İşlem Rehberi 2902/2952

CASIO

Bu Kılavuz hakkında
• Tuş kullanımları yandaki resimde de gösterildiği gibi
harfler kullanılarak anlatılmıştır.
• Bu kılavuzun her bir bölümü saatin bir işlevini
kullanmanız için size gerekli olan bilgiyi sunmak üzere
hazırlanmıştır. Daha fazla detay ya da teknik bilgi için
"Referans" bölümüne bakınız.
(Işık)

Genel Rehber
 Bir işlevden başka bir işleve geçmek için (C)'ye basınız. Herhangi bir işlevde bir işlem
gerçekleştirdikten sonra ((L)’ye basmak dışında), (C)’ye basarsanız Zaman Ayarları
İşlevine dönersiniz.
Zaman Ayarları İşlevi

* Herhangi bir işlevde (eğer bir ayar ekranı görüntüde değilse) (L)’ye basarsanız ekran
aydınlanır.

Alarm İşlevi

Kronometre İşlevi

Geri Sayım Sayacı İşlevi

(C)’ye bas..

Zaman Ayarları
Haftanın günü
Ay -Gün

Alarm
Zamanı ve tarihi ayarlamak için Zaman Ayarları İşlevini
kullanabilirsiniz.
Zamanı ve tarihi ayarlamak için
1.Zaman Ayarları İşlevinde (A)'ya basınız, böylece saniye haneleri
yanıp sönmeye
başlayacaktır. Buda ayar ekranında olduğunuzu gösterir.
2.Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (yanıp
sönmeyi diğer ayarlara taşımak için) (C)’ye basınız.

Saat:
Dakika Saniye
PM göstergesi

Saniye

Saat

Dakika

Gün

Ay

Yıl

3. Değiştirmek istediğiniz ayar yanıp söndüğü zaman, (B)’ye basarak
aşağıda belirtildiği şekliyle değişikliği yapınız.
Yapmak istediğiniz işlem

Yapmanız gereken

50

00'a resetlemek

10:58
04
6-30

Saatin yada dakikanın değiştirmek

(B)’ye bas.
(B) (+)’ye bas.

Ekran
p

Yılı değiştirmek
Ay yada günü değiştirmek

* Saniye 30 ile 59 arasında iken (C) tuşuna basarsanız saniye 00 olur ve dakika
hanesine 1 eklenir. 00 ile 29 arasında ise dakika değişmez.
4. Ayar ekranından çıkmak için (A)’ya basınız.
* Haftanın günü, tarih ayarına (yıl, ay ve gün) göre otomatik olarak görüntülenecektir.
* Yıl ayarı 1995 ile 2039 arasında olabilir.
* Makinede yüklü olan tam otomatik takvim farklı ay uzunluklarını ve artık yılları hesaba
katar. Bir kere tarihi ayarladıktan sonra, pili değiştirmenin dışında tarih ayarını tekrar
yapmanız gerekmez.
12 saat ve 24 saat formatları arasında seçim yapmak için
Zaman Ayarları İşlevinde,(A)’ya basınız. Böylece saniye haneleri yanıp sönmeye
başlayacaktır. Buda ayar ekranında olduğunuzu gösterir.
1. 12 saat (24 göstergesi görünmez) ve 24 saat (24 göstergesi görünür) zaman ayarı
arasında seçim yapmak için (L)’ye basınız.
2. Ayar ekranından çıkmak için (A)’ya basınız.
* 12-saat formatında, öğle ile gece 11:59 (11:59 p.m) saatleri arasında ekranda saat
rakamlarının solunda P(PM) işareti görünür. Gece yarısı ile sabah 11:59 (11:59 a.m
arasında da, ekranda saat rakamlarının solunda hiçbir gösterge olmaz.
* 24 saat formatında, saat 0:00 ve 23:59 arasında görüntülenir. 24 saat formatı
seçildiğinde ekranda 24 işareti görünür.
* Alarm ve İkili zaman İşlevinde, P ve 24 göstergesi Zaman Ayarları İşlevi zamanı ile
görüntülenmez.
* Zaman ayarları İşlevinde seçtiğiniz 12/24 saat zaman ayarı formatı diğer bütün
işlevlerde uygulanır.

Alarm tarihi
(Ay - Gün)
İşlev göstergesi

Çok fonksiyonlu alarm sayesinde alarm için saati, dakikayı,
ay ve günü belirtebilirsiniz. Alarmı kurduğunuz zaman,
zamanı gelince alarm çalar. Ayrıca her saat , saat başında
iki kere çalan Saat Başı Zaman Sinyalini de seçebilirsiniz.
* Eğer Flaş Uyarısı açıksa, bir alarm yada saat başı zaman
sinyali çaldığında ekran aydınlatması yanacaktır.
* Bu bölümdeki bütün işlemler, (C) tuşuna basarak
girebilieceğiniz Alarm İşlevinde gerçekleştirilir.

Alarm zamanı
(Saat: Dakika)

Alarm Çeşitleri
Alarm çeşidi, aşağıda belirtildiği üzere yapacağınız ayarlar ile belirlenir.
• Günlük alarm
Alarm zamanı için saat ve dakikayı kurun. Böylece alarm, her gün kurduğunuz saatte
çalar.
• Tarih alarmı
Alarm zamanı için ay, gün, saat ve dakikayı kurun. Böylece alarm, kurduğunuz,
tarihte ve zamanda çalar.
• 1-Aylık alarm
Alarm zamanı için ay, saat ve dakikayı kurun. Böylece alarm, her gün kurduğunuz
zamanda sadece kurduğunuz ay boyunca çalar.
• Aylık alarm
Alarm zamanı için gün, saat ve dakikayı kurun. Böylece alarm, her ay kurduğunuz
gün ve zamanda çalar.
Bir alarm zamanın kurulması
1.Alarm İşlevinde,(A)’ya basınız. Böylece alarm zamanın saat
Alarm açık göstergesi
haneleri yanıp sönmeye başlayacaktır. Buda ayar ekranında
olduğunuzu gösterir.
* Bu işlem otomatik olarak alarmı açar.
2.Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (yanıp
sönmeyi diğer ayarlara taşımak için) (C)’ye basınız.
Saat to select Dakika
below
other settings.
Saat başı zaman
sinyali açık
göstergesi

Ay

Gün

3. Bir ayar yanıp sönerken, onu artırmak için (B) tuşuna
basınız.
* Ay içermeyen bir alarm kurmak için (günlük alarm, aylık
alarm), ay için – işaretini ayarlayınız. Ay ayarı yanıp
sönerken – işareti belirene kadar (12 ve 1 arası) (B)
tuşuna basınız.

• Bir gün içermeyen bir alarm kurmak için (Günlük Alarm, 1-Aylık Alarm), gün için - işaretini kurun. Gün ayarı yanıp sönerken, - - işareti belirene kadar (ayın sonu ile 1
arasında), (B) tuşuna basınız.
• 12 saat formatını kullanan alarm kurulduğunda, saati a.m (gösterge yok) ve p.m
(P göstergesi) ayarlarına uygun olarak ayarladığınızdan emin olun.
5. Ayar ekranından çıkmak için (A) tuşuna basınız.

Alarm İşlemi

Alarm, saatin bulunduğu işlevi önemsemeden kurulduğu zamanda 20 saniye çalar.
Çalmaya başladıktan sonra alarmın durdurulması
Her hangi bir tuşa basarsanız alarm durur.
Alarm ve saat başı zaman sinyalinin açılıp kapanması
Alarm İşlevinde, aşağıda gösterildiği gibi açık ve kapalı ayarlarını seçmek için (B)’ye
basınız.
Alarm Açık Göstergesi/Saatbaşı Zaman Sinyali Açık Göstergesi

İkisi de açık

İkiside kapalı

Sadece alarm açık

Sadece Saat başı
Zaman Sinyali açık

* Alarm çalarken, alarm açık göstergesi yanıp söner.
* Alarm açık göstergesi ve Saat Başı Zaman Sinyali açık göstergesi bütün
işlevlerde görüntülenir.
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Geri sayım Sayacı
Zaman ayarı İşlevi zamanı
(Saat: Dakika)
İşlev göstergesi

Saat

Aydınlatma
Geri sayım saati 1 dakika ile 24 saat arasında ayarlanır.
Saat sıfıra geldiğinde bir uyarı sesi verir.
Aynı zamanda otomatik-tekrar özelliğini seçebilirsiniz.
Buda, geri sayımı, sıfıra geldiğinde ayarladığınız orjinal
değerden otomatik olarak başlatır.
* Eğer Flaş Uyarısı açıksa, geri sayım alarmı çalarken aynı
zamanda ekran aydınlatması yanacaktır.
* Bu bölümdeki bütün işlemler (C)’ye basarak
girebiliceğiniz Geri Sayım Sayacı İşlevinde
gerçekleştirilir.

Bir LED (light-emitting diode) ve bir ışık ayarlama paneli karanlıkta okumanızı
kolaylaştırmak için ekranı aydınlatır.
* Diğer önemli bilgiler için "Aydınlatma Önlemleri"ne bakınız.
Flaş uyarı göstergesi

Dakika

Geri sayım başlangıç zamanın kurulması
1.Geri Sayım Sayacı işlevinde (A)'ya basınız, böylece geri sayımın
başlangıç zamanın saat hanesi yanıp sönmeye başlayacaktır. Buda
ayar ekranında olduğunuzu gösterir.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için
(yanıp sönmeyi diğer ayarlara taşımak için) (C)’ye basınız.
Saat

Dakika

Otomatik tekrarın açılıp kapanması
1. Geri Sayım Sayacı İşlevinde, (A)’ya basınız, böylece geri sayımın
başlangıç zamanın saat hanesi yanıp sönmeye başlayacaktır.
Buda ayar ekranında olduğunuzu gösterir.
2. Otomatik tekrar açık (otomatik tekrar göstergesi görünür) ve kapalı
(otomatik tekrar göstergesi görünmeaz) arasında seçim yapmak
için (L) tuşuna basınız.
3. Ayar ekranından çıkmak için (A)’ya basınız.

Otomatik tekrar göstergesi

* Otomatik tekrar açıkken geri sayım bittiğinde alarm çalar
ancak geri sayım, durmadan baştan başlar. (B)’ye
basarak geri sayımı durdurabilirsiniz ve (A)’ya basarak
elle başlangıç zamanını resetleyebilirsiniz.
* Otomatik tekrar göstergesi sadece Geri sayım İşlevinde
görüntülenir.

Kronometre
Kronometre geçen zamanı, ayrık zamanı ve 2 ayrı bitişi ölçmenizi sağlar.
• Kronometre, 23 saat 59 dakika 59 saniye aralığında çalışır.
• Geçen zaman bir saat olduğunda, saati dakikayı saniyeyi göstermek için ekran bir
saniyelik bir süre içinde değişir.
• Siz durdurana dek kronometre, limitine ulaşınca sıfırdan başlayarak çalışmaya
devam eder.
• Kronometre İşlevinden çıksanız da, kronometre ölçümüne devam eder.
• Ekranda "Ayrık zaman" dururken Kronometre İşlevinden çıkarsanız, ekrandaki ayrık
zaman kaybolur ve yerine, geçen zaman ölçümü gelir.
• Bu bölümdeki bütün işlemle, (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Kronometre
İşlevinde gerçekleştirilir.
İşlev göstergesi Zaman Ayarları İşlevi zamanı
Saat : Dakika)

Dakika
1/100 saniye
Saniye

Saat

Dakika Saniye

Kronometre ile zaman ölçülmesi
Geçen zaman
Durdur

Yeniden başlat

Durdur

Sil

Ayrımı bırak

Durdur

Sil

Sil

Ayrık zaman
Başlat

Ayır
Görünür.

İki ayrı bitiş
Başlat

Ayır

Durdur

Ayrımı bırak

1. yarışmacı bitirir.
1. yarış-macının
skoru ekrandadır.

2. yarışmacı
bitirir.

2. yarışmacının
skoru
ekrandadır.

Flaş uyarısının açılıp kapanması
Zaman ayarları işlevinde, Flaş uyarı açık ve kapalı
görünür) kapalı
arasında [Flaş uyarı açık
görünmez)] seçim yamak için yaklaşık iki saniye
(B)’ye basınız.

Referans
Bu bölüm saat işlemleri ile ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir.
Aynı zamanda bu saatin çeşitli özellikleri ve fonksiyonları hakkında önemli
uyarılar ve notlar içermektedir.
Otomatik dönme özellikleri
• Eğer ekranda yanıp sönen bir rakam varken saati hiç bir işlem yapmadan iki yada
üç dakika bırakırsanız, saat otomatik olarak o noktada yapmış olduğunuz herhangi
bir ayarı kaydeder ve ayar ekranından çıkar.
Tarama
(B) tuşu, krandaki ayar verilerini taramak için kullanılır. Tarama boyunca bu tuşlara
basılı tutmak taramayı en yüksek hızda yapar.
Aydınlatma Önlemleri
* Aydınlatma güneş altındayken zor görünür.
* Aydınlatmanın sık kullanımı pilin ömrünü kısaltır.

Saniye

3. Bir ayar yanıp sönerken, değerini artırmak için (B)’ye
basınız.
* Geri sayımın başlangıç değerini 24 saat olarak ayarlamak
için, saati 0:00 olarak kurun.
4. Ayar ekranından çıkmak için (A)’ya basınız.

Bir saatten büyük
zamanlar

Ekranın aydınlatılması
Herhangi bir işlevdeyken ekranı iki saniye aydınlatmak
için (L) tuşuna basınız.
Flaş Uyarısı
Bir Flaş Uyarısı açık olduğunda, çok fonksiyonlu bir
alarm, Saat başı Zaman Sinyali yada geri sayım alarmı,
çalarken, ekran aydınlatması yanar.

Saniye

Geri sayım sayacının kullanılması
Geri sayım İşlevinde Geri sayım sayacını(saatini) başlatmak için (C)’ye basınız.
• Geri sayım bittiği zaman ve otomatik tekrar kapalı olduğu zaman, alarm siz onu
herhangi bir tuşa basarak durdurana kadar 10 saniye çalar. Alarm durduktan sonra geri
sayım zamanı otomatik olarak başlangıç değerine resetlenir.
• Geri sayım başlangıç zamanı 10 saniye yada bundan daha az ise geri sayım alarmı
sadece bir saniye çalacaktır.
• Geri sayım sayacı ölçümleri siz Geri sayım Sayacı işlevinde çıksanızda devam eder.
• Bir geri sayım çalışırken onu durdurmak için (B)’ye basınız. Geri sayımı yeniden
başlatmak için tekrar (B) tuşuna basınız.
• Bir geri sayım işlemini tamamen durdurmak için ilk önce (B)’ye basarak, onu durdurun,
daha sonra (A)’ya basın. Böylece geri sayım saati başlangıç değerine döner.

Başlat

CASIO

