KULLANIM KILAVUZU 2962/2992

CASIO

Bu Kılavuz Hakkında ___________________________________
* 2962 ve 2992 Modül numaralı saatlerin kullanım
kılavuzları aynıdır. Fakat bu kılavuzda örnek ekran
olarak 2962 modül no’lu saatin ekranı kullanılmıştır.
* Tuş kullanımları yandaki şekilde de görüldüğü gibi
harfler kullanılarak anlatılmıştır.
* Bu kılavuzun her bir bölümü saatin ayrı bir modu için
bilmeniz gerekenleri size sunmak üzere hazırlanmıştır.
Modül 2962

Modül 2992

Genel Rehber __________________________________________
* Bir moddan diğer moda geçmek için (B)yi kullanınız.
* Hangi modda olursanız olun (A)ya basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.
Zaman İşleyişi Modu

* Herhangi bir modda herhangi bir işlem yaptıktan sonra (B)ye basarak Zaman İşleyişi
Moduna dönebilirsiniz.

Alarm Modu

Zaman Ayarları Modu

Kronometre Modu

(B)ye bas.

Zaman İşleyişi
Zaman İşleyişi Modunu kullanarak hâlihazırdaki saat ve
tarihi görebilirsiniz.

Haftanın günü
Gün

• Haftanın günleri şöyle sıralanır:

PM göstergesi

SU : Pazar
TU : Salı
TH : Perşembe
SA: Cumartesi

MO: Pazartesi
WE: Çarşamba
FR : Cuma

Günlük Alarmın ve Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması
Alarm Modundayken Günlük alarmın ve Saat Başı sinyalinin durumunu aşağıda
gösterildiği şekilde değiştirmek için (C)yi kullanınız.

İkisi de açık

12-Saat/24-Saat Formatı Seçimini Yapabilmek İçin
Zaman İşleyişi Modunda (C)yi kullanarak 12-saat ya da
24-saat formatını seçebilirsiniz.
• 12-Saat formatında öğlen 12:00’dan gece 11:59’a kadar
PM göstergesi olarak (P) göstergesi görünür, gece yarısı
12:00’den öğlen 11:59’ kadar ekranda gösterge
bulunmaz.
• 24-Saat formatında saat 0:00 ile 23:59 saat
aralığında çalışır, ekranda 24H göstergesi vardır.

Saat: Dakika Saniye

Alarmı Susturmak İçin
Çalmakta olan alarmı (A)ya basarak susturabilirsiniz.

Günlük Alarm
açık

Saat başı
sinyali

açık
Alarmı Test Etmek İçin
Alarm Modunda (C)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

Kronometre ___________________________________________
Kronometre Modu sayesinde geçen zamanı, ikiye ayrılan
zamanları ve iki ayrı bitireni olan yarışların zamanlarını
ölçebilirsiniz. Çalışma aralığı ise 59 dakika 59.99 saniyedir.
• Siz onu durdurana dek, kronometre her sıfıra ulaştığında
limitinden tekrar başlayarak sayımına devam eder.
• Siz Kronometre modundan çıksanız dahi kronometre
çalışmaya devam eder.
• Ayrılmış bir zaman ekranda donmuş haldeyken
Kronometre modundan çıkarsanız saat geçen zaman
ölçümüne döner.
• Bu bölümdeki tüm işlemler (B)ye basarak girebileceğiniz
Kronometre modunda yer almaktadır.

Mod göstergesi

Arka Işıkla İlgili Uyarılar
Saatinizde, karanlık mekânlarda ekran okumasını kolaylaştıran bir EL (elektrik
aydınlatmalı) panel bulunmaktadır. Hangi modda olursanız olun (A)ya basarak ekranı
aydınlatabilirsiniz.
• Aydınlatma sağlayan, elektrikli panel çok uzun kullanım sonucu eski gücünü
kaybeder.
• Arka ışık, direk güneş ışığı altında kullanıldığında ekranın okunması zorlaşır.
• Ekran aydınlatması esnasında saatinizden kısık bir ses gelebilir. Bu ses, el panelinin
aydınlatma sırasındaki titreşiminden kaynaklanan bir sestir, saatinizde arıza olduğu
anlamına gelmez.
• Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.

İkisi de kapalı

Dakika

Saniye
1/100 saniye

Kronometre İle Zaman Ölçümü

Alarm ________________________________________________
Bir Günlük alarm kurulduğunda, belirlenen zamana
ulaşan saat, 20 saniye boyunca alarm çalar. Saat başı
sinyali ise, açıldığında, saatinizin her saat başında sinyal
sesi vermesini sağlar.
• Bu bölümdeki tüm işlemler (B) tuşuna basarak
girebileceğiniz Alarm Modunda yer almaktadır.

Alarm açık göstergesi
Saat Başı Sinyali
Açık Göstergesi

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin
1. Alarm modunda, ekrandaki saat haneleri yanıp
sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Seçili saat
haneleri yanıp sönmeye başlar.
• Bu işlem, alarmı otomatik olarak açar.

(a) Geçen Zaman Ölçümü
Başlat

Durdur

Başlat

Ayır
(SPL göstergesi)

Ayrımı bırak

Başlat

Mod Göstergesi

Saat

Dakika

Normal Alarm Modu (Girdi ekranı yok)
3. Seçtiğiniz hanedeki sayıyı arttırmak için (C)yi kullanınız. (C)yi basılı tutarak bu
değişimi hızlandırabilirsiniz.
• Alarm zamanının 12-saat, 24-saat formatı normal zaman işleyişinde seçilen
formatın aynısıdır.
• 12 saat formatını kullanarak alarm zamanını ayarlarken sabah ya da öğleden sonra
(P) ayarını (a.m-p.m) doğru yapmaya dikkat ediniz.
4. Alarm zamanını ayarladıktan sonar (A)ya basarak Alarm Modundan çıkınız.
• Ekranda yanıp sönen bir hane olduğu halde birkaç dakika boyunca ekranda hiçbir
işlem yapmazsanız saat otomatik olarak Zaman İşleyişi moduna döner.

Durdur

Ayır
1. yarışmacı

Durdur
2. yarışmacı

Ayrımı Bırak
Bitirme zamanı

bitirir.

bitirir.

ekrana gelir.

• (A)ya bastığımızda ekran da aydınlatılır.

2. Aşağıdaki sırada ilerlemek için (A)yı kullanın.
• (A)ya basarak ekran da aydınlatılır.

Durdur

Sil

Sil

(c)Ayrılan Zamanda 1. ve 2. Yarışmacının Zamanları

Bitirme zamanı
ekrandadır

Alarm zamanı
(Saat:Dakika)

Tekrar başlat

(b) Ayrık Zaman Ölçümü

Sil
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Zaman Ayarları ________________________________________
Haftanın günü
Gün
PM gösergesi

Halihazırdaki saat ve tarihi ayarlamak için Zaman
Ayarları modunu kullanınız.
Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin
1. (B)ye basarak Zaman Ayarları Moduna giriniz.
* Seçilen saniye haneleri yanıp sönmeye başlar.
2. Aşağıdaki sırada ilerlemek için (A)yı kullanınız.
* (A)ya basmak ekranı da aydınlatmanıza neden olur.

Saniye
Saat: Dakika Saniye

Haftanın
Günü

Saat

Gün

Dakika
Ay

3. Seçili olan saniye haneleri yanıp sönmeye başladığında (C)ye basarak saniyeleri
sıfırlayabilirsiniz. Saniye hanesindeki rakam 30 ile 59 arasındayken saniyeleri
sıfırlarsanız saniyeler sıfırlanırken dakika hanelerine de 1 dakika eklenir,
saniyeler 00 ile 29 arasındayken sıfırlama yaparsanız dakikalar bölümüne ekleme
yapılmadan sıfırlama yapılır.
4. Saniyeler haricindeki bir bölüm seçilip yanıp sönmeye başlatıldığında (C) ile
hanedeki rakamı arttırınız. Bu tuşu basılı tutmak yapılan işlemi çok
hızlandıracaktır. Haftanın günü bölümü seçiliyse her (C)ye basışınızda saat bir
sonraki güne atlar. (C)yi basılı tutarsanız gün geçişleri hızlanır.
5. Saat ve tarihi ayarladıktan sonar (B)ye basarak Zaman İşleyişin ekranına
dönünüz.
* Seçtiğiniz herhangi bir hane ekranda yanıp sönerken bir-kaç dakika hiçbir işlem
yapmazsanız yanıp sönen hane durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi
ekranına döner.

CASIO

