KULLANIM KILAVUZU 3797 CASIO
Bu Kılavuz Hakkında
Tepe

* 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 yada
teknik bilgi için "REFERANS" bölümüne bakınız.

Genel Rehber
* Bir moddan diğer moda geçmek için (A)yı kullanınız.
Zaman İşleyişi Modu

Gün Sayacı Modu

Alarm Modu

Kronometre Modu

(A)ya bas.

Zaman İşleyişi _________________________________________
Saat:Dakika Saniye
PM göstergesi

Bu saatteki dijital ve analog saat ayarları birbirinden ayrı
işler. Dijital ve analog saatlerin ayarlanma prosedürleri
de birbirinden farklıdır.
Saat başı sinyali ise saatin her saat başında uyarı
vermesini sağlar.

Gün Sayacı
Hedef tarihe kadarki süre
Mod göstergesi

Digital Time and Date
Zaman işleyişi modunu kullanarak halihazırdaki saat
ve tarihi dijital ekranda görebilir ve bunları
ayarlayabilirsiniz. Dijital saati ayarlarken 12/24 saat
formatını da seçebilirsiniz.

Ay-Gün
Haftanın günü
Geri sayım göstergesi

Dijital Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin
1. Zaman işleyişi modunda ayarlar ekranındaki saniye hücresi yanıp sönmeye
başlayana dek (B) tuşuna basınız. Böylece ayarlar ekranına girersiniz.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (B) tuşunu kullanınız.
.
(B)yi basılı tut
Zaman işleyişi
modu
12/24-saat
Formatı

(B)ye bas
Saniye

Yıl

Dakika

Haftanın
günü

Saat
Gün

Ay

3. İstediğiniz ayar bölümü yanıp sönmeye başladığında aşağıda gösterildiği gibi
(C)yi kullanarak ayarlama yapınız.
Ekran

Bunu yapmak için:
Saniyeleri (00) sıfırlamak için

Bunu kullanın:
(C)ye bas.

Saat yada dakikaları ayarlamak için
Ay yada günü ayarlamak için
Haftanın gününü ayarlamak için
Yılı ayarlamak için
12 saat(12H) ve 24 saat (24H) formatları arasında
seçim yapmak için

(C) (+)
(C) (+)

İlerki bir zamana ayarlanmış olan hedef tarihe (00:00),
kaç gün kaldığını gösteren bir fonksiyondur. Eğer hedef
tarih olarak geçmişte kalan bir zamanı belirlediyseniz
(00:00) saatiniz o günden başlayarak kaç gün geçtiğini
hesaplayacaktır. Fabrika ayarlarında hedef tarih 1 Ocak
2000 olarak belirlenmiştir.
* Bu bölümdeki tüm işlemler (A) tuşuna basarak
girebileceğiniz Gün Sayacı modunda bulunmaktadır.

Hedef tarihe kadarki süre

Gün Sayacının Kullanılması
Siz hedef bir tarih belirledikten sonra neler olduğu aşağıda
Geri sayım göstrergesi
anlatılmaktadır.
* Zaman işleyişi modundaki saat, hedeflenen güne
ulaştığında (00:00) 20 saniyelik bir alarm çalar.
* İsterseniz gün sayacının alarmını çalıştırmayabilirsiniz.
* Eğer hedeflenen tarih, Zaman işleyişi modunda
ayarlanan tarihi geçmişse, geri sayım göstergesi (CD)
Gün sayacı modu ekranında yanıp söner, saatin diğer
modlarında da ekranda görünür.
Geri Sayım Göstergesi
* Zaman işleyişindeki tarihe göre henüz hedeflenen tarih
gelmemişse, ileri sayım göstergesi (CU) Gün sayacı
modu ekranında yanıp söner, saatin diğer modlarında
da ekranda görünür.

Hedef bir Tarih Belirlemek İçin
1. Gün sayacı modunda hedeflenen tarihin rakamları yanıp
sönmeye başlayana dek (B)ye basınız. Böylece ayarlar
ekranına geçersiniz.
2. Aşağıdaki sırada dizilmiş olan diğer ayarlara geçmek için
de (B)yi kullanınız.
(B)yi basılı tut

(C) (+)
(C)ye bas.

4. 12/24-saat formatını ayarladıktan sonra (B)ye basarak ayarlar ekranından çıkın.
* Diğer ayarlar yanıp sönerken, ayarlar ekranından çıkmak için (A)ya basın.
* Zaman işleyişi modunda seçtiğiniz 12 saat-24 saat formatı saatin tüm diğer modları
için de geçerli olur.
Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin
Zaman işleyişi modunda (B) ve (C)ye birlikte basarak
Saat başı sinyali açık
Saat başı sinyali açık ayarı ile
göstergesi)
göstergesi
kapalı
gösterge yok) arasında seçim yapınız.
Saat başı sinyali açık göstergesi
Saatin bütün modlarında ekranda görünür.

Analog Saatin Ayarlanması
Analog saat, dijital saate uymadığında, aşağıdaki prosedürü uygulayarak analog saat
ayarını yapınız.
Analog Saati Ayarlamak İçin
1. Saniye kolu saatin 12 pozisyonuna geldiğinde tepeyi
Tepe
dışarı çekerek saniye kolunu durdurunuz.
2. Tepeyi çevirerek analog saati ayarlayınız. Dakika
kolunu, ilk olarak ayarlamak istediğiniz saatten 4-5
dakika ileriye getirip, sonra gerçek yerine geri
döndürünüz.
3. Dijital ekrandaki saniye sayımı 00 olduğunda tepeyi
yerine iterek zaman işleyişini tekrar başlatınız.

Ay - Gün

Yıl

Gün Sayacı
Modu

(B)ye bas.

Ay

Gün

Hedef tarih

Alarm on/off

Yıl

3. (C)yi kullanarak ayarlama yapınız.
* Ay, gün yada yıl ayarlarını (C) (+) tuşu ile yapabilirsiniz.
* Alarm on/off ayarları ekranında (C)yi kullanarak açık yada kapalı ayarını seçiniz.
Alarmı test etmek için alarm on/off ayarları ekrandayken (C)yi basılı tutunuz.
4. Alarm on/off ayarını yaptıktan sonra (B)ye basarak ayarlar ekranından çıkınız.
* Diğer ayarlar ekrandayken (A) tuşuna basarak ayarlar ekranından çıkabilirsiniz.
* Hedef tarihinizi 1 Ocak 1997 ile 31 Aralık 2099 arasında bir tarih olarak
belirleyebilirsiniz.

*

Halihazırda Ayarlı Olan Hedef Tarihi Kontrol Etmek İçin
Gün Sayacı modunda halihazırda ayarlı olan hedef tarihi görmek için (C)yi basılı
tutun.
Çalmaya Başlayan Alarmı Susturmak İçin
Herhangi bir tuşa basın.

KULLANIM KILAVUZU 3797
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Alarm ________________________________________________

Mode indicator
Timekeeping
Mode time
Alarm time
(Hour: Minutes)
AM indicator

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.

Alarm Saatini Ayarlamak İçin
1. Alarm modunda alarm zamanının saat haneleri yanıp
sönmeye başlayana dek (B)ye basınız. Böylece ayarlar
ekranına geçersiniz.
* Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.
2. (C) (+) ile saat hanelerini ayarlayınız.
* 12 saat formatında a.m (A) yada p.m (P) ayarını
doğru yapmaya dikkat ediniz.
3. Dakika hanelerine geçmek için (B)ye basınız.
4. (C) (+) ile dakika hanelerini ayarlayınız.

* Eğer saatinizi Alarm modunda, üzerinde hiçbir işlem yapmadan 2-3 dakika
bırakırsanız saat otomatik olarak Zaman işleyişi moduna döner.
* Ekranda yanıp sönen haneler bulunduğu halde ekranı, üzerinde hiçbir işlem
yapmadan 2 yada 3 saniye bırakırsanız, saat o ana dek yapmış olduğunuz ayarları
otomatik olarak kaydederek ayarlar ekranından çıkar.

5. Alarm zamanının dakika hanelerini de ayarladıktan sonra (B)ye basarak ayarlar
ekranından çıkınız.
* Diğer ayarları yaparken de (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkabilirsiniz.

Alarm İşlemi
Alarm, saatin hangi modda bulunduğunu önemsemeksizin 20 saniye boyunca çalarç
* Alarm işlemi Zaman işleyişinde ayarlanan saate göre çalışır.

Alarmı Test Etmek İçin
Alarm modunda, (C) tuşunu basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

Alarmı Açıp Kapatmak İçin

Alarm modunda, (C)yi kullanarak alarmı açınız (alarm zamanı görüntülenir) yada
kapatınız (OFF göstergesi).
Alarm Açık Ekranı

Alarm Kapalı Ekranı

Alarm açık göstergesi

(C)ye bas.

Kronometre ___________________________________________
Kronometre ile, geçen zamanı, ayrı zamanları ve 2 kişilik yarışları ölçebilirsiniz.
* Kronometrenin çalışma aralığı 23 saat, 59 dakika ve 59 saniyedir.
* Geçen zaman 1 saati aştığında ekranda saat, dakika ve saniyeler 1 saniyelik birimle
ilerlemeye başlar.
Zaman işleyişindeki saat

1 saati
geçince
Mod
göstergesi
Mode
indicator •

Saat

Saniye
Dakika

1/100 saniye

Minutes
Dakika
Seconds

* Siz durdurana dek kronometre çalışmaya devam eder ve limitine ulaşınca 0’dan
otomatik olarak tekrar başlar.
* Kronometre modundan çıksanız da kronometre ölçümüne devam eder.
* Ekranda “Ayrık zaman” dururken kronometre işleminden çıkarsanız, ekrandaki
ayrık zaman kaybolur ve yerine geçen zaman ölçümü gelir.
* Bu bölümdeki tüm işlevler, (A) tuşuna basarak girebileceğiniz Kronometre
Modunda gerçekleşmektedir.
Kronometre ile Ölçüm Yapmak İçin
Geçen Zaman

Başlat

Durdur

Tekrar başlat

Durdur

Sil

Ayrık Zamanlar
Başlat

Ayır
(SPL göstergesi)
İki Yarışanı Olan Yarışlar

Başlat

Ayır
1. yarışmacı
yarışı bitirir.
1. yarışmacınn
skoru ekrandadır.

Ayrımı Bırak

Durdur

Durdur
2. yarışmacı
Yarışı bitirir.
2. yarışmacının
Skoru ekrandadır.

Sil

Otomatik Geri Dönüş Özelliği

Data ve Ayar Taramaları
(C) tuşu, ayarlar ekranında, veri tarama işleminde kullanılır. Bu tuşun basılı tutulması
yapılan işlemi çok hızlandıracaktır.

Zaman İşleyişi
* Saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasındayken saniyeleri sıfırlarsanız
Dakika hanelerine 1 dakika ekleme yapılır. Saniye haneleri 00 ile 29 arası bir
sayıdayken sıfırlama yaparsanız Dakika hanelerine ekleme yapılmaz.

* 12 saat formatında öğlen 11.59 p.m ile gece yarısı 12.00 p.m e kadar PM göstergesi
ekranda olur. Gece yarısı 12.00’den öğlen 11.59’a kadar ise AM göstergesi ekranda
görünür.
* 24 saat formatında ise saat 0:00 ile 23:59 arasında çalışır, göstergesi yoktur.

* Yıl ayarları 1997 ile 2099 arasında yapılabilir.
* Saatte bulunan tam otomatik takvim özelliği farklı ay uzunluklarını ve eksik
yılları otomatik olarak algılar.Saatin pillerini değiştirdiğiniz zaman hariç bu
ayarlar üzerinde tekrar ayarlama yapmanıza gerek yoktur .

Çalmakta Olan Alarmı Susturmak İçin
Herhangi bir tuşa basınız.

Saat

Referans ______________________________________________

Günlük alarm açıldığında ayarlanan zamana ulaşan saat
alarm çalar.
* Bu bölümdeki tüm işlemler (A) tuşuna basarak
girebileceğiniz Alarm modunda yer alamktadır.

Sil

