KULLANIM KILAVUZU: MODÜL QW-1564
GENEL REHBER
• Ekran içeriği sürekli değişiyorsa bunu durdurmak için "Otomatik Ekran Fonksiyonu"na bakınız.
• Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız..
• Her türlü modda (L)ye basarak ekranı 3 saniyeliğine aydınlatabilirsiniz.
Zaman İşleyişi Modu
Modu
Zaman
Haftanın
Grafiği
Günü Ekranı

Telememo Modu

Alarm Modu

Kronometre

Ekranı
(B)ye bas.

ZAMAN İŞLEYİŞİ MODU

Arka Işık Hakkında

Ay-Tarih
Haftanın günü

Saat

Saniye

• Zaman İşleyişi Modunda (D)yi kullanarak 12 saat ve 24
saat formatları arasında geçiş yapabilirsiniz.
• Zaman İşleyişi Modunda (L)ye basarak EL arka ışığını
ve ekrandaki animasyon grafiğini çalıştırabilirsiniz.
• Zaman işleyişi modunda 2 ekran bulunur. Birinci ekranda G
harfi ile birlikte haftanın günleri gösterilir. Diğerinde ise
halihazırdaki tarihin zaman grafiği bulunur. İki ekran
arasında (B) ile geçiş yapabilirsiniz..
• 3 farklı zaman grafiği formatı vardır. Bunlar halihazırdaki
zaman ayarı ile alarm zamanı ayarı arasındaki ilişkiye
göre otomatik değişirler.

Dakika

T ELEMEMO MODU
Uyarı

PM göstergesi
Ay-Tarih

Her türlü modda (L)ye basarak ekranı 3 saniyeliğine aydınlatabilirsiniz..
• Aydınlatma sağlayan EL elektrikli panel çok uzun kullanım sonucu eski gücünü
kaybeder.
• Arka ışığın sağladığı aydınlatma güneş ışığı altında kullanılırsa ekranın
okunmasını zorlaştırır.
• Ekran aydınlatması esnasında saatinizden kısık bir ses gelebilir. Bu ses, EL
panelinin aydınlatma sırasındaki titreşiminden kaynaklanan bir sestir, saatinizde
arıza olduğu anlamına gelmez.
• Alarm çalmaya başlayınca arka ışık otomatik olarak söner.

Aşağıdaki durumlar hafızada kayıtlı bilgilerin silinmesine neden olur. Önemli
bilgilerinizin her zaman yazılı bir kopyasını bulundurunuz.

Halihazırdaki günde alarm ayarı yoksa

Zaman grafiği

• Arıza ya da tamir
• Pilin bitmesi
• Pil değişimi
Her durumdaki kayıptan ve bu kayıpların neden olduğu zarardan CASIO
sorumlu değildir.
Mod göstergesi

Plan göstergesi
Zaman grafiği
Plan zamanı
göstergesi

Telememo Modu sayesinde her biri isim
ve numara bölümlerinden oluşan 20 kaydı
saat hafızasında tutabilirsiniz. Kayıtlarınızı
ekranda tarayarak görebilirsiniz.
• Telememo Moduna her girdiğinizde
gördüğünüz boş sayfalar yeni kayıt
girişleri için hazır durumdadır.
• Metin alanında en fazla 8 karakter,
numara bölümünde ise en fazla 12 rakam
(telefon ve dahili) yazabilirsiniz.
• Telememo Modundan çıkarken en son
görüntülediğiniz kayıt, bir dahaki Telememo
moduna girdiğinizde ilk karşınıza gelecek olandır.

Halihazırdaki Günde Alarm Ayarı Varsa
Ekranda bir plan göstergesi bulunur ve alarmın ayarlandığı
saat zmana grafiğinde yanıp söner. Zaman grafiği alarm
zamanına ulaşılmasına ne kadar kaldığını gösterir.

Kalan
hafıza
İsim
Telefon
numarası

Yeni Bir Telememo Kaydı Oluşturmak İçin
[Yeni Data Ekranı]
Metin alanı
Ay-Tarih

Halihazırdaki Saate Denk Gelen Alarm Ayarı
Plan göstergesi
Zaman grafiği
Plan zamanı
göstergesi

Alarm saatine ulaşılmasına 1 saat kala bir sinyal sesi
duyulur ve zaman grafiğinin formatı değişir. Ay ve gün
göstergesi dakika ve saniyelerin alarm zamanına doğru
geri sayım yaptığı bir grafiğe dönüşür.

1. Telememo Modunda Yeni Data Ekranı görünene dek
(D) ya da (B)ye basınız.
•Yeni bilgi ekranı boş olan ekrandır (isim ve numara
kaydı bulunmaz).
•Hafızada henüz kayıtlı hiçbir Telememo datası yoksa
Telememo Moduna girdiğiniz anda yeni data ekranı
görüntülenir.
Eğer ekranda FULL yazısı varsa saat hafızası
dolmuş demektir. Yeni bir kayıt ekleyebilmek için önce
eski kayıtlardan bazılarını silmeniz gerekir.
2.(A)yı basılı tutarak yanıp sönen haneyi görüntüleyiniz.

Numara alanı

3. (D) ve (B)yi kullanarak isim bölümündeki hane üzerine gelecek olan karakterleri
tarayınız. Karakterler aşağıdaki sırada ekrana geleceklerdir.

(D)ye bas.

(Boşluk)
(B)ye bas.

Kalan dakika ve
saniye

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman İşleyişi Modunda (A)yı basılı tutunuz. Seçili olan saniye haneleri yanıp
sönmeye başlayacaktır. 2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer
ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.
Saniye

Saat

Dakika

Yıl

Gün

Ay

3. Saniye haneleri yanıp sönerken (D)ye basarak onları sıfırlayabilirsiniz.
Saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasındayken saniyeleri sıfırlarsanız
Dakika hanelerine 1 dakika ekleme yapılır. Saniye haneleri 00 ile 29 arası bir
sayıdayken sıfırlama yaparsanız Dakika hanelerine ekleme yapılmaz.
4. Saniye haricinde diğer haneler yanıp sönerken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama
yapınız. Bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır.
• Animasyon grafiği yanıp sönerken aşağıdaki grafiklerden birini seçebilirsiniz.
Seçtiğiniz grafik, Zaman İşleyişi Modunda EL arka ışığını çalıştırdığınızda
ekrana gelecektir.
1. 2, 3, ya da 4'ün rastgele seçimi. 2.DANCE 3.DJ 4.LOVE 5.Saat ve tarih ayarını
yaptıktan sonra (A)ya basarak Zaman İşleyişi Moduna dönünüz.
• Haftanın günleri yapılan tarih ayarına göre otomatik görüntülenir.
• Yıl ayarını 1 Ocak 1995 ile 31 aralık 2039 arasında yapabilirsiniz.
• Ekranda yanıp sönen bir hane varken 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp
sönme durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

0 ila 9

4. İstediğiniz karakter hane üzerine geldiğinde (C)ye basarak haneyi sağa kaydırınız.
• Üç ve dördüncü basamakları tekrar ederek metninizi yazınız.
• İsim bölümü için en fazla 8 karakter yazabilirsiniz.
5. İsmi yazdıktan sonra gerektiği kadar (C)ye basarak haneyi numara bölümüne
geçiniz.
6. (D) ve (B)yi kullanarak numara bölümündeki hane üzerine gelecek olan
karakterleri tarayınız. Karakterler aşağıdaki sırada ekrana geleceklerdir.
(D)ye bas.
(Tre)

Animasyon grafiği

AilaZ
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(Boşluk)

(B)ye bas.
7. İstediğiniz karakter hane üzerine geldiğinde (C)ye basarak haneyi sağa kaydırınız.
• Altı ve yedinci basamakları tekrarlayarak numara yazımını tamamlayınız.
8. İstediğiniz telefon numarasını yazdıktan sonra (C) ile dahili numara bölümüne
geliniz.
göstergesi dahili numarayı gösterir.
•Dahili numarayı yazmak için telefon numarasını yazdığınız prosedürün aynısını
uygulayınız.
•Dahili numara yazmak istemiyorsanız hiçbir şey yazmadan 9. basamağı atlayınız.
9. Datalarınızı yazdıktan sonra (A)ya basarak onları kaydedip, Telememo Moduna
dönünüz.
• Datayı kaydetmek için (A)ya bastığınızda bir kaç saniye "SORT" mesajı ekranda
görünür kayıt işlemi tamamlanınca normal Telememo Modu ekranı (yanıp sönen hane
olmayan) ekrana gelir.
• Metin bölümündeki yazıların bir kerede 5 karakteri ekranda görünebilir. Daha uzun
metinler sağdan sola devam eder.

• Plan göstergeleri ve anlamları aşağıdaki gibidir.

Telememe Datalarını Geri Çağırmak İçin
Telememo Modunda (D) ile ileriye (B) ile geriye doğru kayıtlı datalarınızı tarayarak
görebilirsiniz.
•Bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır.

Alarm

Müzik

Kayıtlı Telememo Datalarında Düzeltme Yapmak İçin

Zaman

Doktor

1. Telememo Modunda üzerinde düzeltme yapmak istediğiniz datayı bulunuz.
2. Ekranda yanıp sönen bir hane görünene dek (A)ya basınız.
3. (C)yi kullanarak yanıp sönen haneyi değiştirmek istediğiniz karaktere getiriniz.
4. Karakteri değiştiriniz.
• Detaylı bilgi için "Yeni BirTelememo Kaydı Oluşturmak İçin"e bakınız.
5. İstediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra (A)ya basarak b unları kaydediniz ve
Telememo Moduan dönünüz.

Telememo Datalarını Silmek İçin

1.Telememo Modunda silmek istediğiniz datayı bulunuz.
2. Ekranda yanıp sönen bir hane görünene dek (A)ya basınız.
3. (D) ve (B) tuşlarını birlikte basılı tutarak datayı siliniz.
•Böylece metin bölümünde yeni kayıt için yanıp sönen hane görünür.
4. Yeni data kaydı yapınız ya da (A)yan basarak Telememo Moduna dönünüz.

Telefon

Doğum günü

Tarih

Seyehat

Şüpheli

Yemek

İyi haber

Para

Kötü haber
• Seçtiğiniz plan göstergesi alarm zamanına ulaşıldığında ekranda görünür. Alarm
göstergesi alarmı neden kurduğunuzu hatırlamanıza yardımcı olur.
6. Data girişini tamamlayınca (A)ya basarak Alarm Moduna dönünüz.

Çalan alarmı Susturmak İçin
Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz. Plan göstergesi alarmın metin
bölümünde 20 saniye daha görünecektir.

ALARM MODU
Mod göstergesi
Ay-Tarih

Plan

Saat, Dakika, Ay, Tarih, Haftanın Günü
ya da Plan göstergesi olan 5 birbirinden
bağımsız alarm ayarı yapabilirsiniz. Hatta her
alarmın amacını size hatırlatacak bir
karakter de yazabilirsiniz. Alarm ve Saat başı
sinyalini açıp kapatmak için Alarm Modunu
kullanabilirsiniz.
• Bir alarm açıldığında, ayarlanan alarm
zamanına ulaşan saat 20 saniyelik alarm
verir.
• Saat başı sinyali açıldığında saatiniz her saat
başında sinyal sesi verir.

Alarm açık göst.

Bir Alarmı ya da Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin
1 .Alarm Modunda (D) ile bir alarmı ya da saat başı sinyalini seçiniz. 2. Bir alarm ya
da saat başı sinyali seçiliyken (B) ile onu açınız ya da kapatınız.

Alarmın açık olduğunu gösterir.
Saat başı sinyalinin açık olduğunu
gösterir.
• Herhangi bir alarm açıksa alarm açık göstergesi başka bir moda geçtiğinizde de
ekranda görünür.

Alarmın Sesini Kontrol Etmek İçin
Saat

Alarm No.

Alarm Modunda (D)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

Dakika

KRONOMETRE MODU

Alarm Çeşitleri
Mod göstergesi

Kronometre ile geçen zaman, ayrı zaman ve iki bitişli
zaman ölçümlerini yapabilirsiniz.
Kronometrenin görüntülenme aralığı 23saat, 59 dakika
ve 59.99 saniyedir. Kronometre çalışırken istediğiniz
zaman EL arka ışığını kullanabilirsiniz.

Alarm Modunda saat ve dakika, ay, gün ve haftanın günü ayarlarıyla alarm ayarı
yapabiliriniz.
Alarmın ne zaman çalacağı yaptığınız alarm ayarına göre değişir.

Alarm Ayarları

• Sadece saat ve dakika ayarı yaparsanız
Alarm her gün aynı saatte çalar.
• Saat, dakika ve ay ayarı yaparsanız
Alarm ayarladığınız ay boyunca her gün aynı saatte çalar.
• Saat, dakika ve gün ayarı yaparsanız
Alarm her ay ayarladığınız gün ve saatte çalar.
• Saat, dakika, ay ve gün ayarı yaparsanız
Alarm belirlenen günde çalar.
• Saat, dakika ve haftanın günü ayarı yaparsanız
Alarm her haftanın belirlenen günü ve saatinde çalar.
• Saat, dakika, ay ve haftanın günü ayarı yaparsanız
Alarm belirlenen ay boyunca her hafta belirlenen günün ayarlanan saatinde çalar.
• Saat, dakika, gün ve haftanın günü ayarı yaparsanız
Alarm belirlenen gün haftanın belirlenen gününe denk geldiğinde o saatte çalar.
• Saat, dakika, ay, gün ve haftanın günü ayarı yaparsanız
Alarm belirlenen ayda belirlenen gün belirlenen hafta gününe denk geldiğinde
ayarlanan saatte alarm çalar. Bu alarm, her birkaç yılda bir kez çalan bir alarm
olabilir.

-1/100 saniye

Saat

Saniye
Dakika

Geçen zaman ölçümü
Başlat

Tekrar başlat

Durdur

Durdur

Alarmları Ayarlamak İçin

Başlat

1. Alarm Modunda (D) ile Alarm 1 ile Alarm 5 arasında numaralı alarmlardan birini
seçiniz.

Birinci ve İkincinin Belirlendiği ölçümler

Saat

Dakika

Ay

Gün

Başlat

Hafta günü

Plan göstergesi

2. Bir alarm ekranı seçtikten sonra (A)yı basılı tutunuz. Seçili olan saat haneleri ekranda
yanıp sönmeye başlayacaktır.
* Böylece alarm otomatik olarak açılmış olur.
3. Aşağıdaki sırada dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.
Saat

Dakika

Ay

Gün

(D)ye bas.

ila

A ilaZ

Ayır

Ayrımı bırak

Durdur
1 yarışmacı
bitirir.

Durdur

Sil

Ayrımı bırak
Sil
2. yarışmacı
2.nin süresi
bitirir.
ekrandadır.
1.nin süresi
ekrandadır.

OTOMATİK EKRAN FONKSİYONU
Otomatik Ekran fonksiyonu ekran içeriğini sürekli değiştiren bir fonksiyondur.
Otomatik Ekran fonksiyonu çalışırken saatin diğer özelliklerini kullanamazsınız.

Her türlü modda (C)yi 2-3 saniye basılı tutunuz.

4. Bir ayar bölümü ekrana geldiğinde (D) (+) ve (B) (-) ile ayar yapınız. Bu tuşları basılı
tutmak yapılan işlemi hızlandırır.
• Alarmın ay ayarı olmayacaksa ay ayarı yerine - ayarı yapınız. (D) ya da (B)yi kullanarak
12 ile 1 arasındaki - işaretini görüntüleyiniz (ay ayarı yanıp sönerken).
• Tarih ayarı olmayan bir alarm ayarlıyorsanız tarih için - - ayarı yapınız. Tarih ayarı yanıp
sönerken (D) ya da (B)yi kullanarak 31 ile 1 arasında - - işaretini görüntüleyiniz.
• Haftanın günü ayarını içermeyen bir alarm ayarı yaparken haftanın günü için - - - ayarı
yapınız. Haftanın günü ekranda yanıp sönerken (D) ya da (B)yi kullanarak
SAT ile SUN arasında - - - ayarını görüntüleyiniz.
• Alarm zamanının saat formatı (12-saat ya da 24-saat) normal zaman işleyişi için
seçtiğiniz
formattır.
• Alarm zamanının ayarlanmasında 12 saat formatını kullanıyorsanız A ve P ayarına dikkat
ediniz.
5.Plan göstergesi yanıp sönerken (D) ya da (B) ile istediğiniz plan göstergesini seçiniz.

(B)ye bas.

Ayır

Otomatik Ekranı Açmak İçin

Hafta günü

Plan göstergesi

Sil

Ayrık zaman ölçümü
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Otomatik Ekranı Kapatmak İçin
(C)yi 2-3 saniye basılı tutunuz. Böylece saat Zaman işleyişi moduna geçer.

Not
Otomatik ekran fonksiyonu ayarlama yaparken (ekranda yanıp sönen haneler
varken) çalıştırılamaz.

