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CASIO

Genel Rehber __________________________________________
• Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
• Her türlü modda (L) tuşuna basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

Zaman İşleyişi Modu

Telememo Modu

Alarm Modu

Kronometre Modu

Geri Sayım Sayacı Modu

İkili Zaman Modu

(C)ye bas

Zaman İşleyişi _________________________________________
PM göstergesi
Haftanın günü
Ay - Gün

Zaman Ayarları modunu kullanarak hâlihazırdaki saat ve
tarihi görebilir ve bunların ayarlarını yapabilirsiniz. Ayrıca
bu modda ekran rengini de seçebilirsiniz.

DST

Saniye
Renk Seçimi

Saat

Gün

Telefon numarası

Dakika

Ay

Yıl

Saat: Dakika

İsim

3. Ayarlama yapmak istediğiniz bölüm yanıp sönmeye başladığında (D) ve (B) tuşlarını
kullanarak aşağıda gösterildiği gibi ayarlama yapınız:
Bu ayarı değiştirmek için

Yeni Bir Telememo Kaydı Oluşturmak İçin
1 . Telememo modunda (B) ve (D) tuşlarını kullanarak
ekrandaki kayıtları tarayınız ve yeni kayıt ekranını
bulunuz.
• Yeni kayıt ekranı boş olan ekrandır.(isim ve telefon
numarası kaydı yoktur).
• Eğer yeni kayıt ekranı görünmezse, hafıza tamamen
dolmuştur. Yeni bir kayıt eklemek için önce hafızadaki
bazı kayıtları silmeniz gerekir.

Bu tuşları kullanınız.

Saniye

(D)ye basarak saniyeleri sıfırlayınız.

DST

(D) tuşunu kullanarak Yaz Saati Uygulaması açık (ON) ve
standart saat açık (OFF) seçimini yapınız.

Saat, Dakika, Yıl, Ay,
Gün
Renk seçimi

Telememo modu saniyesinde her biri isim ve telefon
numarası bölümleri içeren 30 kayıt yapabilirsiniz. Bu
kayıtlar, ismin karakterlerine bağlı olarak otomatik olarak
kaydedilir. Ekran üzerindeki kayıtları tarayarak bulmak
istediğiniz kayda ulaşabilirsiniz.
• Saatin kayıtları nasıl yaptığını görmek için "Karakter
Listesi"ne bakınız.
• Bu moddaki tüm işlemler (C) tuşuna basarak
girebileceğiniz Telememo modunda bulunmaktadır.

Kalan hafıza

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin
1. Ekrandaki saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana
dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçiş
yapmak için (C) tuşunu kullanınız.

Saniye

Telememo ____________________________________________

(D) (+) ve (B) (-) yi kullanarak ayarlama yapınız.
(D) ve (B)yi kullanarak renk seçimini yapınız.

• Saniye haneleri 30 ile 59 arasındayken (D) tuşuna basarak saniyeleri sıfırlarsanız
dakika bölümüne 1 dakika eklenir. Saniye haneleri 00 ile 29 arasındaysa dakika
hanelerine ekleme yapılmaz.
• DST ayarları ile ilgili detaylar için "Yaz Saati Uygulaması (DST)" bölümüne
bakınız.
• Renk seçimi ile ilgili detaylar için "Renk Seçimi Ayarları"na bakınız.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
• Haftanın günü, tarih ayarlarına bağlı olarak otomatik olarak gösterilir. (yıl, ay
ve gün ayarları)
• Yıl ayarları 2000 ile 2039 seneleri arasında yapılabilir.
• Saatin tamamen otomatik çalışan takvimi farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları
otomatik olarak algılar. Tarih ayarlarını bir kez yaptığınızda saatin pilini
değiştirdiğiniz zaman hariç bu ayarları tekrar yapmanız gerekmez.
12 Saat ve 24 Saat formatları arasında seçim yapmak için
Zaman İşleyişi modunda (D) tuşunu kullanarak 12 saatlik format (P yada A harfi ile
gösterilir) yada 24 saatlik format ayarı arasında seçim yapabilirsiniz
• 12 Saat formatında öğlen 12.00'den gece 11.59'a kadar P (pm) göstergesi, gece
yarısı 12.00'dan öğlen 11.59'a kadar ise A (am) göstergesi ekranda görünür.
• 24 saat formatında saat 0:00 ile 23:59 arasında gösterilir ve ekranda herhangi bir
göstergesi yoktur.
• Zaman İşleyişi modunda seçmiş olduğunuz 12 saat - 24 saat formatı saatin tüm
diğer modunda da kullanılır.

Alarm açık göst.

2. Yanıp sönen ( _ ) hanesi ekrana gelinceye dek (A) ya
basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
3. (D) ve (B) tuşlarını kullanarak hane üzerindeki karakteri
değiştiriniz. Karakter değişimi aşağıdaki sırada
oluşur.
(D)ye bas .

(boşluk)

Yaz Saati Uygulaması (Yaz saati) saat ayarlarının standart saat üzerinden yaptığı 1
saatlik değişimdir. Fakat her ülke ve her bölgede bu uygulama kullanılmaz.

Zaman İşleyişinde DST ve Standart Saat Arasında Seçim Yapmak İçin

1. Zaman İşlevi modunda saniye haneleri yanıp
sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece
ayarlar ekranına girmiş olursunuz.
2. Bir kez (C) tuşuna basarak üzerinde yanıp sönen
hane olan ON (DST açık) ya da OFF (DST kapalı)
göstergeleri bulunan DST ekranını görüntüleyiniz.
3. Yaz Saati uygulaması (ON göstergesi ekrandadır) ve
Standart Saat (OFF göstergesi) arasında (D) ile
seçim yapınız.
4. (A) ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
• Yaz saati uygulamasının açık olduğunu bildirmek üzere
DST göstergesi ekrana gelecektir.

Renk Seçimi Ayarları
Bu saatte iki renkli LCD paneli bulunmaktadır. Böylece 12 farklı renk paterni
arasından istediğinizi seçebilirsiniz.
Renk Seçimi Ayarlarını Değiştirmek İçin
1. Ekrandaki saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana
dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2.(C) tuşunu kullanarak ayarlar ekranından renk seçimi
ayarlarını (yanıp sönen COL ibaresi ile belirtilir) seçiniz.
3. (B) ve (D) tuşlarını kullanarak istediğiniz renk ayarını
seçiniz.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

0 ile 9

4. İstediğiniz karakter hane üzerine geldiğinde (C) tuşuna basarak yanıp sönen
haneyi sağa kaydırınız.
5. İsim bölümünü tamamlamak için 3 ve 4. basamakları tekrar ediniz.
• İsim bölümünde en fazla 8 karakter yazınız.
6. İsim yazımını tamamladıktan sonra gerektiği kadar (C) tuşuna basarak haneyi
numara bölümüne getiriniz.
• Yanıp sönen hane, isim bölümünün 8. karakterindeyse bir kez (C) tuşuna
basarak haneyi numara bölümüne kaydırabilirsiniz. Numara bölümünün 12.
rakamındayken (C) tuşuna basarsanız isim bölümüne geçiş yaparsınız.
7. Numara bölümünde yanıp sönen hane üzerindeki karakteri (D) ve (B)tuşlarını
kullanarak değiştirebilirsiniz (rakam, boşluk, tre).Bu aşağıdaki sırada gerçekleşir.

(D)ye bas.

Yaz Saati Uygulaması (DST)

A ile Z

(B)ye bas.

0ile 9

(boşluk)

(B)ye bas.
8. Hane üzerine istediğiniz karakter geldiğinde (C) tuşuna basarak yanıp sönen
haneyi sağa kaydırınız.
9. Numara bölümünü tamamlamak için 7 ve 8. basamakları tekrarlayınız.
• Numara bölümü için en fazla 12 rakam yazabilirsiniz.
• Numara bölümünde otomatik olarak tre yazılır. Bu treleri olduğu gibi bırakabilir
yada onların yerine başka bir rakam yazabilir yada boş bırakabilirsiniz.
10. (A)ya basarak kaydınızı yapınız ve Telememo kayıt ekranına (yanıp sönen hane
bulunmayan) geri dönünüz.
• Ekranda isim bölümünün bir kerede 3 karakteri görünebilir, daha uzun yazılar
sağdan sola devam eder. Son karakter ise sonundaki < işareti ile gösterilir.
Telememo Kayıtlarını Görmek İçin
Telememo modunda (D) (+) ve (B) (-) tuşlarını kullanarak ekran üzerindeki Telememo
kayıtlarını tarayınız.
Bir Telememo Kaydı Üzerinde Değişiklik Yapmak İçin
1. Telememo modunda, ekrandaki kayıtları tarayarak üzerinde değişiklik yapmak
istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Ekranda yanıp sönen bir hane belirene dek (A)ya basınız.
3. Kaydın değiştirmek istediğiniz karakterine ulaşmak için (C) tuşunu kullanınız.
4. (B) ve (D) tuşlarını kullanarak karakteri değiştiriniz.
• Karakter yazımı ile ilgili detaylar için "Yeni bir Telememo Kaydı Oluşturmak İçin"
adlı bölüme (isim bölümü için 3. numara bölümü için 7. basamağa) bakınız.
5. İstediğiniz değişikliği yaptıktan sonra (A) tuşuna basarak bu değişikliği kaydediniz
ve Telememo kayıt ekranına dönünüz.
Bir Telememo Kaydını Silmek İçin
1. Telememo modunda, ekran üzerindeki kayıtları tarayarak silmek istediğiniz
kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen hane ekrana gelinceye dek (A)ya basınız.
3. (B) ve (D) tuşlarına birlikte basarak kaydı siliniz.
• Ekrana, kaydı silinmekte olduğunu gösteren CLR harfleri gelecektir. Kayıt
silindikten sonra, yeni bir kayıt girişi için hazır olan yanıp sönen hane ekrana
gelir.
4. Yeni bir kayıt girişi yapınız ya da (A)ya basarak Telememo kayıt ekranına
dönünüz.
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Alarmlar ______________________________________________
Birbirinden bağımsız 5 günlük alarm ayarı yapabilirsiniz.
Alarmlardan biri açıldığında alarm zamanına ulaşan saat
alarm çalar. Alarmlardan biri uyku alarmıdır, diğer 4 alarm
ise normal 20 saniye çalan alarmlardır.
Saat Başı alarmını açarak saatin her saat başı iki uyarı
sinyali vermesini de sağlayabilirsiniz.

Zaman İşleyişindeki saat
AM göstergesi

• Uyku alarmı her 5 dakikada bir yeniden çalar.
• Alarm çeşidi aşağıda da gösterildiği gibi alarm
numarasına göre belirlenir.
AL1 ile AL4 arası: Normal alarm ekranı
Alarm numarası
SNZ: Uyku alamı ekranı
SIG
: Saat Başı Alarmı Ekranı
Alarm zamanı (Saat:Dakika)
• Alarm ayarları (ve Saat Başı alarmı) (C) tuşuna basarak
girebileceğiniz Alarm modunda yer almaktadır.

Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin
1. Alarm modunda, (D) tuşunu kullanarak ayarlama
yapmak istediğiniz alarm ekranının numarasını yada
ibaresini ekrana getiriniz.

Alarm açık göst.

2. Bir alarm çeşidi seçtikten sonra, alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye
başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
• Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.
3. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (C) yi kullanınız.
4. Bir ayar bölümü yanıp sönerken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
• Alarm zamanını ayarlarken 12 saatlik formatı kullanıyorsanız, saatin a.m
(A göstergesi) ve p.m (P göstergesi) ayarlarını doğru yapmaya dikkat ediniz.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

CASIO

Geri Sayım Sayacı ______________________________________
Zaman işleyişindeki saat

Hours
Seconds
Minutes

Geri sayım 1 dakika ile 24 saat arasına ayarlanabilen
bir sayaçtır. Geri sayım sıfıra ulaştığında ise saat
alarm çalar.
• Saati satın aldığınızda geri sayım başlangıç zamanı
fabrika ayarlarında 5 dakika olarak ayarlanmıştır.
Saat pilini değiştirdiğinizde de ayarlar fabrika
ayarlarına döner.
• Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak
girilen Geri Sayım Sayacı modunda yer
almaktadırlar.
Geri Sayım Sayacının Kullanılması
Geri sayım sayacı modunda (D) tuşuna basarak
geri sayımı başlatabilirsiniz.
• Geri sayımın sonuna ulaşıldığında siz herhangi bir
tuşa basıp kapatmazsanız 10 saniye boyunca saat
alarm çalar. Alarm sustuktan sonra geri sayım
otomatik olarak başlangıç zamanına döner.

• Çalışmakta olan geri sayımı duraklatmak için (D) ye basınız. Devam ettirmek
için tekrar (D)ye basınız.
• Geri sayım işlemini tamamen iptal etmek için önce ((D) ile) sayımı
duraklatınız, sonra (B)ye basınız. Böylece geri sayım başlangıç saatine geri
döner.
Geri Sayım Başlangıç Saatini Ayarlamak İçin
1. Geri Sayım sayacı modunda geri sayım başlangıç saatinin saat ayarları yanıp
sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (C) tuşunu kullanınız.
Bir ayar bölümü yanıyorken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
• Geri sayım başlangıç saatini 24 saat olarak ayarlamak için 0:00 ayarını
yapınız.
3. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

İkili Zaman
Zaman İşleyişindeki saat

Alarm İşlemi

İkili zaman modu, faklı bir zaman dilimindeki
saati de sürekli görebilmenizi sağlar.
İkili Zamanı Ayarlamak İçin
1. (C)yi kullanarak İkili Zaman moduna giriniz.
2. (D), (B) ve (A)yı kullanarak İkili Zamanı
ayarlayınız.
• (D) (+) ve (B) (-) tuşlarına her basışınızda ayarlar
30 dakikalık aralıkla değişir.
• (A)ya basarak İkili zaman İşlevinin saatini Zaman
İşleyişi modundaki saat olarak ayarlayabilirsiniz.

Ayarlanan alarm zamanının 1 saat öncesinde ekran içeriği her saniye değişmeye
başlar. Alarm öncesi haber verme özelliği sayesinde bir alarm zamanının yaklaşmakta
olduğunu anlayabilirsiniz. Alarm zamanına ulaşıldığında ise 20 saniye boyunca alarm
çalar. Uyku alarmında, alarm işlemi siz alarmı kapatana dek her 5 dakikada bir toplam 7
kez tekrar edilir.
• Herhangi bir tuşa basarak alarm öncesi haber ya da çalan alarm işlemini
durdurabilirsiniz.
• Alarm öncesi haber özelliği sadece Zaman Ayarları modunda çalışır.

Referans ______________________________________________

Alarmı Test Etmek İçin
Alarm modunda (B) tuşuna basarak alarm sesini duyabilirsiniz.

Bu bölüm saatin özellikleriyle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir.
Öte yandan bir takım uyarıları kapsamakta ve saatin çeşitli özellikleri ve fonksiyonları
ile ilgili notlardan bahsetmektedir.

20 Saniyelik Normal Alarmın ve Saat Başı Alarmının Açılıp Kapatılması
1. Alarm modunda (D) tuşunu kullanarak normal 20 saniyelik alarmlardan birini (AL1
ile AL4 arası) ya da Saat Başı Alarmını (SIG) seçiniz.
2. İstediğiniz alarmı ya da Saat başı alarmını seçtikten sonra (B) tuşunu kullanarak
onu açınız (on) ya da kapatınız (off).
Alarmın açık olduğunu gösterir.
Saat başı sinyalinin açık oluğunu gösterir.

• Alarm açık göstergesi ve saat başı sinyali açık göstergesi açıldıklarında,
göstergeleri bütün modlarda ekranda görünür.
• Alarmlardan biri açıksa, siz bir moddan başka bir moda geçseniz bile alarm
açık göstergesi ekranda kalır.
Uyku Alarmının Açılıp Kapatılması

1. Alarm Modunda (D)yi kullanarak uyku alarmını seçiniz. (SNZ).
2. (B) ile SNZyi açınız (SNZ ve göstergesi görünür) yada kapatınız (SNZ ve
göstergesi görünmez.)
• Uyku alarmı açık göstergesi:
Uyku alarmı açıldığında saatin
tüm modlarında ekranda görünür.

Dakika
Saniye
1/100 saniye

Kronometre ile geçen zaman, ayrı zaman ve iki bitişli
zaman ölçümlerini yapabilirsiniz.
• Kronometrenin görüntülenme aralığı 59 dakika ve
59.99 saniyedir.
• Kronometre siz onu durdurana kadar, limitine ulaştığı
zaman sıfırdan başlayarak sayımına devam eder.
• Siz Kronometre işlevinden çıksanız dahi, kronometre
çalışmaya devam eder.
• Ayrık zaman ölçümü ekranda dondurulmuşken
Kronometre işlevinden çıkarsanız kronometre ayrık
zamanı silip geçen zaman ölçümüne döner
• Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girilen
Kronometre modunda yer almaktadır.

Kronometre ile Zaman Ölçümü
Geçen Zaman
Başlat

Durdur

Tekrar başlat

Durdur

Sil

Ayrık Zaman
Başlat

Ayır

Ayrımı bırak

Durdur

Sil

(SPL göstergesi)

İki Bitişli Zaman

Başlat

Ayır

Durdur

Ayrımı bırak

1. yarışmacı
bitirir.
1. yarışmacının
skoru ekranda

2. yarışmacı
bitirir.

2. yarışmacının
skoru ekrandadır.

Sil

Otomatik Ekran

Bu saatin Otomatik ekran özelliği sayesinde farklı
renk seçimlerine saat kolaylıkla adapte olur.
Otomatik Ekranı Kapatmak İçin
Herhangi bir tuşa basarak Otomatik ekranı
kapatabilirsiniz.
Böylece aşağıda gösterilen tuşların bağlı bulunduğu tuş
işlemlerini de kapatmış olursunuz.
(A) yada (B): Zaman İşleyişi moduna girer.
(C) Telememo moduna girer.
(D) 12 saat-24 saat formatı arası seçim yapar.
(L): Arka ışığı çalıştırır.
• Otomatik ekranı kapattığınızda saat fabrika ayarlı
renk seçimine geri döner.

Otomatik Ekranı Açmak İçin
Saatten bip sesi gelene dek 2-3 saniye boyunca (C) tuşuna basınız.
• Görüntüde bir ayarlar ekranı varsa otomatik ekran çalıştırılamaz.

Kronometre
Zaman işleyişindeki saat

İkili Zaman

Otomatik Geri Dönüş Özelliği
• Saati Telememo modunda iken 2-3 dakika boyunca herhangi bir tuş kullanımı
yapılmazsa, saat otomatik olarak Zaman Ayarları işlevine geri döner.
• Ekranda yanıp sönen bir hane bulunduğu halde 2-3 dakika boyunca herhangi bir
işlem yapılmazsa saat otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar.
Veri Tarama
(B) ve (D) tuşları birçok modda ekrandaki bilgileri taramak amacıyla kullanılırlar.
Birçok durumda bu tuşları basılı tutmak yapılan tarama işlemini oldukça hızlandırır.
Arka Ekranlar
Telememo yada Alarm moduna girdiğinizde karşınıza çıkan ilk ekran o işlevlerde
üzerinde en son işlem yaptığınız ekrandır.
Arka Işık Uyarıları
Arka ışık (elektrikle aydınlanan) EL panelini kullanarak, karanlık mekanlarda ekranı
okumayı kolaylaştırmak için ekranı aydınlatır
Her türlü işlevde (L) tuşunu kullanarak iki saniyeliğine ekranı aydınlatabilirsiniz.
• Aydınlatma sağlayan elektrikle çalışan panel uzun kullanımlar sonucu eski gücünü
kaybeder
• Arka ışık tarafından sunulan aydınlatma, güneş altında kullanıldığında ekranın
okunmasını zorlaştırır.
• Ekran aydınlatılırken saatten kısık bir ses gelebilir. Bu EL panelinin aydınlatma
yapmasına bağlı ortaya çıkan titreşimin sesidir, herhangi bir arızanın habercisi
değildir.
• Bir alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak söner.
• Arka ışığın çok sık kullanımı pil ömrünü kısaltır.

