KULLANIM KILAVUZU: MODÜL QV-1475
EKRANIN OKUNMASI
• Her türlü modda (L)ye basarak ekranı 1 saniyeliğine aydınlatabilirsiniz.
Saat, alarm çalarken arka ıĢığın yanıp söneceği Ģekilde ayarlanabilir.
Alarm işareti
Zaman
Sinyali
İşareti

ZAMAN
FREE MEMO işareti
;Gün
Ay Yıl
Tarih ©ye
bas

Saat Saniye
G e l e Dakika
cekte
ki
ajand
a
mem
osun
u
gö sre
ri.

Gün/Yıl ve
Telememo
ekranları
sırayla
görüntülenir.

TELE-MEMO
Mod Göstergesi
©ye
bas
Kalan
hafıza

İki saniye
sonra

AJANDA MEMOSU
Mod göstergesi

Kalan
hafıza
İki saniye
sonra

İki saniye
sonra

Tekrar zaman
iĢlemine dönmek için
©ye basınız.

Bağımsız Hafıza Dataları
Telememo Dataları (Ġsimler, telefon numaraları)
Ajanda Memosu Dataları (Mesajlar, ay, gün zaman)
Dünya Saatleri (Yaz saati uygulaması)

TELE MEMO NUN KULLANIMI
8 harften ve 12 rakamdan oluĢan 80* kayıt hafızaya yerleĢtirilebilir. (F) ya da
(B) yi kullanarak hafıza içeriğini görebilirsiniz. Bu tuĢları basılı tutarsanız
tarama iĢlemi daha hızlı yapılır. Kullanılan sayfalar otomatik olarak alfabetik
sırayla sıralanır.
* Telememo modu bilgilerini Ajanda Memosu Modu ile paylaĢır. Yani, Ajanda
Memosuna her yeni kayıt yapıĢınızda Telememo’nun kayıt kapasitesi düĢer.

Önemli!
AĢağıdaki Ģartlar söz konusu olduğunda hafızada eksikler olabilir ya da
bilgiler tamamen kaybedilebilir:
• Arıza, tamir ya da makinenin herhangi bir sebepten ötürü içinin açılması.
• Güçlü bir elektrostatik Ģarj ya da etki.
• AĢırı ısı ve nem oranları
• Pil değiĢiminde yanlıĢ prosedür uygulaması
Önemli bilgilerinizin her zaman bir kopyasını çıkartın. Data kaydınızın
uygunluğu kılavuzun arka tarafında açıklanmıĢtır.

(L)ye bas

ARKA IġIK HAKKINDA

(A)ya bas

Arka ıĢık fonksiyonunu çalıĢtırdığınızda, Geri Sayım Alarmının otomatik tekrar
fonksiyonunun kullanıldığı zaman hariç, alarm çalarken her zaman arka ıĢık
yanacaktır.
• Bu saatte arka ıĢık olarak elektrikle aydınlatma paneli (EL) kullanılmaktadır,
uzun kullanım sonucunda bu panel eski gücünü kaybedebilir.
• Arka ıĢığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.
Arka ıĢık Fonksiyonunun Açılıp Kapatılması

Arka ıĢık açık
göstergesi

©ye bas

Son
gösterilen
telememoyu
gösterir.

EEPROM HAKKNDA
Bu saatte, pil bitse bile saat bilgilerinin korunmasını sağlayan EEPROM
(elektriksel olarak silinebilir programların okunabilir hafızası) özelliği
bulunmaktadır.
•
•
•
•

©ye
bas

DÜNYA SAATLERĠ
GÜNLÜK ALARM
GERĠ SAYIM
ALARMI
Mod göstergesi
Mod göstergesi Mo göstergesi
Mod göstergesi ©ye
©ye
©ye
bas
bas
bas

Zaman ĠĢleyiĢi Modunda bir ya da iki saniye
(A)yı basılı tutarak arka ıĢığı açabilir ya da
kapatabilirsiniz. Arka ıĢığı açtığınızda, yanda
da gösterildiği gibi bir gösterge ekrana gelir.
 Arka ıĢık göstergesi saatin bütün
modlarında ekranda kalır.
 (L)ye basarak arka ıĢığın açık ya da kapalı
olmasından bağımsız olarak ekranı 1
saniyeliğine aydınlatabilirsiniz.

BAĞIMSIZ HAFIZANIN KULLANIMI
En fazla 21 karakter hafızada tutulabilir.
TIME (ZAMAN) ekranı görüntüdeyken (A)ya basarak ekranı DAY/YEAR
(GÜN/YIL) ve BAĞIMSIZ HAFIZA arasında değiĢtirebilirsiniz.
GÜN/YIL
(A)ya bas

BAĞIMSIZ HAFIZA
BAĞIMSIZ HAFIZA göstergesi

Yeni Sayıların Kaydedilmesi
1)(B) ya da (F)yi kullanarak normal veri alanı için boĢ bir sayfa ya da
değiĢtirilecek numaraların bulunduğu bir sayfa bulunuz.
2)Yeni harfler ya da sayılar yazmak için (B)ye basınız.
3)(A) ya da (L) kullanılarak hane üzerine harf yazımı yapılabilir. (C) ile hane
yana kaydırılabilir. Hızlı hareket için tuĢu basılı tutunuz.
(BOġLUK)

4)(A) ya da (L) kullanılarak hane üzerine rakam yazılabilir. (C) ile hane yana
kaydırılabilir. Hızlı hareket için tuĢu basılı tutunuz.
(L)ye bas.

(BOġLUK)

(A)ye bas
Daha fazla isim ya da sayı yazmak için (F) ve (B) tuĢlarını kullanarak boĢ bir
sayfa bulunuz ya da sayıları düzeltilecek bir sayfa bulunuz.
* Bir sayfadaki tüm bilgileri silmek için, harf yazımına baĢlamadan önce (A) ve
(L) tuĢlarına birlikte basınız.
5) (B)ye basarak kayıt iĢlemini tamamlayınız.
Ekranda Tarama
7 karakterden fazla karakter içeren bir veri yazıldığında, ekrandaki yazı
sağdan sola devam eder.
Belirli Bir Datanın Bulunması Ġçin Kayıtlı Karakterlerin Kullanımı
1 . Telememo Modundayken, ekranda arama
yapacak olan kayıtlı karakterlerin görünmesi
için (A)ya basınız.
2. (F) ya da (B)ye basarak istediğiniz datanın
adını yazınız.
• Sadece bir karakter yazabilirsiniz.
3. AraĢtırma datasını yazdıktan sonra (A)ya basarak araĢtırmaya baĢlayınız.
• ArayıĢınıza uyan ilk isim ekranda belirecektir.
• Eğer yazdığınız karakterle hiçbir veri bulunamazsa “NO DATA” mesajı
ekrana gelir. Telememo Moduna dönmek için (B)ye basınız.

Son işareti
Bağımsız Hafızaya Bilgi Kaydedilmesi
1) ZAMAN ekranı görüntüdeyken (A)ya basarak BAĞIMSIZ HAFIZAyı
görüntüleyin. Hafızada bir bilgi varsa o ekrana gelir. Hafızada bilgi yolsa
“FMEMO " yazısı görünür.
2)(B)ye basarak yeni bilgileri kaydediniz.
* BAĞIMSIZ HAFIZAnın tüm bilgilerini silmek için (A) ve (L)ye birlikte basınız.
3)(A) ya da (L)ye basarak karakter yazımı yerine gelecek haneyi görüntüleyin.
Hızlı hareket etmek isterseniz tuĢu basılı tutun.
(L)ye bas
(BOġLUK)

(A)ya bas
4) Haneyi kaydırmak için (C)ye basınız. Hızlı hareket için tuĢu basılı tutunuz.
5) (B)ye basarak kaydı tamamlayınız, böylece BAĞIMSIZ HAFIZA göstergesi
görünür.
Ekranda Tarama
7 karakterden fazla karakter içeren bir data yazıldığında, ekrandaki yazı
sağdan sola devam eder.

AJANDA MEMOSUNUN KULANILMASI
11karakterlik mesaj ve tarih/saat bilgilerinden
oluĢan 80* kayıt hafızada tutulabilir. Belirlenen
zamana ulaĢan saat 20 saniye boyunca sinyal
verir.
* Telememo ile Ajanda Memosu hafızaları ortak
çalıĢır. Yani her Telememo hafızasına yeni kayıt
yaptığınızda Ajanda Memosunun hafıza kapasitesi
düĢer.
• Ajanda Memosundaki tarihin, hali hazırdaki Zaman ekranında bulunan tarihe
göre ilk 1 yıl içinde belirlenmiĢ olması gerekir. Yani bugünün tarihi 1
Haziran ise siz Ajanda Memosu Alarmını önümüzdeki senenin 31 Mayıs’ına
kadar ayarlayabilirsiniz. Ajanda Memosu Alarmı için tarih belirlemeyi
unutmayınız. Tarih bölümünü boĢ bırakırsanız, Ajanda Memosu Alarmı
hafızaya kaydedilmez.
Ajanda Memosu Modundaki Hafızanın Kullanımı...
Ajanda Memosu Modundaki datalar otomatik olarak kronolojik sırayla
sıralanır. Her günün gece yarısında hali hazırdaki tarih değiĢtiğinde yeni
tarihin gerisinde kalan Ajanda Memosu bilgileri (ANV ve BIRTH olarak
belirlenenler hariç) otomatik olarak silinir.
Ajanda Memosunun Aranması
Ekran AJANDA MEMOSUna çevrildiğinde, bir sonraki ajanda memosu
ekrana getirilir. Hafıza içeriğini ileriye doğru görmek için (F)I geriye doğru
görmek için (B)yi kullanınız

KRONOMETRE

Ajanda Memosuna Veri GiriĢi Yapılması
1)AJANDA Memosundayken (B) ya da (F) ile boĢ ya da düzeltilecek sayfa
bulunuz.
2)(B)ye basarak yeni harfleri ve sayıları yazınız.
* Sayfadaki tüm bilgileri silmek için harf kaydı yapmadan önce (A) ve (L)
tuĢlarına birlikte basınız.
3)Hane üzerine sayı/harf yazmak için (A) ya da (L)yi kullanınız. (C) ile haneyi
yana kaydırınız. Hızlı iĢlem için tuĢu basılı tutunuz.

©ye bas

TARĠH

AY

SAAT

SEÇMELĠ MESAJ

DAKĠKA

AYARLI MESAJ

7 çeĢit önceden ayarlı mesaj vardır.
Bu veri giriĢini kolaylaĢtırır çünkü aĢağıdaki mesajlardan birini belirlemenizi
sağlar. Günü geçse de ANV ve BIRTH kayıtları silinmez.
No
1.
2
3
4

Kısaltma
APPT
DOCTOR
MEETING
TEL

Ġçerik
Randevü
Doktor
Toplantı
Telefon

GERĠ SAYIM ALARMININ KULLANIMI
Oto-tekrar göstergesi
1/10
Mod göstergesi
saniye

No
Kısaltma
5. TRAVEL
6
ANV
7 * BIRTH

Ġçerik
Seyehat
Yıldönümü
Doğum günü

Seçmeli mesajda “Bağımsız hafızaya veri kaydı” bölümünün 3 ve 4.
basamaklarını kullanarak 11 karakterlik metin yazabilirsiniz.
4) (B)ye basarak kayıt iĢlemini tamamlayınız.
Sesin Duyulması
AJANDA MEMOSU Modunda (A)ya basıp, basılı tutarak sinyal sesini
duyabilirsiniz.

Normal
zaman
işleyişi

Saniye
Dakika

Saat
function.
3) (C)ye basarak yanıp sönen haneyi kaydırınız. Rakamlar yanıp sönerek değiĢir.
©ye bas.

DAKĠKA

SAAT

4)Her (A)ya basıĢınızda ekrandaki rakam 1 artar her (L)ye basıĢınızda 1
azalır. Hızlı iĢlem yapmak için tuĢu basılı tutunuz.
5)(B)ye basarak ayar iĢlemini tamamlayınız.
• Son iĢlem birkaç dakika içinde yapılmazsa saat otomatik olarak fabrika
ayarlarındaki baĢlangıç zamanını görüntüler.
Otomatik Tekrar Fonksiyonu
Ekran sıfıra ulaĢtığında baĢlangıç zamanından sayım tekrar baĢlar.
Tekrar Fonksiyonu
Ekran sıfıra ulaĢtığında Geri sayım BaĢlangıç zamanı görüntülenir.

DÜNYA SAATLERĠNĠN KULLANIMI

KRONOMETRENĠN KULLANIMI

Dünyanın herhangi bir noktasındaki saat (24
zaman dilimindeki standart saat) (F) yada (B)
tuĢları kullanılarak Dünya Saatleri modunda
görülebilir.
Zaman Modunda Dünya Saatleri moduna
geçildiğinde, bu modda görüntülediğiniz son
saat ekrana gelir.
• ġehir kodlarıyla ilgili tüm bilgileri için Ģehir
kodları tablosuna bakınız.
Dünya Saatlerinin Ayarlanması
Yerel bir standart saat ayarı yapıldığında diğer saatler de otomatik olarak
buna göre ayarlanır.
1)Dünya saatlerinde uygun yerel saati görmek için (B) ya da (F)yi kullanınız.
2)(B) ile ayarlama yapınız.
3)(C) ile yanıp sönen haneyi kaydırınız. Rakamlar yanıp sönerek değiĢir.
GMT farkı

(C)ye bas

Saat

Mod göstergesi

Yaz Saati Uygulamasına GeçiĢ Yapmak Ġçin
Dünya Saatleri modunda yaz saati uygulamasına (+1 saat) geçiĢ yapmak için
bir kaç saniye boyunca (A)yı basılı tutunuz. Yaz saati uygulaması göstergesi
“.” Bu ayar uygulandığında ekrana gelecektir. Yaz saati uygulamasından
Standart saat uygulamasına dönmek için yine aynı iĢlemi tekrar ediniz.
• Greenwich Ana Saatinde (GMT) standart saat ile yaz saati uygulaması
arasında seçim yapamazsınız.

Saniye

Sesin Duyulması
Alarm modunda birkaç saniye (A)yı basılı tutarak sinyal sesini duyabilirsiniz.
Günlük Alarmın Ayarlanması
1)Yeni bir saat ayarlamak için (B)ye basınız.
2)Yanıp sönen haneye geçmek için ©ye basınız.
Rakamlar yanıp sönerek değiĢirler.

SAAT

Başlat/Durdur

Saat Dakika
a)Net zaman ölçümü

(Zaman Kaybı)

(BaĢlat)

(Durdur)

(Ayır)

(BaĢlat)

(Ayrımı Bırak)

(Ayır)

(Durdur)

1. bitirir.

2. bitirir.
1.nin zamanı
Görüntülenir

(Durdur)

(Sıfırla)

(Ayrımı bırak) (Sıfırla)
2.nin zamanı
ekrandadır.

SAAT VE TARĠHĠN AYARLANMASI
1)TIME (zaman) ekranı ile DAY/YEAR (gün/yıl) ekranı arasında seçim için (A)yı
kullanınız.
2)(B)ye basarak zaman ve tarihi ayarlayınız.
3)Saniyeleri doğrulamak için saat baĢı sinyalinde (A)ya basınız.
4)Haneler arası geçiĢ için (C)yi kullanınız. Sayılar arası ayar yanıp sönerken
yapılır.

©ye bas

SANĠYE

TARĠH

SAAT

DAKĠKA

AY

YIL

5) Her (A)ya basıĢınızda ekrandaki rakam 1 artar her (L
* 12 saat 24 saat formatları arasında seçim yapmak için (F)yi kullanınız.
"" Yıl ayarı son iki hanesi yazılarak 2039a kadar ayarlanabilir.
6)(B)ye basarak ayar iĢlemini tamamlayınız.
* Ekranda birkaç dakika hiçbir iĢlem yapılmazsa Zaman ekranı görüntüye
gelir.

Güç zayıf göstergesi

Günlük Alarmın ve Saat BaĢı Alarmının Açık-Kapalı Ayarları

Güç zayıf göstergesi

(F)ye bas.

Sadece Saat
BaĢı S. çalar.

(Sıfırla)

ZAYIF PĠL UYARISI HAKKINDA

DAKĠKA

Sadece Günlük
Alarm çalar.

(Durdur)

c) 1. ve 2. lerin Belirlendiği Ölçüm

3)(A)ya her basıĢınızda ekrandaki rakam 1 ileriye, her (L)ye basıĢınızda ise
bir geriye gider. Hızlı iĢlem yapmak için tuĢu basılı tutunuz.
4) (B)ye basarak ayarı tamamlayınız.
• Son iĢlem yapılmazsa ekran birkaç dakika sonra eski günlük alarmına
döner.

Günlük Alarm
ve saat bası
kapalı

(BaĢlat)

b)Ayrılan Zaman Ölçümü

GÜNLÜK ALARMIN KULLANIMI
Bir günlük alarm ayarlandığında, her gün aynı saatte bu alarm silinene dek
saat 20 saniye boyunca sinyal sesi verir. Herhangi bir tuĢa basarak çalan
sinyali susturabilirsiniz. Saat baĢı sinyali ise, ayarlandığında her saat baĢında
uyarı verir.

BaĢlat/Durdur yada BaĢlat/Ayır iĢlemlerini
bir sinyal sesi takip eder. (çalıĢma aralığı)
Ekranda hesaplanabilecek toplam geçen
zaman 23 saat 59 dakika 59.99 saniyedir.
Daha uzun zamanlar sıfırlanır ve sıfırdan
sayım tekrar baĢlar.

1/100
saniye

Ayır/
Sıfırla

(BaĢlat)

Dakika

4)Her (A)ya basıĢınızda rakam 1 artar, her (L)ye basıĢınızda 1 azalır. Hızlı
iĢlem için tuĢları basılı tutunuz.
• Dünya saatlerindeki 12/24 saat formatı, Zaman Ekranında ayarlamıĢ
olduğunuz gibidir.
• Dünya saatlerindeki saniye sayımı Zaman modundaki ile eĢ zamanlıdır.
5)(B)ye basarak ayar iĢlemini tamamlayınız.

(C)ye bas.

Geri sayım 1 dakika ile 24 saat arasında
(0:00'00), ayarlanabilir ve 1/10 saniye ile zaman
doğrulaması alınır. (F) ile BaĢlat/Durdur iĢlemi
yapılır ve sinyal sesi de duyulur. Sayaç
durdurulup (B)ye basıldığında sayaç baĢlangıç
zamanına döner. Ekran sıfıra ulaĢtığında 10
saniyelik bir uyarı sinyali çalar (siz herhangi bir
tuĢa basıp susturmazsanız).
Geri Sayım Zamanının Ayarlanması
Yeni bir saat ayarlamak için (B)ye basınız.
1)(F)ye her basıĢınızda otomatik tekrar yada
tekrar fonksiyonu arasında seçim yapılır.
* Otomatik tekrar göstergesi yanda görünüyor.

Hem Günlük A.
Hem Saat BaĢı
sinyali çalar.

Pil gücü belirli bir seviyenin altına düĢtüğünde
"BATT" göstergesi ekranda yanmaya baĢlar.
Bu bir kez baĢladığı zaman, her hafıza ile ilgili
bir iĢlem yapacağınız zaman (data giriĢi,
düzetme, silme, tarama) "BATT.!" Göstergesi
ekrana gelir ve iĢlem yapılamaz. Zayıf pil
göstergesini gördüğünüz zaman biran önce pil
değiĢimi yaptırınız.

PĠLĠN DEĞĠġTĠRĠLMESĠ
PĠL DEĞĠġĠMĠ ĠÇĠN HER ZAMAN SAATĠ SATIN ALDIĞINIZ SATICINIZA
YADA
YETKĠLĠ CASIO
DĠSTRĠBÜTÖRÜNE
GÖTÜRÜNÜZ.
PĠLĠ
DEĞĠġTĠRECEK OLAN KĠġĠYE AġAĞIDAKĠ BĠLGĠLERĠ GÖSTERMEYĠ
UNUTMAYINIZ.
Satıcının ya da CASIO Distribütörünün Dikkatine!
Pili değiĢtirirken Ģu prosedürü uygulayınız.
1 . Arka kapağı açıp çıkartınız.
• Arka kapağı açtığınızda ekranda “CLOSE" yazısı görünürse arka kapağı
tekrar yerine yerleĢtiriniz. Birkaç dakika bekleyerek tekrar deneyiniz.
2. Pil tutacını çıkartınız.
3. Eski pilleri çıkartıp yerine yenilerini takınız.
4. Pil tutacını yerine yerleĢtiriniz.
5. Metal cımbızla AC bağlantısına ve pilin (+) tarafına dokununuz.
6. Arka kapağı yerine takınız.
• Eğer ekran ıĢığı, bu iĢlemden 15 saniye kadar sonra düzgün bir Ģekilde
görünmediyse yukarıdaki iĢlemi tekrarlayınız.
• Saat içsel olarak hafıza bilgilerini kontrol ederken WAIT mesajı ekranda
görünür. Bu kontrol 12 dakikaya kadar uzayabilir. WAIT göstergesi
ekrandayken zaman ayarı yapabilseniz bile saatin diğer fonksiyonlarına
ulaĢamazsınız.
Uyarı !
• “SORT” mesajı ekrandayken asla arka kapağı açmayınız. Aksi halde tüm
bilgileriniz silinir.

ġEHĠR KODLARI TABLOSU
GMT ile
arasındaki fark

ġehir
Kodu

ġehir

Aynı zaman dilimindeki diğer ana Ģehirler

