CASIO EF–503 (2328) KULLANMA KILAVUZU
PĐL: Piller saatin üretim tarihine göre ayarlıdır. Saatinizde ışık olmaması ya da geri kalması durumu fark
edildiğinde CASIO servisi ya da yetkili bayi tarafından değiştirilmelidir.
SU GEÇĐRMEZLĐK: Su geçirmezlik özelliği kasa arkasında belirtilmiştir. Bu ibareye uyarak, aşağıdaki
tabloya göre saatinizi dikkatli kullanmanızı önemle rica ederiz.
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Hayır
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SAATĐ AYARLAMAK ĐÇĐN:
1.

2.
3.

Saatin kurma kolu tepeyi ikinci klik sesini
duyana kadar dışarı doğru çekiniz.
(Bu aşamada saniye ibresi duracaktır )
Tepeyi döndürerek ibreleri ayarlayın.
Zaman işleyişini başlatmak için kurma
kolunu tekrar içeri itin.

NOT:
• Bazı su geçirmez modellerde kurma kolu
kilit-vida şeklinde üretilmiştir.
• Böyle modellerde, kurma kolunu çekmeden
önce kendinize doğru çevirmelisiniz. Böyle
modellerde kurma kolunu çekmek için çok
fazla güç kullanılmamalıdır.
• Ayrıca bu modeller, kurma kolu çekili
durumdayken, su geçirmezlik özelliğini
kaybederler. Herhangi bir ayarlama işlemi
yapılmadığı sürece saatin kurma kolunun içe
doğru itili ve kilitli olduğundan emin olunuz.

GÜN AYARLAMAK ĐÇĐN:
1.
2.
3.

Kurma kolu tepeyi ilk klik sesini duyana kadar dışa çekiniz.
Kurma kolunu kendinize doğru çevirerek istediğiniz güne ayarlayınız.
Kurma kolunu normal pozisyonuna gelecek şekilde içeri itiniz.
• Saat 10.00 p.m. ve 6.30 a.m arasındayken gün ayarı yapmayın

KRONOMETRENĐN KULLANILMASI:
Kronometre ile geçen zamanı 11 saat, 59 dakika, 59.99 saniyeye kadar ölçebilirsiniz. Gerektiğinde Kronometre
göstergesinin pozisyonunu düzeltebilirsiniz.
• Örnek gösterimde, kronometre 2 saat, 20dk, 40sn.’yi göstermektedir
• Kronometreyi, ayar kolu ilk ya da ikinci klik deyken çalıştırmayınız. Eğer bunu yaparsanız, saat ve gün
ayarlarını bozabilirsiniz.
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KRONOMETRE ĐLE ÖLÇÜM YAPABĐLMEK ĐÇĐN;
1.
2.
3.

Kronometreyi başlatmak için A’ya basınız.
Kronometreyi durdurmak için A’ya basınız
(Kronometre ölçümünü devam ettirmek için yeniden A’ya basmanız yeterli olacaktır)
Kronometreyi B’ye basarak sıfırlayabilirsiniz.

KRONOMETRE SANĐYESĐ ĐBRESĐNĐ AYARLAMAK ĐÇĐN:
Kronometrenin kullanımı, kronometre saniyesi ibresinin yerini bozabilir. Bu durum oluştuğu zaman,
aşağıdakileri takip ediniz, böylece saniye ibreniz saat 12 pozisyonunu gösterecektir.
1. B’ye basarak kronometre ayarınızın sıfırlandığından emin olun. Daha sonra kurma kolunu ikinci klik
sesine kadar dışa doğru çekiniz.
2. Saniye ibresi, saat 12 pozisyonuna gelene kadar B’ye basılı tutunuz.
3. Kurma kolunu tekrar içe iterek normal pozisyonuna getiriniz.
• Kurma kolunu çekili halde bırakmak saatin kendi saniye ibresinin de durmasına sebep olacaktır.
Eğer kurma kolu uzun bir süre çekili kalırsa, zamanı kontrol ediniz, gerekiyorsa saat ayarını
yapınız.
ÖZELLĐKLER:
Oda sıcaklığındaki hassasiyet: Saniye ibresi, ayda +20 ve -20 saniye arasında değişebilir.
Ekran: 3 Analog ibresi ( Geçen zaman saati ve dakikası, kronometre saniyesi )
3 kadran gözü (Geçen zaman saniyesi, Kronometre saati ve dakikası), gün
Kronometre fonksiyonu: Ölçme fonksiyonu: 11saat/59 dakika/59saniye
Ölçüm modu: Geçen zaman
Pil: 1 adet Silver Oxide pil(Model:SR927W)
SR927W ĐÇĐN, Ortalama pil ömrü 2 senedir (Günde 60 dk. Kronometre kullanıldığı farz edilerek!)
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