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F11 SERBEST DALIŞ BİLGİSAYAR 
ÇABUK KULLANIM KILAVUZU 

 

F11 serbest dalış bilgisayarı fabrika çıkışından önce Derin Uyku moduna alınmıştır. 
Uyandırmak için SAĞ ÜST (S) ve SOL ALT (A) tuşa birlikte ve komple SAAT görünene 
kadar birlikte 5 saniye süreyle basılı tutun. 

 

Mevcut butonlar: 

SOL ÜST – M (mode / mod) 

SAĞ ÜST – S (select / seçim)  

SOL ALT – A (advance / ilerleme)  

SAĞ ALT – L (light / ışık)  

Hiçbir ayar yapmadan, satın aldığınız F11 in bu varsayılan ayarlar mevcuttur:  

Günlük saat – 12 saat formatında varsayılan saat (ayar yapmak için okumaya devam edin) 

Varsayılan ALARM ayarları (SET A)  

- (AUD ON) Sesli Alarm - açık 

- (SRT) Satıh Fasıla Zamanı Alarmı - kapalı 

- (RTI)  Tekrar Eden Zaman Aralığı Alarmı - kapalı 

- (RDI) Tekrar Eden Derinlik Aralığı Alarmı - kapalı 

- (DA1) Birinci İniş / Çıkış Derinliği Alarmı - kapalı 

- (DA2) İkinci İniş / Çıkış Derinliği Alarmı - kapalı 

- (DA3) Üçüncü İniş / Çıkış Derinliği Alarmı - kapalı 

- (DA4) Dördüncü İniş / Çıkış Derinliği Alarmı – kapalı 

 - (DA5) Beşinci İniş / Çıkış Derinliği Alarmı - kapalı 

- (DA6) Altıncı İniş / Çıkış Derinliği Alarmı - kapalı 

Varsayılan İlave Özellikler (SET U)  

- (UNIT) Birimler metrik 

- (WET ACT) Suda otomatik açılma - açık 

- (H2O TYPE) Su tipi - deniz 

- (GLO DURA) Işık yanma süresi - 10 saniye  

- (AUTO GLO) Otomatik ışık  - kapalı 

- (SAMP) Örnekleme oranı - 1 saniye  

- (DSD) Dalış Başlangıç Derinliği – 1.8 metre 

- (BDSI) Dalış Arası Satıh Fasılası – 1 dakika
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DALIŞTAN ÖNCE AYARLAR 

 
GÜNLÜK SAAT ayarlarını yapmak için SOL ÜST (M) butonu 2 kez kısa basınız.  

Ekranda GO TO – SET T olacak.  
SAĞ ÜST  (S) butonu basınca, günlük saat menü içine giriş yapılır. 
Her tür ayarda SAĞ ÜST (S) ile ilerleyin, SOL ALT (A) ile değişikliği yapın. 
Günlük saat menü sıralama: 
>> Tarih format ayarı (gün/ay veya ay/gün) >>  saat format ayarı (12 saat veya 24 saat) >> çift saat 
(dual) ayarı  >> varsayılan saat ayarı (home veya away) >> çift zamanı ayarlanmış ise, ikince saatin 
(away) saat farkı  >> saat ayarı (default, home veya away)  >> tarih ayarı (yıl – ay – gün) 

 
 
DALIŞ AYARLARI için Saat Ana Ekranında iken, SOL ÜST (S) butonu basılı tutun ve 
FREE yazan Dalış Ana Ekranına gelin; daha sonra ayarları girmek için SOL ÜST (S) butonu 
istediğini ayar menü bulana kadar ilerleyiniz. 
Menü sıralama:  
 
 (GoTo CHRO) – Kronometre – kronometre.  
 
 (SN) – Seri numarası – seri no ve yazılım 
 

(GoTo SET U) - İlave Özelikler Ayarları 
SET U’yu gördüğünüzde SAĞ ÜST (S) butona tek basış yaparak, ayarları 
değiştirebilirsiniz. 
 

SET U GRUBU ayarlar içinde ilerleyiniz, göreceğiniz: 

 UNIT - SOL ALT (A) butona basarak Metrik (m/bar) veya Emperyal (ft/psi) 
ölçü birimine göre ayarlayabilirsiniz. Ayarları yapmaktan sonra, SAĞ ÜST (S)  
butona basarak bir sonraki ayara geçin. 

 WET ACT -  ON, yani F11’in suda otomatik açılma ayarıdır. SOL ALT (A)  
butonla ON (açık) veya OFF (kapalı) konumuna ayarlayarak SAĞ ÜST (S) 
butona basın ve bir sonraki ayara geçin. 

 H2O TYPE – dalış yapmak istediğiniz su tipi ayarı dır. SOL ALT (A)  
butonla DENİZ (sea) veya FRSH (tatlı su) su tipi ayarlayarak SAĞ ÜST (S) 
butona basın ve bir sonraki ayara geçin. 

 GLO DURA - ışık süresi. Işık butonuna bastığınızda kaç saniye yanacağını 
belirler. Varsayılan ayar 10 saniye dir (mevcut ayarlar 5 sn, 10 saniye, 30 
saniye ve 1 dakika dir). Ayarları yapmaktan sonra, SAĞ ÜST (S)  butona 
basarak bir sonraki ayara geçin. 
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 AUTO GLO – otomatik ışığı dır. SOL ALT (A)  butonla ON (açık) veya OFF 
(kapalı) konumuna ayarlayarak SAĞ ÜST (S) butona basın ve bir sonraki 
ayara geçin. 

 SAMP - Sampling Rate, yani örnekleme oranı ayarıdır. 0.25 saniye, 0.50 
saniye, 1 saniye veya 2 saniyelik seçeneklerden hangisine ayarlarsanız, o kadar 
sıklıkla dalış kayıtlarınızı bilgisayarın hafızasına kaydeder. SOL ALT (A) 
butonla ayarlarınızı yapın, SAĞ ÜST (S) butonla bir sonraki ayara geçin. 

 DSD – Dalış başlangıç derinliği ayarı dır. 0.6 metre, 1.2 metre veya 1.8 metre 
seçeneklerden hangisine ayarlarsanız, o metreye ulaştığınızda saat dalış 
moduna geçer. 

ÖNEMLİ  NOT: Otomatik çalışma derinliği ayarlarından 0.6 m lik ayar özellikle dinamik 
apnea gibi havuz çalışması yapan sporcular için tasarlanmıştır fakat bilgisayarın basınç 
algılaması çok hassaslaşacağı için hatalara sebebiyet verebilir. Bu nedenle özellikle deniz 
çalışmalarında ve dalışlarında 1.2 m veya 1.8 m lik ayarın kullanılmasını tavsiye ederiz. 

 BDSI – Dalış Arası Satıh Fasılasıdır. Ayarlanmış olduğu süreyi (1 saniye den 1 
dakika ya kadar) dalışı ayrı ayrı görebilmek için 0:01 e kadar indirebilirsiniz. 

 

 
(GoTo SET A) - Alarm Ayarları 
SET A yi gördüğünüzde SAĞ ÜST (S) butona tek basış yaparak, ayarları 
değiştirebilirsiniz. 
 
Alarm Ayarları (SET A) 

SET A GRUBU ayarlar içinde ilerleyiniz: 

 AUD - ON ise sesli alarm açık. AUD OFF ise, sesli alarm kapalı demektir. 
SOL ALT (A)  butonu ile değiştir, SAĞ ÜST butonu ile bir sonraki ayara geç.  

 SRT – Satıh Fasıla Zamanı Alarmıdır. Eğer ayarladığınız satıh süresi varsa, ve 
SRT ON (açık) ise, dalıştan sonra ayarladığınız satıh süresi bitince SRT alarmı 
size uyarı verir. Mevcut SRT ayarları: OFF (kapalı), ON (açık), SET (ayarla) – 
bu seçenekte kendi süre ayarlayabilirsiniz. SOL ALT (A)  butonu ile değiştir, 
SAĞ ÜST butonu ile bir sonraki ayara geç. 

 RTI – Tekrar Eden Zaman Aralığı Alarmı dır. Örneğin her 30 saniye de bir 
uyarılmak istiyorsanız, tekrarlı alarm. Mevcut RTI seçenekleri: OFF (kapalı), 
ON (açık), SET (ayarla) – bu seçenekte kendi süre ayarlayabilirsiniz. SOL 
ALT (A)  butonu ile değiştir, SAĞ ÜST butonu ile bir sonraki ayara geç. 
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 RDI – Tekrar Eden Derinlik Aralığı Alarmı dır. Örneğin her 4 metre de bir 
uyarılmak istiyorsanız, tekrarlı alarm. Mevcut RDI seçenekleri: OFF (kapalı), 
ON (açık), SET (ayarla) – bu seçenekte kendi derinliği (3 metreden 33 metreye 
kadar) ayarlayabilirsiniz. SOL ALT (A)  butonu ile değiştir, SAĞ ÜST butonu 
ile bir sonraki ayara geç. 

 DA1 (DA2 – DA6) –  Ayarlayabileceğiniz 6 İniş / Çıkış Derinliği Alarmlar dır. 
çıkışta devreye girer. Bu derinlik alarmlar daldığınızda ayarladığınız 
derinliklere göre hem inişte hem çıkışta devreye girer.  

 
 

 (GoTo CDT) – CountDown Timer  –dalış sırasında zaman geri sayacı dır. 

  

 

PİL DEĞİŞİMİ 
 
NOT: Aşağıdaki yöntemler aynen uygulanmalıdır. Uygunsuz pil değişimi sonucu 
meydana gelen hasarlar 2 (iki) yıllık garanti kapsamının dışındadır. 
 
Pil değişimi temiz, kuru bir yerde ve kir, toz gibi maddelerin olmadığı bir ortamda pil 
yuvasına yabancı malzeme girmemesine dikkat edilerek yapılmalıdır. 
Pil kapağı ortam ısısının dış ortam ısısına eşit olduğu bir yerde açılmalıdır. Örneğin klimalı 
bir ortamda kapatılmış bir pil yuvası genleşmeden dolayı zarar görebilir.  
 
Kırık veya hasar olup olmadığından emin olmak için tuşları, camı ve dış kabı kontrol ediniz. 
Eğer herhangi bir çatlak veya hasar izi varsa, dalış bilgisayarınızı KULLANMADAN yetkili 
Servisine iletiniz. 
 
Pil değişiminde hafızadaki dalış kayıtları silinmez. 
Pil değişimi için sadece ORİJİNAL PİL KİTİ kullanın. 
 
PİLİN ÇIKARILMASI 

 Kayışları çıkartmak zorunda değilsiniz. 
 Bilgisayarınızın arka yüzünde 4 adet vida vardır (Resim 1). Küçük 3 mm tornavida 

kullanarak saatin ters yönünde çevirin ve vidaları çıkartın. 
 Arka metal kapağı (kayışlı) ve saatin ön kısmı dikkatlice ayrılın, pil kapağından pili 

çıkartınız (Resim 2). 
 Metal kapaktan oringi dikkatlice çıkartınız (Resim 3). 
 Atık pilleri çevresel zararlarından dolayı çöpe atmayın, atık pil toplama noktalarına 

bırakınız. 
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Resim 1 
VİDALİ ARKA KAPAK 

Resim 2 
PİLİN ÇIKARILMASI 

Resim 3 
ORİNG ÇIKARILMASI 

 

 

 

 
 
KONTROL 

 Sızdırmazlığı sağlayan bölümleri herhangi bir çizik, çatlak, toz, kir vb. olma 
ihtimaline karşı iyice kontrol ediniz. 

 Tuşlarda, camda ve ana gövdede bir çatlak olup olmadığını kontrol ediniz. 
 

DİKKAT: Hasar, rutubet ya da pas görüldüğünde dalış bilgisayarı yetkili satıcıya 
iade ediniz ve fabrikanın uygun gördüğü bakım uygulanmadan kullanmaya 
ÇALIŞMAYINIZ. 
 
 Pil kapağı O-Halkasını çıkarınız ve herhangi bir ezilme ya da kesik olup olmadığını 

kontrol ediniz. O-ringini çıkarırken herhangi bir alet KULLANMAYINIZ. 

 Tam bir sızdırmazlığı sağlamak için her pil değişiminde O-ring değişimi de önemle 
tavsiye edilir. 

 Pil Kapağı ve Ana Gövde dişlerinde düzgün şekilde kapanmasını engelleyecek türden 
hasar belirtisi olup olmadığı incelenmelidir. 

  İçine nem sızdığını gösteren herhangi bir paslanma izine karşı pil kapağının içini iyice 
kontrol ediniz. 

 Paslanma görüldüğünde dalış bilgisayarını Yetkili satıcısına götürünüz ve fabrika 
bakımı uygulanana kadar kullanmaya ÇALIŞMAYINIZ. 

 Nem görüldüğünde Yetkili satıcısı tarafından saatin kontrol edilmesi ve temizlenmesi 
en iyi yöntemdir. 
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PİLİN TAKILMASI 
 

 Yeni bir CR2450 tipi bir pili negatif (-) tarafı pil yuvasının altına gelecek şekilde 
yerleştiriniz. Pili sol taraftan içeriye doğru itiniz (Resim 4) ve tam yerleştirdiğinize 
emin olunuz. 

 O-ringi hafifçe silikonlayınız ve metal arka kapağının iç kısmına yerleştiriniz. Düzgün 
şekilde yerleştirdiğinizden emin olunuz (Resim 5). 

Resim 4 - PİLİN TAKILMASI Resim 5 - KAPAK ORİNG 

 
 

 
NOT: Kapak o-ring orijinal o-ring kitinden olmalıdır, aksi halde garanti 
hükümleri geçersiz sayılacaktır. 
 

 Kapağı (O-ring ile birlikte) dikkatlice yerine oturtunuz ve bastırarak yuvasına 
yerleştiriniz (Resim 6). 

 Kapağı yuvasında tutmaya devam ediniz ve vidaları takınız (Resim 7). Saat yönüne 
çevirerek vidaları çeviriniz.  

Resim 6 
KAPAĞIN YUVAYA 
YERLEŞTİRİLMESİ 

Resim 7 
KAPAĞIN TAKILMASI 
(elle iterek) 
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Önemli Not: Pil değişimini kendiniz yapamayacağınızı düşünüyorsanız, pil değişimi için 
yetkili servise gönderiniz. 
 
Kutu içinden çıkan film cam koruyucusunu yapıştırırken dikkat etmeniz gereken :   
Sarı renkli kâğıdı ayırdıktan sonra ayrıca şeffaf filminde ayırmalısınız. Yapıştırıcı bölüm şeffaf filmin 
arasındadır. 
 
 
TEST 
 

 Cihazı çalıştırınız ve ekranın devamlı net ve görüntünün berrak olduğundan emin 
olunuz. 

 Görüntüde bir eksiklik var ise veya parlak görünmüyorsa ya da düşük pil durumu 
gösteriyorsa dalış bilgisayarı kullanmadan tam anlamıyla incelenmesi için en yakın 
yetkili servisine götürünüz. 

 Tarih, saat, Alternatif Zaman Saati ve günlük alarm ayarlarınızı yapınız. 
 Dalıştan önce tüm Dalış Modunun ayarlarını kontrol ediniz. 

 


