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CASIO

Tebrik ____________________________________________
Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Ürününüzden en iyi derecede
yararlanabilmek için bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyup ilerde tekrar baş vurmak
için el altında bulundurunuz.

About This Manual
• The operational procedures for Modules 2590 and 2591
are identical. Ali of the illustrations in this manual show
Modüle 2590.
• Button operations are indicated using the letters shown
in the illustration.
• Each section of this manual provides you with the
information you need to perform operations in each
mode. Furtherdetails and technical information can be
found in the "Reference" section.

Kullanmadan önce saati aydınlıkta bırakarak pilini şarj ediniz.
Aydınlık bir ortamda pili şarj edildikten sonra saatinizi kullanmaya başlayabilirsiniz.
* Saati pilini şarj etmek için aydınlığa çıkarmadan önce, önemli bilgiler için
bu kılavuzun "Pil" bölümüne bakınız.
[Modül 25901

Eğer Saatin Ekranı Karanlık ise... ___________________
Eğer ekranda Güç Depolama göstergesi (P.SAVE)
varsa bu Güç Depolama işlevinin saatin gücünü
muhafaza etmek için saat ekranını kararttığı anlamına
gelir. Saatinizi karanlık bir ortamda belirli bir müddet
bıraktığınızda Güç Depolama Fonksiyonu saat ekranını
otomatik olarak kapatarak saati uyku durumuna alır.
* Fabrika ayarlarında Güç Depolama Fonksiyonu açık
halde ayarlanmıştır.
* Eğer saati iyi aydınlanmış bir yere çıkartır, tuşlardan
herhangi birine basar yada saat ekranını yüzünüze
doğrultursanız saat uyku durumundan çıkar.
* Daha fazla bilgi için "Güç Depolama"ya
bakınız.

[Modül 2591]

Genel Rehber ______________________________________
* Bir işlevden diğer bir işleve geçmek için (C)yi kullanınız.
* Her türlü işlevde (B) tuşuna basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.
Zaman Ayarları Modu

• Hangi modda olursanız olun 2 saniye boyunca (C)yi basılı tutarsanız Zaman
Ayarları Moduna dönersiniz.

Alarm Modu

Geri Sayım Sayacı
Modu
Modu

Kronometre Modu

İkili Zaman

(C)ye bas

Zaman Ayarları _____________________________________
Saat ve tarihi, görmek yada ayarlamak için Zaman
Ayarlarını kullanınız.

PM göstergesi
Haftanın günü
Ay-Gün

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin
1. Zaman Ayarları modunda ekrandaki saniye
haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya
basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
1. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek
için (C)yi kullanınız.
Saniye

Saat:Dakika,Saniye

Gün

Saat
Ay

Dakika
Yıl

3. Bir ayar bölümü ekrana geldiğinde aşağıda gösterildiği gibi (D) tuşunu
kullanarak gerekli ayarlamayı yapınız.
Bu ayarı değiştirmek için:
Saniye
Saat,Dakika,Yıl,Ay,Gün

Bu tuşu kullanın:
(D)ye basarak sıfırlayın
(D)ye basarak ilerletin.

• Saniye haneleri 30 ile 59 arası bir rakamdayken saniye sıfırlaması
yaparsanız,sıfırlama yapılır ve dakika hanelerine 1 dakika eklenir. Saniye
haneleri 0 ile 29 arasındayken sıfırlama yaparsanız dakika hanelerine ekleme
yapılmaz.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
• Haftanın günü tarih ayarlarına bağlı olarak otomatik gösterilmektedir.
(yıl, ay, gün)
• Yıl ayarlarını 2000 ile 2099 arasında yapabilirsiniz.
• Saatin tam otomatik takvim özelliği farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları otomatik
olarak algılar. Saatin pilini değiştirdiğiniz durum ve pil gücünün 4. seviyeye düştüğü
durum hariç, saat ayarlarını tekrar yapmanız gerekmez.
12Saat-24 Saat Formatlarından Birini Seçmek İçin
Zaman Ayarları modunda (D) tuşunu kullanarak 12 saat yada 24 saat zaman
ayarı seçimini yapınız.
• 12 saat formatında (Modül:2590: PM/ Modül 2591:P göstergesi) PM göstergesi
öğlen 12.00den geceyarısı 12.00ye kadar saat hanelerinin solunda görünür. Gece
yarısı 12.00 den öğlen 12.00ye kadar ise (a.m) saat hanelerinin solunda herhangi
bir gösterge bulunmaz.
• 24 saat formatında saat 0:00 ile 23:59 zaman aralığında ekranda hiçbir gösterge
olmaksızın çalışır.
• Zaman ayarları modunda seçilen 12 saat-24 saat formatı saatin diğer tüm
işlevlerinde de kullanılır.

Alarmlar
Birçok fonksiyona sahip; saat, dakika, ay ve gün ayarları
bulunan 5 farklı alarm kurabilirsiniz. Alarmlardan biri
açıldığında ayarlanan zamana ulaşan saat alarm
çalacaktır. Alarmlardan biri uyku alarmı yada bir kerelik
alarm olarak seçebilirsiniz fakat diğer 4 alarm sadece bir
kerelik alarm olarak ayarlanabilir.
Öte yandan Saat Başı Alarmını açarak saatin her saat başı
2 sinyal sesi vermesini de sağlayabilirsiniz.
• 1 ile 5 numara arasında sıralanmış 5 alarm vardır. 1
numaralı alarmı bir kerelik alarm yada uyku alarmı olarak
ayarlayabilme seçeneğiniz vardır. Fakat 2 ile 5 numara
arasındaki alarmları sadece bir kerelik alarm olarak
Alarm zamanı
ayarlayabilirsiniz.
(Saat:Dakika)
• Alarm ayarları (ve saat başı alarmı) (C) tuşuna basarak
Alarm numarası
girebileceğiniz Alarm modunda bulunmaktadır.
Alarm tarihi
(Ay-Gün)

Alarm Çeşitleri
Alarm çeşidi aşağıda da gösterildiği gibi yapmış olduğunuz alarm ayarlarına bağlıdır.
• Günlük alarm
Alarm zamanının saat ve dakikası ayarlanır. Bu çeşit alarm her gün aynı saatte çalar.
• Tarih alarmı
Alarm zamanının ay, gün, saat ve dakika ayarları yapılır. Bu çeşit alarm ayarlamış
olduğunuz tarihte ayarlamış olduğunuz saatte çalar.
• 1-Aylık alarm
Alarm zamanının ay, saat ve dakika ayarları yapılır. Bu çeşit alarm 1 ay boyunca her
gün ayarlanan saatte alarmın çalmasını sağlar.
• Aylık alarm
Alarm zamanının gün, saat ve dakika ayarları yapılır. Bu çeşit alarm, her ay
belirlediğiniz günde ve belirlediğiniz zamanda çalar.
Alarm Saatini Ayarlamak için
1. Alarm modunda, ayarlamak istediğiniz alarm ekranını
buluncaya dek (D) tuşu ile alarm ekranlarını tarayınız.
(D)ye bas .

• Bir kez çalacak bir alarm ayalamak için 2’den 5’e kadar olan alarm
numaralarından birini seçebilirsiniz.Uyku alarmı için ise Alarm 1’i seçmelisiniz.
2. Bir alarm ekranı seçtikten sonra, ekrandaki saat ayarları yanıp sönmeye
başlayıncaya dek (A)ya basınız, böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
• Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.
3. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.
Saat

Dakika

Ay

Gün
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Kronometre
4. Bir ayar bölümü yanıp sönmekteyken (D) (+) ile ayarlama yapınız..
• Ay ayarı içermeyen bir alarm ayarı yaparken (Günlük alarm, Aylık Alarm) ay
için " - " ayarını yapınız. Ay ayarları yanıp sönerken ekrana " - " işareti gelene
dek (12 ile 1 arasında) dek (D) tuşunu kullanınız.
• Gün ayarı içermeyen bir alarm ayarı yaparken (Günlük Alarm, 1-Aylık Alarm) gün
ayarı yerine " --" ayarını yapınız. Ay ayarları yanıp sönerken "--" işareti ekrana
gelene dek (1 ile ay sonu arası) (D)yi kullanınız.
• Alarm ayarları 12 saat formatını kullanıyorsa a.m yada p.m
ayarını doğru yapmaya dikkat ediniz (PM/P göstergesi).
5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
Saat

Alarm İşlemi
Alarm sesi, saatin hangi işlevde bulunduğuna bakmaksızın 10 saniye boyunca çalar.
Uyku alarmında, siz alarmı susturana yada bu uyku alarmını bir kerelik alarm olarak
değiştirene kadar alarm her 5 dakikada bir toplam yedi kez çalacaktır.
• Çalan alarmı, saatin herhangi bir tuşuna basarak susturabilirsiniz.
• Uyku alarmının 5 dakikalık aralarında aşağıdaki şu işlemlerden birini yapmanız
durumunda halihazırdaki uyku alarmı iptal edilir.
Zaman Ayarları ayarlar ekranının görüntülenmesi
1 numaralı alarmın ayarlar ekranının
görüntülenmesi
Alarm Sesini Kontrol Etmek İçin
• Alarm modunda (D) tuşuna basarak alarmın sesini duyabilirsiniz.
2-5 Numaralı Alarmların ve Saat Başı Alarmının Açılıp Kapatılması
1. Alarm işlevinde (D) tuşunu kullanarak bir kerelik
alarmlardan birini (2-5 numara) yada Saat Başı
alarmını seçiniz(00).
2. (A) tuşunu kullanarak onu açınız (on) yada kapatınız
(off).
• 2 ve 5 numaralı alarmlar arasındaki alarmların ve saat
başı alarmının göstergesi ekranın en alt kısmında
görünür.
• Alarm açık göstergesi ve saat başı alarmı açık
göstergesi saatin tüm modlarında ekranda görünür.
Saat başı sinyali • Bir alarm çalmaktayken, hangi alarmın çaldığı ekranda
açık göstergesi
yanıp sönen göstergesinden anlaşılır.
Alarm açık göstergesi
1 Numaralı Alarmı Seçmek İçin
1. Alarm modunda (D) tuşunu kullanarak Alarm 1'i seçiniz.
2. Aşağıda gösterilen ayarlar arasında geçiş yapmak için (A)yı kullanınız.
Uyku Alarmı Açık ve Alarm 1 Açık Göstergesi
(A)ya bas
Bir Kerelik
alarm açık

Uyku
alarmı açık

Dakika
Saniye

Kronometre ile Zaman Ölçümü Yapmak İçin
Geçen Zaman
Başlat

Durdur

Tekrar- Başlat

Ayır
(SPL göstergesi)

Ayrımı Bırak

Durdur

Sil

Ayrılmış Zaman
Başlat

Durdur

Sil

İki Ayrı Bitireni Olan Yarış
Başlat

Ayır

Durdur

1. yarışmacı
bitirir.
1. yarışmacının
skoru ekrandadır.

2. yarışmacı
bitirir.

Ayrımı Bırak

Sil

2. yarışmacının
skoru ekrandadır.

İkili Zaman
İkili zaman, başka bir zaman dilimindeki saati de görmenizi sağlar.
* İkili Zaman modundaki saniye işleyişi zaman ayarları modundaki saatin saniye işleyişi
ile eş zamanlı ilerler.
İkili
Zamanın Ayarlanması
.
Saat:Dakika,Saniye

1. (C)ye basarak İkili Zaman moduna giriniz.
1. Saat ayarları yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya
basarak ayarlar ekranına giriniz.
2. Aşağıdaki sırada dizilmiş olan özelliklere geçmek
için (C) yi kullanınız.

Alarm kapalı

* Uyku açık göstergesi ve Alarm 1 göstergesi saatin tüm işlevlerinde ekrandadır.
* Uyku alarmı açık göstergesi uyku alarmının 5 dakikalık aralıklarında ekrandadır.
* Alarm çalmaktayken alarm göstergesi (Alarm 1 açık yada uyku açık) ekranda
yanıp söner.

Saat

Dakika

4. (D) (+) ile ayarlama yapınız.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Arka Işık ______________________________________________

Geri Sayım Sayacı
Geri Sayım Sayacı 1 dakika ile 24 saat aralığında
ayarlanabilir. Geri sayım sıfıra ulaştığında saat alarm
çalar.
• Otomatik tekrar (auto-repeat)ı seçerek, geri sayımın her
sıfıra ulaştığında orijinal değerinden tekrar başlayarak
sayımına devam etmesini sağlayabilirsiniz.

• Geri sayım sayacı işlemleri (C) tuşuna basarak
girebileceğiniz Geri sayım sayacı modunda yer almaktadır
Saat:Dakika,Saniye

Kronometre modu ile geçen zaman, ayrık zaman ve 2 ayrı
bitireni olan yarışları ölçebilirsiniz.
* Kronometrenin ekran aralığı 23 saat, 59 dakika,
59.99 saniyedir.
* Kronometre siz onu durdurana dek, her limitine
ulaştığında sıfırdan tekrar sayıma başlar.
* Kronometre ölçüm işlemi siz Kronometre modundan
çıksanız da devam eder.
* Ayrık zaman ölçümü ekranda dondurulmuşken
Kronometre işlevinden çıkarsanız saat ayrık zaman
ölçümünü silerek geçen zaman ölçümüne geri döner.
* Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak
girebileceğiniz Kronometre işlevinde bulunur.

1/100 saniye

Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin
Geri Sayım Sayacı modundayken (D)ye basarak geri sayım
işlemini başlatınız.

• Geri sayımın sonuna ulaşıldığında, otomatik tekrar da kapalıysa siz her hangi bir
tuşa basarak susturmazsanız 10 saniye boyunca alarm çalar. Alarm sustuğunda
geri sayım sayacı otomatik olarak geri sayım başlangıç değerini ekrana getirir.
• Siz geri sayım sayacı işlevinden çıksanız dahi geri sayım sayacı sayımına
devam eder.
• Geri sayım sayacı çalışırken (D)ye basarak işlemi durdurabilirsiniz. (D)ye tekrar
basarak durdurduğunuz yerden sayımı devam ettirebilirsiniz.
• Geri sayımı tamamen durdurmak için önce (D) tuşuna basarak sayımı duraklatınız
sonra da (A)ya basınız. Böylece ekran geri sayım başlangıç zamanına geri döner.
Geri Sayımın Başlangıç Saatini Ayarlamak İçin
1. Geri Sayım sayacı işlevindeyken, geri sayım başlangıç
zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya
basarak ayarlar ekranına geçiniz.
2. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (C)yi
kullanınız.
3. Bir ayar bölümü ekrandayken (D) (+) ile ayarlama yapınız.
• Başlangıç zamanını 24 saat olarak ayarlamak için 0:00
ayarını yapınız.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
Otomatik Tekrarın Açılıp Kapatılması
1. Geri Sayım sayacı işlevindeyken, geri sayım başlangıç
zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek
(A)ya basarak ayarlar ekranına geçiniz.
görünü ) yadar
2. (B) tuşuyla otomatik tekrar açık
(
görünmez) ayarını yapınız
kapalı(
• Yukarıdaki işlemde (B)ye bastığınızda arka ışık da
yanar.
• Otomatik tekrar açıkken geri sayım, sayımının sonuna
Otomatik tekrar göster. geldiğinde bir alarm çalar fakat geri sayım durmaksızın
başlangıç zamanından tekrar sayıma başlar.(D)ye
basarak istediğiniz noktada geri sayımı durdurabilirsiniz
yada (A)ya basarak geri sayım başlangıç zamanına
dönebilirsiniz.
• Otomatik tekrar göstergesi sadece Geri Sayım Modu
ekranında görünür.

LED (light-emitting diode) ve ışık öncü paneli karanlık
ortamlarda ekran okuması için ekranı aydınlatırlar. Öte
yandan bu saatin otomatik aydınlatma anahtarı saat ekranını
yüzünüze doğru çevirdiğinizde ekranı otomatik olarak
aydınlatılır.
* Otomatik aydınlatma anahtarının çalışması için
(otomatik aydınlatma anahtarı açık göstergesi) açılması
gerekir.
• Diğer önemli bilgiler için “Arka Işık Uyarıları”na bakınız.
Otomatik ışık anahtarı göstergesiinformation about using the backlight.
Arka Işığın Manuel Çalıştırılması
Her türlü modda (B) tuşuna basarak ekranı
aydınlatabilirsiniz.
* Yukarıdaki işlem saatin otomatik aydınlatma anahtarı
durumunu göz önüne almaksızın çalışır.

Otomatik Işık Anahtarı Hakkında
Otomatik aydınlatma anahtarı açıldığında, kolunuzun pozisyonu her türlü işlevde aşağıda
gösterildiği konuma getirildiğinde ekran yaklaşık 1 saniye boyunca aydınlanır. Fakat saatin
"Tamamen Otomatik Işık" özelliği olduğundan, otomatik aydınlatma anahtarı sadece belirli
bir ışık seviyesinin altında çalışır. Aydınlatma aydınlık bir yerde çalışmaz.
* Otomatik aydınlatma özelliğini açtığınızda saatin giysinizin üzerinde kalmasına
dikkat ediniz.
Saati önce yere paralel hale getirip sonra 40 dereceden fazla bir açıyla
yüzünüze çevirmeniz aydınlatmanın çalışmasına neden olur.
Yere Paralel

40"den fazla

Uyarı!
• Otomatik aydınlatma anahtarını kullanarak saat ekranı okuması yapıyorken

güvenli bir yerde olduğunuzdan emin olunuz. Özellikle koşma yada buna benzer
bir aktivite yapıyorken kazaya yada yaralanmaya sebebiyet vermemesine dikkat
ediniz. Otomatik aydınlatma anahtarının zamansız ve ani yanan ışığı
etrafınızdaki insanların dikkatini dağıtabilir ve onları şaşırtabilir .
• Bisiklet, motorsiklet yada başka bir motorlu araç kullanıyorken saati
takıyorsanız otomatik aydınlatma anahtarını mutlaka kapatınız. Otomatik aydınlata
anahtarının ani ve zamansız yanan ışığı dikkatinizi dağıtarak trafik kazasına
yada kişisel bir yaralanmaya sebebiyet verebilir.
Otomatik ışık anahtarını açık kapatmak için
Hangi modda olursanız olun (B) tuşunu 2 saniye boyunca basılı tutarak otomatik ışık
anahtarını (otomatik ışık anahtarı açık göstergesi) açabilir yada kapatabilirsiniz(gösterge
görünmez.
• Otomatik ışık anahtarı açıksa, oto.ışık anahtarı açık göstergesi saatin tüm işlevlerinde
ekranda görüntür.
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Pil ____________________________________________________
Bu saatte hem bir güneş pili hem de bir tekrar şarj edilebilen bir pil (ikinci pil)
bulunmaktadır ki bu pil güneş pili tarafından üretilen elektrik gücü ile şarj olur.
Aşağıda şarj olurken saati nasıl tutmanız gerektiği gösterilmektedir.

Telafi Süreleri
Aşağıdaki tabloda pil gücünü bir seviyeden bir üst seviyeye yükseltmek için gerekli
olan aydınlık süresi gösterilmektedir.

Örnek:

Exposure Level (Brightness)

Saati, ekranı ışık
kaynağına dönecek
şekilde yerleştiriniz.

Güneş pili

Seviye4
Açıkhava güneş ışığı(50,000 lux)
Pencere arkası güneş ışığı
(10,000 lux)
Bulutlu bir günde pencere arkası
gübeş ışığı(5,000 lux)

* Güneş pilinin herhangi bir
kısmı herhangi bir örtü ile
örtüldüğünde şarj gücü düşer.
* Yandaki resimde saat kayışının
nasıl olması gerektiği de
gösterilmektedir.
Önemli!
• Saati uzun bir süre hiç ışık almayan bir yerde bırakmakır yada saat kolunuzdayken
çok uzun süre ışıksız bir mekanda kalırsanız saatin tekrar şarj edilebilen pili
gücünü yitirebilir. Mümkün olduğu her zaman saati aydınlık bir ortama çıkarmayı
unutmayınız.
• Saatte ışığı elektriğe çeviren bir güneş pili bulunmakta ve bu pil sayesinde tekrar
şarj edilebilen pil şarj edilmektedir. Normalde tekrar şarj edilebilir pil değişime
ihtiyaç duymaz fakat çok uzun yıllar boyunca kullanıldıktan sonra tekrar şarj edilebilen
tam şarj olma yeteneğini yitirebilir. Tekrar şarj edilebilir pilin tam şarj olmaması
durumunda tekrar şarj edilebilen pilinizin değiştirilmesi için satıcınızla yada bir
CASIO distribütörüyle irtibata geçiniz.
• Tekrar şarj edilebilen pil sadece CASIO marka ML2016 tip pille değiştirilebilir.
Diğer piller saate zarar verebilir.
• Pil değişimi yapıldığında yada pil seviyesi 4. seviyenin altına düştüğünde tüm
hafıza kayıtları silinir, halihazırdaki zaman ayarı ve diğer ayarlar fabrika ayarına
geri dönerler.
• Saati uzun süre kullanmayacaksanız, normal ışık alan bir ortamda bırakınız ve Güç
Depolama fonksiyonunu açınız. Böylece tekrar şarj edilebilir pilin bitmesini
engellemiş olursunuz.
Pil Gücü Göstergeleri
Ekrandaki pil gücü göstergesi tekrar şarj edilebilen pilin halihazırdaki doluluk
oranını gösterir.
Pil gücü göstergesi

Seviye

Pil gücü gösterg. İşlev durumu
Bütün işlevler çalışır
Bütün işlevler çalı
Uyarı sesleri,arka ışık ekran
ve tuşlar kullanılamaz.

Güç Depolama
açık (P.SAVE)
göstergesi

Zaman ayarları dahil
hiçbir işlev çalışmaz.

Ekranda yanan (CHARGE) şarj göstergesi saatin pil seviyesinin 3. seviyede olduğunu
ve mümkün olduğunca çabuk aydınlık bir ortama çıkartılarak şarj edilmesi gerektiğini
gösterir.
 seviyede tüm işlevler kullanım dışı kalır ve tüm ayarlar fabrika ayarlarına döner.
Tekrar arj edilebilen pil şarj oldukça bu işlevler tekrar kullanıma açılacaktır fakat pil
gücü seviye 4'ten seviye 3'e çıktığında ( yanan (CHARGE ) göstergesi ile belli olur)
sadece saat ve tarih ayarlarını yapabilirsiniz. Pil seviyesi 4. seviyeye düştükten sonra
2. seviyeye yükselmeden önce (CHARGE göstergesi bulunmaz) diğer ayarları
yapamazsınız. ekranda saat görünse de ( yanan (C) göstergesi ile belli olur) pil gücü
seviye 3'e ulaşmadan ( şarj göstergesi (C) ekranda yanmaz) saat, tarih ve diğer
ayarları yapamazınız.
• Saati direk güneş ışığı altında yada başka bir ışık kaynağının yakınında bıraktığınızda
pil gücü göstergesi gittikçe pil gücü seviyesi için daha yüksek bir seviye göstermeye
başlar. Gerçek pil gücü ise bir kaç dakika sonra ekrana gelecek olandır.
• Arka ışığı yada alarm işlemlerinden birini çok kısa bir sürede çok sık kullanırsanız
ekrana telafi göstergesi (RECOVER) gelir. Ve pil gücü kendi kendini telafi edene kadar
şu fonksiyonlar çalışmaz.
Arka ışık, sesli uyarılar
Bir süre sonra pil kendini telafi eder ve ekrandaki (RECOVER) telafi göstergesi söner.
Böylece yukarıdaki fonksiyonlar da kullanılabilir duruma gelirler.
Şarj Etme Uyarıları
Bazı şarj etme ortamları saatin çok ısınmasına neden olur. Saatin pilini şarj ederken
saati bu şartları taşıyan ortamlarda bırakmayınız.
Uyarı !
Saati, tekrar şarj edilebilen pilinin şarj olması için ışık altında bıraktığınızda saat çok
ısınabilir. Saati alırken elinizin yanmamasına dikkat ediniz. Saat, aşağıdaki
koşullarda uzun süre kalırsa oldukça ısınır:
• Direk güneş ışığı altına parkedilmiş arabanın ön camının altına
• Lambanın çok yakınına
• Direk güneş ışığı altına
Şarj Rehberi
Tamamen şarj olmuş bir saatin zaman ayarları işlevi aşağıdaki koşullarda kullanılması
durumunda 11 ay boyunca çalışır.
İşlem Koşulları
• Saat aydınlığa çıkartılmazsa
• Ekran her gün 18 saat açık, 6 saat uyku durumunda kalırsa
• Her gün tek arka ışık (1,5 saniye) kullanılırsa
• Her gün alarm 10 saniye çalarsa
Şarj Etme Süresi
Yukarıdaki kullanım şartlarında kullanılan bir saat, her gün aşağıda belirtilen sürede şarj
edilirse kaybettiği gücü geri kazanır.
Aydınlık Seviyesi (parlaklık)
Açık hava güneş ışığı (50,000 lux)
Pencere arkası güneş ışığı(10,000 lux)
Bulutlu bir günde pencere arkası gün ışığı (5,000 lux)
Ev içi florasan aydınlatması (500 lux)
* Sabit seviye sık kullanımla sağlanır.

Approximate ExposureTime

Uygun Işık Alım
Süresi
5 dakika
24 dakika
48 dakika
8 saat

Seviye 3

Seviye 2

Seviye 1

24 saat

15 saat

17 saat

122 saat

76 saat

----

155 saat

85 saat
172 saat

* Yukarıda verilen süreler sadece referans değerleridir. Gerçek aydınlık süresi ihtiyacı
ışık gücüne bağlıdır.

Referans ______________________________________________
Bu bölümde saatin kullanımı ile ilgili daha detaylı ve teknik bilgilere yer verilmiştir. Öte
yandan saatin birçok işlevi ve fonksiyonu ile ilgili bazı önemli notlar ve uyarılar yer
almaktadır.
Güç Depolama Fonksiyonu
Saat, Zaman Ayarları modunda, Alarm modunda yada İkili
Zaman modunda 1 saat kadar karanlık bir otamda kalırsa
ve güç depolama fonksiyonu açıksa bu fonksiyon saati
otomatik olarak uyku durumuna alır. Uyku durumu
karanlık bir ekranda yanan Güç Depolama fonksiyonu
açık göstergesi olan (P.SAVE) ile belli olur. Ekran hariç
tüm işlevler kullanım dışıdır.
• Saat, giysi kolunuzun altında kaldıysa uyku durumuna
geçebilir.
• Saat 6:00 AM ile 9:59 PM arasında uyku durumuna
geçmez. Fakat saat 6:00AM'e geldiğinde saat zaten
uyku durumunda ise uyku durumunda kalmaya devam
eder.

Güç Depolama açık göst.

Uyku Durumunun Sonlandırılması
Aşağıdaki işlemlerden birini yapınız.
* Saati iyi aydınlatılan bir mekana çıkartınız.
* Herhangi bir tuşa basınız.
* Ekranı okumak için saati yüzünüze doğrultunuz.
Güç Depolama Fonksiyonunun Açılıp Kapatılması
Zaman Ayarları modunda 2 saniye kadar (D)ye
basarak Güç Depolama çık ( P.SAVE göstergesi
görünür) ve kapalı (P.SAVE göstergesi görünmez)
arası seçim yapınız
• (D) tuşuna basarak 12 saatlik zaman ayarını yada
24 saatlik zaman ayarını da yapabilirsiniz.

Otomatik Geri Dönüş Özelliği
Ekranı üzerinde rakamlar yada hane yanıp sönmekteyken hiçbir işlem yapmadan
2 yada 3 dakika bırakırsanız saat, o ana kadar yapmış olduğunuz ayarı
kaydederek ayarlar ekranından çıkar.

Veri ve Ayarlarda Tarama
(D) tuşu bir çok modda ve ayarlar ekranında ekrandaki verilerin taranması
amacıyla kullanılır. Bir çok durumda bu tuşu basılı tutmak yapılan tarama
işleminin en yüksek hızda yapılmasını sağlar.

Arka Işık Uyarıları
• Arka ışık tarafından sağlanan aydınlatma direk güneş ışığı altında kullanıldığında
ekranın okumasını zorlaştırır.
• Alarm çalarken arka ışık otomatik olarak söner.
• Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.
• Otomatik Işık Anahtarı Uyarıları
15dereceden fazla
olmamalı

• Saati giysinizin içine giydiğinizde kolunuzun hareketi yada titreşimi
otomatik ışık anahtarının ekran aydınlatmasını çalıştırmasına neden
olabilir. Pil gücünün zayıflamasını engellemek için ekranın sık
aydınlatılmasına neden olabilecek aktiviteler yaparken otomatik ışık
fonksiyonunu kapatınız.
• Eğer saat yere paralelliğin 15 derece altında yada üstünde ise arka
ışık çalışmayabilir. Avuç içinizin yere paralel olmasına dikkat ediniz.
• Saat ekranını yüzünüze doğru tutmaya devam etseniz de 1 saniye
kadar sonra ekran ışığı söner.

* Sabit elektriksel yada manyetik güç, otomatik ışık anahtarının normal çalışmasını
engelleyebilir. Arka ışık çalışmıyorsa saati başlangıç pozisyonuna alınız (yere
paralel) ve sonra tekrar yüzünüze doğrultunuz. Yine çalışmıyorsa kolunuzu aşağı
sarkıtıp tekrar deneyiniz.
• Bazı durumlarda, arka ışık saati yüzünüze çevirdikten hemen sonra çalışmayabilir.
Bu arka ışığınızda arıza var demek değildir.
• Saatinizi ileri geri salladığınızda saatten gelen bir klik sesi duyabilirsiniz. Bu ses,
otomatik ışık anahtarının mekanik titreşiminden kaynaklanan bir sestir, arıza
göstergesi değildir.

