OLED-‐MODUULI	
  QMLG-‐082
LED-‐näy.ö	
  on	
  katkaistuna	
  normaalissa	
  kellonaika<lassa.	
  Paina	
  A	
  tai	
  B-‐painike.a	
  3	
  sekun<a	
  ak<voidaksesi	
  aikanäytön
(tunnit,	
  minuu<t,	
  sekunnit).	
  
NORMAALI	
  AIKANÄYTTÖ
	
  
1. Paina	
  A-‐painike.a	
  toiminnon	
  vaihtoa	
  varten	
  näytön	
  ollessa
ak<voitu.	
  Toiminnon	
  vaihtumisjärjestys	
  on:	
  aika,	
  kalenteri,
hälytys	
  1,	
  hälytys	
  2,	
  aikavyöhyke	
  2.
2. Paina	
  B-‐painike.a	
  kytkeäksesi	
  tasatun<signaalin	
  päälle	
  tai	
  pois
päältä.
Huom!
Ellei	
  mitään	
  painike.a	
  paineta	
  n.	
  8	
  sekun<in	
  missä	
  tahansa	
  asetus<lassa,	
  siihen	
  as<	
  tehdyt	
  asetukset	
  tal<oituvat
ja	
  kello	
  palaa	
  normaaliajan	
  näy.öön.
AJAN	
  ASETTAMINEN
1. Pidä	
  A-‐painike.a	
  alaspaine.una	
  3	
  sekun<a	
  siirtyäksesi	
  asetustoiminnolle.	
  Tun<asetus	
  on	
  kohdis<men	
  merk-‐
kaama.
2. Paina	
  B-‐painike.a	
  suurentaaksesi	
  tun<lukua.	
  Pidä	
  B-‐painike.a	
  alaspaine.una	
  suurentaaksesi	
  tun<lukua	
  nopeas<.
3. Paina	
  A-‐painike.a	
  ase.aaksesi	
  tun<luvun	
  ja	
  siirtyäksesi	
  seuraavalle	
  asete.avalle	
  arvolle.
4. Asetusjärjestys	
  on:	
  tunnit,	
  minuu<t,	
  sekunnit,	
  12/24-‐tunnin	
  aikaformaaQ.
5. Vali.uasi	
  aikaformaa<n	
  (12/24-‐tunnin),	
  sulje	
  asetus<la	
  painamalla	
  A-‐painike.a.
KALENTERIN	
  ASETTAMINEN
1. Paina	
  A-‐painike.a	
  vaihtaaksesi	
  kalenteritoimintoon.	
  
2. Pidä	
  A-‐painike.a	
  alaspaine.una	
  3	
  sekun<a	
  siirtyäksesi	
  kalenterin	
  asetus<laan.	
  Vuosiluku	
  on	
  kohdis<men	
  merk-‐
kaama.
3. Paina	
  B-‐painike.a	
  vaihtaaksesi	
  vuosilukua	
  eteenpäin.	
  Pidä	
  B-‐painike.a	
  alaspaine.una	
  vaihtaaksesi	
  vuosilukua
nopeas<.
4. Paina	
  A-‐painike.a	
  ase.aaksesi	
  vuosiluvun	
  ja	
  siirtyäksesi	
  seuraavalle	
  aste.avalle	
  arvolle.
5. Asetusjärjestys	
  on:	
  vuosi,	
  kuukausi,	
  päiväys.
6. Vali.uasi	
  päiväyksen,	
  poistu	
  asetus<lasta	
  painamalla	
  A-‐painike.a.
HÄLYTYSTOIMINTO
1. Paina	
  A-‐painike.a	
  vaihtaaksesi	
  hälytystoiminnolle	
  1.	
  Paina	
  A-‐painike.a	
  uudelleen	
  vaihtaaksesi	
  hälytystoimin-‐
nolle	
  2.
2. Paina	
  B-‐painike.a	
  kytkeäksesi	
  hälytyksen	
  päälle/pois	
  päältä.
3. Pidä	
  A-‐painike.a	
  alaspaine.una	
  3	
  sekun<a	
  siirtyäksesi	
  hälytyksen	
  asetus<laan.	
  Tun<luku	
  on	
  kohdis<men	
  merk-‐
kaama.
4. Paina	
  B-‐painike.a	
  suurentaaksesi	
  tun<lukua.	
  Pidä	
  B-‐painike.a	
  alaspaine.una	
  suurentaaksesi	
  tun<lukua	
  nopeas<.
5. Paina	
  A-‐painike.a	
  ase.aaksesi	
  tun<luvun	
  ja	
  siirtyäksesi	
  minuuQen	
  asetukselle.
6. Paina	
  B-‐painike.a	
  suurentaaksesi	
  minuuQukua.	
  Pidä	
  B-‐painike.a	
  alaspaine.una	
  suurentaaksesi	
  minuuQlukua
	
   nopeas<.
7. Vali.uasi	
  minuu<t,	
  poistu	
  asetus<lasta	
  painamalla	
  A-‐painike.a.
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AIKAVYÖHYKKEEN	
  2	
  ASETTAMINEN
1. Paina	
  A-‐painike.a	
  vaihtaaksesi	
  aikavyöhykkeeseen	
  2.
2. Pidä	
  A-‐painike.a	
  alaspaine.una	
  3	
  sekun<a	
  siirtyäksesi	
  aikavyöhykkeen	
  2	
  asetus<laan.	
  Tun<luku	
  on	
  kohdis<men
	
   merkkaama.
3. Paina	
  B-‐painike.a	
  suurentaaksesi	
  tun<lukua.	
  Pidä	
  B-‐painike.a	
  alaspaine.una	
  suurentaaksesi	
  tun<lukua	
  nopeas<.
4. Paina	
  A-‐painike.a	
  ase.aaksesi	
  tun<luvun	
  ja	
  siirtyäksesi	
  seuraavalle	
  aste.avalle	
  arvolle.
5. Asetusjärjestys	
  on:	
  tunnit,	
  minuu<t.
6. Vali.uasi	
  minuu<t,	
  poistu	
  asetus<lasta	
  painamalla	
  A-‐painike.a.
NOPEUSMITTARIN	
  KÄYTTÖ	
  (MALLIT,	
  JOISSA	
  ON	
  NOPEUSMITTAUSASTEIKKO)
Tämä	
  toiminto	
  on	
  kelloissa,	
  jotka	
  on	
  tehty	
  nopeuden	
  mi.austa	
  varten.	
  Nopeusmi.arin	
  asteikko	
  löytyy	
  kehysrenkaasta
tai	
  sisemmästä	
  asteikkonäytöstä.	
  Kehysrenkaan	
  asteikkoa	
  käy.ämällä	
  voidaan	
  mitata	
  nopeus	
  maileina,	
  solmuina	
  tai
kilometreinä	
  tunnissa.
KäyBöesimerkki:
Autokilpailussa	
  auto	
  ohi.aa	
  ensimmäisen	
  mailipisteen	
  (kilometriä),	
  
kun	
  sekun<osoi<n	
  on	
  12:00	
  asennossa	
  (60	
  sekunnin	
  merkki).	
  
Käynnistä	
  mi.aus.	
  40	
  sekunnin	
  merkin	
  kohdalla	
  auto	
  ohi.aa	
  toisen	
  
mailipisteen	
  (kilometriä),	
  jolloin	
  näet,	
  e.ä	
  auton	
  kulkema	
  yhden
mailin	
  matka	
  vastaa	
  nopeu.a	
  90	
  mailia	
  (km)	
  tunnissa.
VESITIIVIYSTAULUKKO
VesiJiviys
Syvyys

Takakuoren
merkintä

Vedenpitävä
Vesi<ivis
30	
  m

3	
  baaria

Hikoilu,	
  kevyt
sade	
  jne.

Kylpeminen
jne.

Uiminen,	
  jne.

Pintasukellus
(snorklaus)

Vesi<iviysominai-‐
suudet

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei	
  vesi<ivis,	
  kelloa	
  ei	
  saa	
  
upo.aa	
  veteen

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Kestää	
  normalin
kosketuksen	
  veteen

Normaali	
  vesi<iviys,	
  kes-‐
tää	
  hikoilua,	
  kevy.ä	
  sa-‐
de.a	
  jne.	
  päiv.	
  käytössä

Vesi<ivis
50	
  m

5	
  baaria

Kyllä

Kyllä	
  

Ei

Ei

Soveltuu	
  kylpemiseen,
mu.a	
  ei	
  sukeltamiseen

Vesi<ivis
100	
  -‐	
  200	
  m

10	
  baaria
20	
  baaria

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Soveltuu
snorklaukseen	
  

Aseta	
  nuppi	
  aina	
  normaaliin	
  asentoon.	
  Kiristä	
  nuppi	
  kunnolla.
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