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Modül No. 5062

TÜRKÇE
• Daha sonra da yararlanabilmek için kılavuzu el altında bulundurunuz.
• Saatinizin görüntüsü resimde görünenden daha farklı olabilir.

Zamanı Ayarlamak İçin

İlk klik
(Gün ayarı ve
haftanın günleri
ayarı)

İkinci klik
(Zaman ayarı)
Tepe
Saniye ibresi
(Normal pozisyon)
24-hour hand
Haftanın günleri ibresi

1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunda
iken tepeyi ikinci klik sesine dek
dışarı çekip, ibreyi durdurunuz.
2. Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız.
Dakika ibresini önce, ayarlamak
istediğiniz dakikanın 4-5 dakika
ilerisine getirip daha sonra geriye
çekiniz.
• AM ve PM ayarını doğru yaparak
zamanı ayarlayınız.
3. Zaman sinyalinde tepeyi yerine iterek
zaman işleyişini çalışıtırınız.

Günü ve Haftanın Günlerini Ayarlamak İçin

• Gün ayarını ve haftanın günü ayarını 9:00 p.m ve 3:00 a.m
arasında yapmayınız. Aksi halde ertesi gün gün ayarı
değişmez.
1. Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
2. Tepeyi saat işleyişinin tersine çevirerek günü ayarlayınız.
3. Tepeyi saat işleyişinde çevirerek haftanın günü ayarını yapınız.
• Tepeyi olabildiğinde yavaş çevirerek, haftanın gününü tam
istediğiniz yerde durmasını sağlayınız.
4. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

Florasan kayışlı ve florasan kadranlı saatler...
• Uzun süre güneş ışığına maruz kaldığında florasan renginde zayfılama görülür.
• Uzun süre neme maruz kaldığında florasan renginde zayfılama görülür. Mümkün oldunca
çabuk bir çekilde saatin nemini siliniz.
• Saat ıslakken başka bir yüzeyle temas etmişse florasan rengi bozulabilir. Tüm florasan
yüzeyleri nemden muhafaza ediniz ve başka yüzeylere temas ettirmeyiniz.
• Yazılı florasan yüzeyi şiddetli bir şekilde başka bir yüzeye sürterseniz saatin yazısı diğer
yüzeye geçebilir.
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Geçen zaman halkası olan saatler için
Geçen zaman halkasındaki işaretini
yelkovanı gösterecek şekilde ayarlayınız.
Belirli bir süre geçtikten sonra yelkovanın işaret
ettiği geçen zaman halkasındaki noktayı
okuyunuz. Bu geçen zamandır.

Rezin kayışlı saatler...
• Kayış üzerinde beyazımsı bir toz görebilirsiniz. Bu madde cildinize ya da giyisinize zarar
vermez ve bir bezle silinerek kolayca çıkartılabilir.
• Rezin kayışı terli ya da ıslak bırakırsanız ya da saati çok nemli bir ortamda bırakırsanız
kayış bozulabilir, kesilebilir ya da çatlayabilir. Rezin kayışı uzun süreli kullanabilmek için
mümkün olduğunca çabuk kiri ya da suyu kuru bir bezle siliniz.

Geçen zaman halkası

• Bazı su rezistanslı modellerde tepe vidalıdır.
• Bu modellerde tepeyi dışarı çekmeden önce resimde gösterilen
yöne çevirerek tepenin vidasını gevşetmek gerekir. Vidayı
gevşetmeden tepeyi dısarı çekmeye çalısmayınız.
• Bu modellerin, tepe vidalı değilken su rezistansı olmadığını da
unutmayınız. Bu yüzden herhangi bir ayar yaptıktan sonra tepeyi
hemen yerine itip vidasını sıkıştırınız.

CASIO COMPUTER CO., LTD. saatin üçüncü şahıslar tarafından kullanımından
kaynaklanan hiçbir kayıp ve şikayetten sorumlu değildir.
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Akrep
Gün ibresi
Yelkovan

• Kayışı çok sıkı takarsanız cildiniz terler ve teninize havanın temas etmesi zorlaşır bu da
cildinize zarar verir. Bu yüzden kayışı çok sıkı takmayınız. Kayışla bileğiniz arasında
parmağınızın girebileceği kadar mesafe olmalıdır.
• Kayışın bozulması, paslanması ya da aşınması kayışın kırılmasına sebep olabilir, bu
saatinizin düşmesine ve kaybolmasına neden olabilir. Kayışın bakımını iyi yapmaya ve kayışı
temiz tutmaya dikkat ediniz. Kayışta herhangi bir kırılma, renk bozulması, parça kaybı
ya da herhangi bir problem görürseniz orijinal tamircinize ya da yetkili CASIO servisine
kontrol ettiriniz, gerektiği gibi tamir ettiriniz ya da kayışı değiştirtiniz. Kayış tamirinin
ya da değişimin ücretli olduğunu unutmayınız.
• Saati ve kayışı temizlemek için kuru yumuşak bir bez, yumuşak hafif nemli ve doğal
deterjanlı bir bez kullanınız. Uçucu maddeleri (benzin, tiner, sprey temizleyiciler, vs.)
asla kullanmayınız.
• Saatinizin saç kremi, kolonya, güneş kremi ve diğer kozmatik ürünlere temas etmemesine
dikkat ediniz, bunlar saatin plastik parçalarının zarar görmesine sebep olur. Herhangi bir
kozmatik ürünü saatinize bulaşırsa hemen kuru, yumuşak bir bezle onu siliniz.
• Kullanmadığınızda, saatinizi kuru bir yerde muhafaza ediniz.
• Saatin gazolin, çözücü temizleme maddeleri, aerosol spreyler, yapışkan maddeler,
boyalar vs ile temas etmemesine dikkat ediniz. Bu maddelerle kimyasal tepkimeler kadranla
kayış uçlarını yıpratır.
• Uzun süre sürtünme, kazıma, ovalanma vs sonucunda yazılı kayış uçlarının rengi
bozulabilir.
• Bazı modellerin kayışlarında ipek ekran yazıları bulunur. Bu kayışları temizlerken yazılı
yerlerin silinmemesi için çok bastırmadan siliniz.
• Pilleri her zaman küçük çocukların ulaşamayacakları yükseklikte saklayınız. Yanlışlıkla
pil yutulursa hemen doktorunuza müracaat ediniz.
• Saatinizle birlikte size ulaşan bu kılavuzu ve diğer bilgileri gerektiğinde tekrar bakabilmek
için el altında bulundurunuz.

Özellikler
Normal ısıda güvenilirlik: Ayda ± 20 saniye
Ekran: 3 analog ibre (saat, dakika ve saniye),
3 ibre (24-saat, gün, ve haftanın günü)
Pil:
Bir gümüş oksit pil (Çeşit: SR621SW)
Yaklaşık 3 yıl (SR621SW ile)

Kullanıcının Dikkatine
Pil: Pil, saatin üretildiği zaman takılmıştır, ve düşük voltaj göstergesi görüldiği an
(ışık azlığı ya da yavaş zaman işleyişi) satıcınıza ya da CASIO distribütörüne saatinizi
götürerek pilini değiştirtiniz.
Su Rezistansı: Saatler I’den V’e kadar su geçirmezlik açısından derecelendirilmiştir.
Uygun kullanım için aşağıdaki tabloya bakınız.
*Aralık Durum Tanımı
I
II
III
IV
V

–
SU REZİSTANSI
50M SU REZİSTANSI
100M SU REZİSTANSI
200M SU REZİSTANSI
300M SU REZİSTANSI

Sıçlarama,
yağmur, vs.
Hayır
Evet
Evet
Evet

Evet

Yüzme,
Şnorkel,
araba yıkama, vs. dalış, vs.
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Evet

Evet

Evet

Tüplü
Dalış, vs.
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır

Evet

*Not
I Su rezistansı yok, her türlü nemden uzak durunuz.
II Saat ıslakken tepeyi dışarı çekmeyiniz.
III Saatiniz su altındayken tuşları kullanmayınız ve tepeyi dışarı çekmeyiniz.
IV Saatiniz su altındayken tepeyi dışarı çekmeyiniz. Eğer saat tuzlu su altında kaldıysa
tatlı su ile yıkayıp, kurulayınız.
V Tüplü dalış için uygundur (Helyum- oksijen gazı ihtiyacı olan derinlikler hariç)
saat su altındayken de tepeyi sıları çekebilirsiniz.
• Bazı su rezistanslı saatler deri kayışlıdır, bu kayışın ıslandıktan sonra kurutulması gerekir.
Kayışı ıslak olduğu halde kullamaya devam ederseniz kayışın ömrü azalır ve rengi değişir.
Öte yandan cildinizde kaşıntı da oluşabilir.

Saatinizin Kullanımı

• Kadranı ya da arka kapağı asla açmayınız.
• Çok güçlü elektrostatik dalgaya maruz kalan saatler yanlış zaman gösterebilir, saatin
içeriğindeki aletler hasar görebilir.
• Elektrostatik dalgalar saat ekranında anlık olarak çizgilerin ya da döngülerin görünmesine
sebep olabilir. Bunun saatin fonksiyonlarına bir etkisi yoktur.
• Suyu dışarda tutan kauçuk contalarınız olmalıdır her 2-3 yılda bir bunun tozu alınmalıdır.
• Saatinizin içinde nem görürseniz hemen satıcınıza ya da CASIO distribütörüne müracaat
ediniz.
• Saatinizi ani ısı dğeişimlerinden muhafaza ediniz.
• Saatiniz normal kullanımda dayanıklıdır fakat kaba kullanımdan sakınınız, saatinizi
düşürmeyiniz.

www.ersa.com.tr

Tercüme: mutercim.ajansi@gmail.com

