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CASIO	
  3228
Käy-öopas
TIETOJA KÄYTTÖOPPAASTA
•
•

Painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen käyttämillä kirjaimilla.
Käyttöoppaan eri osiot tarjoavat sinulle kaikki tarvitsemasi tiedot jokaisen toiminnon käyttöä varten.

Näppäimistö

KELLON TOIMINNOT
• Paina B-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
• Näytön taustavalo syttyy painamalla L-painiketta missä tahansa toimintatilassa.

Kellonaikatoiminto

Laskuritoiminto

Hälytystoiminto

Kaksoisaikatoiminto

Sekuntikellotoiminto

Tietopankkitoiminto

KELLONAIKA
Tunnit : minuutit
Viikonpäivä
Sekunnit

Vuosi/kuukausi- päivämäärä
Iltapäivän merkki (PM)

Käytä kellonaikatoimintoa ajan, päiväyksen ja kielen asettamiseksi. Kaksoisaika- ja tietopankkinäyttö on
myös käytettävissä kellonaikatoiminnolla.
Huom!
Kello pystyy näyttämään viikonpäivätekstin yhdellä 13 eri kielivaihtoehdoista (Englanti, Portugali, Espanja,
Ranska, Hollanti, Tanska, Saksa, Italia, Ruotsi, Romania, Turkki ja Venäjä).
Ajan, päiväyksen ja kielen asettaminen
Kielen ilmaisin
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna, kunnes sekuntinumerot alkavat
vilkkua. Tämä on asetusnäyttö.
2. Käytä C ja B-painikkeita siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta alla esitetyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.
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Sekunnit

Vuosiluku

Minuutit

Kuukausi

Tunnit

Päivämäärä
Kieli

• Valittua kieltä vastaava ilmaisin vilkkuu näytössä, kun kieliasetus valitaan (kts. yllä).
3. Kun muutavaksi haluamasi asetus vilkkuu, käytä näppäimistöä muuttaaksesi sitä alla kuvatulla tavalla.
• Sinun on syötettävä kaksi numeroa vuosiluku-, kuukausi-, päivämäärä-, tuntk- ja minuuttiasetusta
varten. Jos haluat määrittää ajaksi esim. klo 3, syötä 03 tunteja varten. Syötä äärioikealla olevat kaksi
numeroa asettaaksesi vuosiluvun.
Toiminto
Sekuntien nollaus (00)

•

Toimenpide
Paina (0).

Toiminto

Toimenpide

Vuosiluvun, kuukauden, päivämäärän, tuntien ti minuuttien muuttaminen.

Syötä haluamasi arvot käyttämällä näppäimistöä.
• Vilkkuva kursori siirtyy oikealle joka kerta, kun syötät jonkin arvon.
• Tuntien tai minuuttien vilkkuessa (12-tuntinen aikaformaatti),
paina = PM vaihtaaksesi AM = aamupäivä (A-ilmaisin syttyy) ja
(24-tuntinen aikaformaatti) PM = iltapäivä (P-ilmaisin syttyy) välillä

Kielen vaihtaminen

Paina (+) ja (-).

Kieli-ilmaisimen vilkkuessa näytössä, käytä (+) ja (-) näppäimiä selataksesi kielivaihtoehtoja, kunnes
näyttöön ilmestyy kieli, jonka haluat valita.
Ilmaisin

Kieli
Englanti
Portugali
Espanja
Ranska
Hollanti

Ilmaisin

Kieli
Tanska
Saksa
Italia
Ruotsi
Puola

Ilmaisin

Kieli
Romania
Turkki
Venäjä

4. Voit sulkea asetusnäytön painamalla A-painiketta.
• Näyttö ilmaisee viikonpäivän automaattisesti päiväyksen (vuosi, kuukausi ja päivämäärä) mukaisesti.
• Viikonpäivänäytön lisäksi kielen asetus vaikuttaa myös tietopankki (Data Bank Mode) -tilassa syötettävien kirjaimien fonttityyppiin.
• Näyttö ilmaisee valitun kielen painamalla A-painiketta kellonaikatilassa. Näyttö vaihtuu kellonajan
asetusnäyttöön (sekuntinumerot vilkkuvat) pitämällä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Jos valitset asetusnäytön vahingossa, voit sulkea sen painamalla A-painiketta uudelleen.
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