KULLANIM KILAVUZU 2672 CASIO
Bu Kullanım Kılavuzu Hakkında __________________________
* Tuş kullanımları yandaki resimde de gösterildiği gibi
harfler kullanılarak anlatılmıştır.
* Bu kılavuzun her bölümü, saatin içindeki işlevleri
kullanabilmeniz için gerekli olan bilgileri sunmak üzere
hazırlanmıştır. Daha fazla detay yada teknik bilgi için
lütfen "Referans" bölümüne bakınız.

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

Alarm Modu

İkili Zaman Modu

Kronometre Modu

(B)ye bas

Zaman Ayarları
PM göstergesi
Haftanın günü
Ay-Gün

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

Saniye

Hafta günü

Saat:Dakika

Saat
Gün

Yıl

Bu tuşu kullanın:
(C)ye basarak (00) sıfırlayınız.
(C) (+) ile ayarlama yapınız.
* (C)yi basılı tutarsanız işlem hızlanır.



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.
* 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 hariç, saat ayarlarını tekrar yapmanız
gerekmez.
12 saat-24 saat formatı arasında seçim yapmak için
Zaman Ayarları modunda (C) tuşunu kullanarak 12 saat yada 24 saat zaman ayarı
seçimini yapınız.
• 12 saat formatında P (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 24 göstergesi bulunur.
* P ve 24 göstergeleri Alarm modundaki ve İkili zaman modundaki zaman ayarları ekranında
görünmez.
* Zaman ayarları modunda seçilen 12 saat-24 saat formatı saatin diğer tüm
modlarında da kullanılır.

Alarm

Alarm açık göstergesi/Saat başı alarmı açık göstergesi
İkiside açık

Alarm açık göstergesi

Bir günlük alarm kurulduğunda, alarm zamanına ulaşan
saat alarm çalacaktır.
Öte yandan Saat Başı Alarmını açarak saatin her saat
başı 2 sinyal sesi vermesini de sağlayabilirsiniz.
* Alarm ayarları (ve saat başı alarmı) (B) tuşuna
basarak girebileceğiniz Alarm modunda bulunmaktadır.

Kronometre ________________________________________________
Mod göstergesi
1/100 saniye

Saniye
Saat

Dakika

Alarm zamanı (Saat:Dakika)

Bir Alarm Zamanı Ayarlamak İçin
1. Alarm modunda, ekrandaki saat ayarları yanıp
sönmeye başlayıncaya dek (A)ya basınız, böylece
ayarlar ekranına geçersiniz.
• Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.
2. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (B)yi
kullanınız.
3. Bir ayar bölümü yanıp sönmekteyken (C) (+) ile
ayarlama yapınız.
*(C)yi basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandırır.
*Alarm ayarları 12 saat formatını kullanıyorsa a.m
yada p.m (P) ayarını doğru yapmaya dikkat ediniz.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
Çalan Alarmı Susturmak İçin
Herhangi bir tuşa basınız.

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 (B) tuşuna basarak
girebileceğiniz Kronometre işlevinde bulunur.

Kronometre ile zaman ölçümü Geçen
Zaman
Başlat

Durdur

Tekrar- Başlat

Ayır
(SPL göstergesi)

Ayrımı Bırak

Durdur

Sil

Ayrık Zaman
Durdur

Sil

İki Ayrı Bitireni Olan Yarış
Başlat

Ayır

Durdur

1. yarışmacı
bitirir.
1. yarışmacının
skoru ekrandadır.

Alarm İşlemi

Alarm, saatin hangi modda olduğunu önemsemeksizin, 10
saniye boyunca alarm çalar.

İkiside kapalı Sadece
Sadece
günlük a. Saat Başı
A.
* Alarm çalarken alarm açık göstergesi (ALM) ekranda
yanar.
* Alarm açık göstergesi (ALM) ve Saat Başı alarmı açık
göstergesi bütün modlarda ekranda görünür.

Alarmı Kontrol Etmek İçin
Alarm modunda (C) tuşuna basarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

Başlat

Zaman ayarlarındaki
saat (Saat:Dakika)
Mod göstergesi

Aşağıda gösterilen ayarlar arasında geçiş yapmak için (C)yi
kullanınız

Saat başı sinyali
açık göstergesi

Dakika
Ay

3. Bir ayar bölümü ekrana geldiğinde aşağıda gösterildiği gibi (C) tuşunu
kullanarak gerekli ayarlamayı yapınız
Bu Ayarı Değiştirmek İçin:
Saniye :
Saat,Dakika,Yıl,Ay, :
Gün,Haftanın günü

Günlük Alarmın ve Saat Başı Alarmının Açılıp Kapatılması

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.
Zaman Ayaralrındaki
saat (Saat:Dakika)
Mod göstergesi

Saniye
Saat:Dakika

İkili Zamanı Ayarlamak İçin
1. (B)ye basarak İkili Zaman moduna giriniz.
2. Saat ayarları yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya
basarak ayarlar ekranına giriniz.
3. Saat ve dakika ayarları arasında geçiş yapmak için
(B)yi kullanınız.
4. (C) (+) ile ayarlama yapınız. (C)yi basılı tutmanız
yapılan işlemi hızlandırır.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

KULLANIM KILAVUZU 2672
Ekran Aydınlatması
LED (light-emitting diode) ve ışık öncü paneli karanlık
ortamlarda ekran okuması için ekranı aydınlatırlar.
* Diğer önemli bilgiler için “Ekran aydınlatması ile
ilgili uyarılar”a bakınız.

3 saniye
göstergesi

Ekranı Aydınlatmak İçin
Hangi modda olursanız olun (L)ye basarak ekranı
aydınlatabilirsiniz.
* Aşağıdaki prsedürü kullanarak ekranın aydınlatılma
süresini 1 saniye yada 3 saniye olarak
ayarlayabilirsiniz. (L)ye bastığınızda yapılmış olan
ayarlara göre ekran 1 yada 3 saniye boyunca
aydınlatılacaktır.

Ekranın aydınlatılma süresini belirlemek için
Zaman Ayarları modunda (C) tuşunu 2 saniye boyunca basılı tutarak ekran
aydınlatma süresini 3 saniye olarak (3’’ gösterilir) yada 1 saniye olarak (3’’
gösterilmez) ayarlayınız.
* (C)ye basmanız 12 saat/24 saat formatını da değiştirir.
* 3 saniyelik aydınlatma seçildiğinde (3’’) göstergesi saatin bütün modlarında ekranda
görünür.
* Saatin pilini zayıflatmamak amacıyla siz 3 saniyelik aydınlatmayı seçtikten 7 saat
sonra saat otomatik olarak 1 saniyelik aydınlatma ayarlarına döner. Tekrar 3
saniyelik aydınlatma ayarı yapmak isterseniz yukarıdaki prosedürü tekrar
uygulayınız.

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.

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.

Ekran Aydınlatması ile İlgili Uyarılar
* 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.

