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KALENTERI
Käytä tätä toimintoa päiväyksen (kuukausi, viikonpäivä) asettamiseksi.
Päiväyksen asettaminen

Tunnit

Päivä

Viikonpäivä

Kuukausi Viikonpäivä
Päivämäärä
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pidä C-painiketta alaspainettuna kalenteritilassa, kunnes kuukausi alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
Paina B-painiketta kuukauden (numeron) suurentamiseksi.
Paina C-painiketta ja siirrä kursori päivämäärän valintakohtaan.
Paina B-painiketta päivämäärän (numeron) suurentamiseksi.
Paina C-painiketta ja siirrä kursori viikonpäivän valintakohtaan.
Paina B-painiketta vaihtaaksesi seuraavaan päivään.
Paina C-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
• Kello ei huomioi karkausvuosia, joten muista asettaa helmikuun 29 päivä manuaalisesti karkausvuoden aikana.

HÄLYTYS
Kun päivittäishälytys aktivoidaan, hälytys soi 20 sekuntia päivittäin kellon saavuttaessa asetetun hälytysajan.
Kun tasatuntisignaali aktivoidaan, kello piippaa aina tasatunnein.
• Hälytysaika- ja tasatuntisignaaliasetusten konfigurointi tapahtuu hälytystilassa, minkä voit valita painamalla B-painiketta hälytystilassa.
Hälytysajan asettaminen päivittäishälytystä varten ja tasatuntisignaalin päällekytkentä/katkaisu
Hälytysilmaisin
Toimintoilmaisin
Pidä C alaspainettuna

Paina C.

Paina C.
Vasen
minuuttinumero

Tunnit

Oikea
minuuttinumero

Paina C.
Hälytys-/tasatuntisignaaliasetus

Tunnit Tasatuntisignaali-ilmaisin
Minuutit

Paina C.

1. Pidä C-painiketta alaspainettuna hälytystilassa, kunnes tunnit alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Paina B-painiketta tuntinumeroiden suurentamiseksi.
• Hälytysajan 12/24-tuntinen formaatti vastaa normaalia kellonaikaa varten valitsemasi formaattia.
3. Paina C-painiketta ja siirrä valintakursori vasemmanpuoleiselle minuuttinumerolle
4. Paina B-painiketta vasemmanpuoleisen minuuttinumeron suurentamiseksi.
5. Paina C-painiketta ja siirrä valintakursori oikeanpuoleiselle minuuttinumerolle.
6. Paina B-painiketta oikeanpuoleisen minuuttinumeron suurentamiseksi.
7. Paina C-painiketta ja siirrä valintakursori päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin päälle-/pois-asetukselle.
8. Paina B-painiketta selataksesi päivittäishälytys- ja tasatuntisignaaliasetuksia alla esitetyssä järjestyksessä.
• Päivittäishälytys ja tasatuntisignaali kytkeytyvät automaattisesti päälle tässä tilassa.
Paina B.
Molemmat
päällä

Molemmat
katkaistu

Paina B.

Paina B.

Ainoastaan
päivittäishälytys

Ainoastaan
tasatuntisignaali

Paina B.
9. Paina C-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
Hälytyksen katkaisu
Hälytyksen käynnistyttyä voit katkaista sen painamalla mitä tahansa painiketta.
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Hälytyksen testaaminen ja hälytysäänen valinta
Voit käynnistää hälytyksen Pitämällä B-painiketta alaspainettuna missä toimintatilassa tahansa (paitsi asetustilassa).
Huomaa, että hälytysääni vaihtuu joka kerta, kun pidät B-painiketta alaspainettuna hälytyksen testausta varten.
Käytettävissä on yhteensä yhdeksän erilaista hälytysääntä. Päivittäishälytys ja tasatuntisignaali käyttävät testauksen
aikana viimeiseksi kuulemaasi äänisignaalia.
• Huomioi, että B-painikkeen alhaalla pitäminen vaihtaa myös toimintatilan.
KAKSOISAIKA
Kaksoisaikatoiminto mahdollistaa kellonaikojen seuraamisen kahdessa eri aikavyöhykkeessä.
• Sekuntien lasku kaksoisaikatilassa on tahdistettu digitaalisen kellonajan sekuntien laskuun.
Kaksoisajan asettaminen
Pidä C alaspainettuna
Toimintatilailmaisin

Paina C.
Tunnit

Paina C.

Minuutit

12/24

Sekunnit

Minuutit
Tunnit

Paina C.

1. Pidä C-painiketta alaspainettuna kaksoisaikatilassa, kunnes tuntinumerot alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Paina B-painiketta tuntinumeroiden suurentamiseksi.
3. Paina C-painiketta ja siirrä valintakursori minuuttinumeroille.
4. Paina B-painiketta minuuttinumeroiden suurentamiseksi.
5. Paina C-painiketta ja siirrä valintakursori 12/24-tuntisen formaatin valinnalle.
6. Paina B-painiketta vaihtaaksesi 12/24-tuntista kellonaikanäyttöä.
7. Paina C-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
• 12-tuntisella formaatilla näyttöön syttyy P -ilmaisin iltapäiväaikoja (12:00 - 23:59) varten. 0:00 - 11:59 välisiä aikoja
varten ei ole erillistä ilmaisinta.
• 4-tuntisella formaatilla näyttö ilmaisee 00:0 23:59 väliset kellonajat ilman erillistä ilmaisinta.
SEKUNTIKELLO
Toimintatilailmaisin

Minuutit 1/100 sekuntia
Sekunnit

Sekuntikellolla mahdollistaa kokonaisajan mittaamisen. Sekuntikellon näyttöalue
on 59 minuuttia, 59.99 sekuntia.
• Sekuntikello jatkaa käyntiä, käynnistyen nollasta uudelleen saavutettuaan
mittausalueen rajan, kunnes se pysäytetään.
• Sekuntikello jatkaa ajan mittaamista sekuntikellotoiminnon sulkemisenkin
jälkeen.

TÄRKEÄÄ!
Automaattiset paluuominaisuudet
Jos jätät jonkin vilkkuvanumeroisen ruudun kellon näyttöön n. kolmeksi minuutiksi suorittamatta mitään toimenpidettä, kello taltioi siihen asti tehdyt asetukset automaattisesti ja sulkee asetusruudun.
Tietojen selailu
Käytä B-painiketta selataksesi eri asetusruutuja näytössä. Voit nopeuttaa tietojen selailua pitämällä painiketta
yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
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