 
tesadüfen/kazara tepe işlevsel hale gelebilir 
ve istenmeyen işlemler meydana gelebilir. 
Bununla yanı sıra saatiniz işlem hatalarını 
önlemek üzere tasarlanmıştır. Tepe, ses 
kontrol anahtarı olarak kullanılırken 
yüksek hassasiyet gösterilmelidir.

l    Döner tepenin kullanılması
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