KULLANIM KILAVUZU 4333 CASIO
Kronometrenin dakika kolu
Akrep

Yelkovan

Saati Ayarlamak İçin

1. Tepeyi ikinci klik sesini duyana dek
dışarı çekin.
* Böylece dakika kolu durur.
2. Tepeyi çevirerek kolları ayarlayın.
Yelkovanı ayarlamak istediğiniz
saatten 4-5 dakika ileriye ayarlayıp,
tekrar ayarlamak istediğiniz saate
getirin.
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pozisyonuna geri itin.
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Günü Ayarlamak İçin
1. Tepeyi ilk klik sesine kadar dışarı
çekin.

2. Tepeyi çevirerek gün ayarını yapın.
3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itin.
* Gün ayarını 9:00 p.m. ile 1:00 a.m. arasında yapmayın. (bir sonraki gün, gün ayarı
değişmeyebilir).

Kronometrenin Kullanılması
Kronometre sayesinde geçen zamanı 59 dakika 59 saniyeye kadar ölçebilirisiniz.
Gerekli olduğunda kronometrenin saniye kolunu da düzeltebilirsiniz.
* Örnek ekranda 20 dakika 40 saniye gösterilmektedir..
* Tepe ilk klik sesine yada ikinci klik sesine kadar dışarı çekildiği zamanlarda
kronometreyi çalıştırmaya çalışmayınız. Herhangi bir tuşa basarsanız, tepenin
dönmesine ve saat yada gün ayarlarının değişmesine sebep olabilirsiniz.

Geçen Zamanı Ölçmek İçin

1. (A)ya basarak Kronometreyi başlatınız.
2. (A)ya basarak Kronometreyi durdurunuz.
* Tekrar (A)ya basarak akldığı yerden sayımı devam ettirebilirsiniz.
3. (B)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız.

Kronometrenin Saniye ve Dakika Kollarının Pozisyonlarının Ayarlanması
Kronometre kullanıldığında, kronometrenin dakika ve saniye kollarının başlangıç
pozisyonları yanlış yerde durabilir. Aşağıdaki prosedürü kullanarak, kolların
durumunu kontrol ediniz ve kronometre sıfırlandığında bu kolların saatin 12
pozisyonunu gösterecek şekilde durmalarını sağlayınız.

Kronometre Kollarının Pozisyonlarını Ayarlamak İçin
1. (B)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız ve kronometrenin saniye ve dakika kollarının
durdukları yeri kontrol ediniz.
2. Tepeyi ikinci klik sesini duyaa dek dışarı çekiniz.
3. (A)yı kullanarak kronometrenin saniye kolunu saatin 12 pozisyonunu gösterecek
şeklde ayarlayınız.
4. Kronometrenin dakika kolu doğru yerde durmaktaysa 5. basamağa atlayınız. Eğer
kronometrenin dakika kolu da yanlış yerde duruyorsa (B)ye basarak 0’a gelmesini
sağlayınız.
5. İstediğiniz ayarları yaptıktan sonra tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.
* Tepeyi dışarı çektiğinizde zaman işleyişinin saniye kolu da durur. Yukarıdaki
prosedürü uyguladıktan sonra zaman işleyişi ayarlarını da tekrar yapmalısınız.

Geçen Zaman halkası olan saatler için:
Geçen zaman halkasındaki işareti:
yelkovan ile
aynı yönü gösterecek şekilde ayarlayınız.
Belirli bir süre geçtik ten sonra dakika kolunun işaret ettiği
yerdeki geçen zaman halkası yazısını okuyun. Bu, ne kadar
zamanın geçmiş olduğunu gösterir.
* Bazı su rezistansı olan modellerde, vida kilidi olan tepeler
kullanılmıştır.
* Bu modellerde, tepeyi dışarı çekmeden önce, vidasını resimde
gösterilen yöne doğru çevirerek kilidi açmak gerekir.
Bu tepeleri dışarı çekerken nazik davranmanız gerekir.
* Bu saatler, tepe dışarı çekildiğinde su rezistanslı değillerdir. Bu
yüzden ayar yaptıktan hemen sonra tepeyi yerine itip vidasını
sıkıştırın.

Geçen zaman halkası

