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CASIO-moduuli 3409

GB-5600AA-A1ER
GB-5600AA-1AER

KÄYTTÖOHJE
TUTUSTUMINEN

KELLOON

Onnittelemme Sinua tämän CASIO-kellon hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolellisesti voidaksesi hyödyntää kellon
ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.
Mobile Link-toiminto (liikkuva linkki)
Kello sisältää toimintoja, joiden avulla se voi kommunikoida Bluetooth® 4.0 -yhteensopivien matkapuhelimien ja muiden
laitteiden kanssa. Puhelimesta kuuluu merkkiääni tai se värinähälyttää ja sen näyttöön ilmestyy hälytys, kun sillä soitetaan
ja/tai vastaanotetaan puhelu tai teksti-/sähköpostiviesti (Mobile Link Function).
• Tämä tuote täyttää eri maita tai maantieteellisiä alueita koskevat radiokommunikointimääräykset. Tuotteen käyttö
alueella, jossa se ei täytä sovellettavia radioviestintälakeja, voi olla paikallisten lakien mukaan rangaistava teko.
Katso erillinen ”Luettelo maista ja maantieteellisistä alueista, joissa tuote vastaa radiolakeja tai on hyväksytty”.
• Tuotteen käyttö lentokoneen sisällä on määritelty eri maiden ilmailulaitosten antamien lakien mukaan. Noudata lentomiehistön ohjeita tällaisten tuotteiden käytössä.
• Mobile Link -toiminnon käyttöä koskevia lisätietoja löytyy CASIO-verkkosivuilta: http://world.g-shock.com/ble/guide/.
KELLON OMINAISUUDET
Kello on varustettu alla kuvatuilla ominaisuuksilla ja toiminnoilla.
• Viestintä matkapuhelimen kanssa - vieraile CASIO-verkkosivustoilla
Voit kytkeä kellon Bluetooth-yhteen sopivaan matkapuhelimeen ja kommunikoida sen kanssa.
Lisätietoja löytyy CASIO-verkkosivujen kohdasta ”Users Guide for Mobile Link Functions”.
• Maailmanaika
Voit välittömästi tarkistaa kellonajan 100 kaupungista ympäri maapallon.
• Hälytykset
Kello on konfiguroitu soittamaan äänimerkin tai värisemään esiasetetun hälytysajan koittaessa.
• Sekuntikello
Sekuntikello mittaa kokonaisaikaa yhteensä 24 tuntiin asti 1/100 sekunnin tarkkuudella.
• Ajastin
Ajastin suorittaa lähtölaskennan esiasetetusta käynnistysajasta ja soittaa merkkisignaalin tai alkaa värisemään, kun ajastin
nollautuu.
HUOMAUTUS
Näytön tyypit
Kellon mallista riippuen näyttö ilmaisee tekstin joko mustilla kirjaimilla valkoista taustaa vasten tai valkoisilla kirjaimilla mustaa
taustaa vasten. Tämän käyttöoppaan esimerkit käyttävät mustia merkkejä valkoisella taustalla.
• Kellon näytön tyyppi on kiinteä. Sitä ei voi vaihtaa.

Kosketustoimenpiteet
Sana ”TAP” kellon näytössä tarkoittaa näytön keskikohdan koskettamista sormenpäälläsi.
Esimerkki:
Kosketa näyttöä kahdesti pysäyttääksesi hälytystoiminnon
käynnistämän ääni- tai värinähälytyksen.

Kosketusilmaisin (TAP)

Koskettaminen:
Kosketa kellon näyttöä kaksi kertaa kevyesti sormenpäälläsi
(kaksoiskosketus).
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Tärkeää!
• Kosketustoiminto on käytettävissä ainoastaan, kun TAP-ilmaisin vilkkuu kellon näytössä.
• TAP-ilmaisin vilkkuu automaattisesti aina, kun kosketustoiminto aktivoidaan. Toimintoa voidaan käyttää vastaanotettavan puhelun merkkiääni-/värinähälytyksen, herätyshälytyksen, ajan nollautumishälytyksen jne. katkaisemiseen.
Painikkeiden nimet ja näytön ilmaisimet
Kellon toimintoihin käytetään painikkeita A - D. Piirros alla näyttää eri painikkeiden sijainnit ja näytön ilmaisimet.
Viikonpäivä
(Sytyttää näytön taustavalon)
Kuukausi, päivämäärä

Iltapäivän merkki (PM) (aamupäivälle ei ole
mitään ilmaisinta)
Tunnit, minuutit, sekunnit

Näytön ilmaisimet

Numero

Numero

Nimi

Tarkoitus

Värinäilmaisin
Tasatuntisignaalin ilmaisin
Hälytysilmaisin

Värinähälytys käytössä hälytyksille/ajastimelle.
Tasatuntisignaali on aktivoitu.
Hälytys on kytketty päälle.

Bluetooth-kuvake

Mobile Link-toiminnot ovat käytettävissä.

Nimi
Virransäästöilmaisin

Tarkoitus
Mobile Link-toimintojen käyttö on rajoitettu
paristovirran säästämmiseksi.

Iltapäivän merkki (PM)

Ilmaisee, että 12-tuntinen aikaformaatti on
käytössä.
Kesäaika-asetus on käytössä (aika vaihtuu
tunnilla eteenpäin).

DST-ilmaisin
Mykistysilmaisin
Kosketusilmaisin (vilkkuu)

Painikkeiden toimintaääni on katkaistu.
Kaksoiskosketus on mahdollista.

KELLON KÄYTTÄMINEN
Käytä C-painiketta selataksesi toimintoja alla esitetyssä järjestyksessä.
Kellonaikatoiminto

Maailmanaikatoiminto

Hälytystoiminto

Sekuntikellotoiminto

Huom!
Mobile Link-toimintoja koskevia lisätietoja löytyy CASIO-verkkosivuilta.
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Toimintojen erittely
Toimintatila

Toiminnot

Kellonaikatoiminto

• Nykyinen aika
• Aika-, päiväys-, kesäaika-asetusten ja 12/24-tuntisen näyttöformaatin vaihtaminen
• Manuaalinen ajan säätö
• Kellonaika 100 kaupungista (35 aikavyöhykettä) ympäri maapallon

Maailmanaikatoiminto
Hälytystoiminto

• Hälytysaika ja päällä/pois-asetukset (on/off)
• Tasatuntisignaalin aktivointi/peruutus

Sekuntikellotoiminto
Ajastintoiminto

• Kokonaisajan mittaus
• Käynnistysaika-asetukset, lähtölaskenta

Asetustoiminto

• Kestoajan, menetelmän ja muiden asetusten konfiguroiminen
matkapuhelimella
• Hälytyksen/ajastimen hälytysmenetelmäasetukset

AIKA-ASETUKSEN

SÄÄTÄMINEN

Kun Mobile Link-toiminto aktivoidaan, kellon aika- ja päiväysasetukset säätyvät automaattisesti matkapuhelimen asetusten mukaan. Mobile Link-toiminto peruutetaan, aika- ja päiväysasetukset on säädettävä manuaalisesti.
Aika- ja päiväysasetusten konfigurointi manuaalisesti
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna kellonaikatilassa, kunnes näyttöön ilmestyy aikavyöhykkeen asetusruutu.
Kellon näyttöön ilmestyy ensin SET Hold ja sitten aikavyöhykkeen asetusruutu.

Aikavyöhyke

2. Käytä C-painiketta muutettavaksi haluamasi asetuksen valintaan.
Asetukset vaihtuvat alla esitetyssä järjestyksessä joka kerta, kun C-painiketta painetaan.
Aikavyöhyke

Kesäaika

12/24-tunnin
aikaformaatti

Virransäästö

Tunnit

Näytön taustavalon
kestoaika

Painikkeiden
merkkiääni

Sekunnit

Minuutit

Päivämäärä

Kuukausi

Vuosiluku

Huom!
• Numerot yllä olevassa kaaviossa ilmaisevat, kuinka monta kertaa C-painiketta on painettava kunkin asetuksen valintaa
varten.
• Virransäästö (Power Saving) on toiminto, joka pienentää virrankulutusta rajoittamalla Mobile Link-toimintojen käytetävyyttä.

3

(11)
3. Käytä B ja D-painikkeita muuttaaksesi valitsemaasi asetusta alla esitetyllä tavalla.
Näyttö

Asetus

Toimenpide

Aikavyöhyke kaupungista, jossa kelloa
käytetään.

Käytä B ja D.

Kesäajan aktivointi/peruutus.

Paina D.

12-tuntisen (12H)/24-tuntisen (24H)
kellonajan vaihtaminen.

Paina D.

Sekuntien nollaaminen
• 30-50 välisellä alueella sekuntien nollaaminen lisää minuuttilukua yhdellä.

Paina D.

Tunti- ja minuuttiasetukset

Käytä B ja D.

Vuosiluku- kuukausi-, päiväasetukset.

Käytä B ja D.

Huom!
Tutustu käyttöoppaan lopussa olevaan ”Kaupunkinimilistaan” voidaksesi määrittää aikavyöhykkeen, jossa kelloa
käytetään.
• Kesäaika (DST) siirtää kellon aika-asetuksia tunnilla eteenpäin talviajasta. Huomioi kuitenkin, että kaikki maat tai
maantieteelliset alueet eivät käytä kesäaika-asetusta.
• DST-ilmaisin syttyy näyttöön ja aika siirtyy tunnin eteenpäin, kun kesäaika-asetus aktivoidaan.
• Kellon täysautomaattinen kalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja ja karkausvuoden automaattisesti.
4. Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, paina A-painiketta palataksesi kellonaikatilaan.
MAAILMANAIKA
Maailmanaika mahdollistaa kellonajan tarkistamisen mistä tahansa 100 kaupungista (35 aikavyöhykettä) ympäri maapallon.
Aikojen tarkistaminen toisista aikavyöhykkeistä
1. Valitse maailmanaikatoiminto painamalla C-painiketta kellonaikatilassa.
K aupungin nimi
Näyttöön ilmestyy valitun maailmanaikakaupungin nimi.
Kellonaika maailmanaikakaupungissa

2. Käytä B ja D-painikkeita maailmanaikakaupunkien nimien selailuun.
Katso käyttöoppaan lopussa oleva ”Kaupunkinimilista”.
• Selaaminen jollekin kaupunkinimelle näyttää kellonajan kyseisestä kaupungista.
• Voit lisätä selailunopeutta pitämällä molempia painikkeita yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
• Paina B ja D-painiketta samanaikaisesti valitaksesi näyttöön UTC-kaupunkinimen (UTC offset).
• Painamalla A-painiketta valitun kaupungin nimi alkaa rullata näytön poikki.
3. Paina C-painiketta viisi kertaa palataksesi kellonaikatilaan.
Kesäaika-asetuksen (DST) konfigurointi
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia maailmanaikatilassa.
• Näyttöön ilmestyy DST Hold, joka vaihtuu hetken kuluttua kesäaika-asetukselle on (päällä) tai off (pois).
• D S T-ilmaisin syttyy näyttöön merkiksi, että kesäaika on aktivoitu.
DST-ilmaisin

Huom!
Silloinkin, kun Mobile Link (liikkuva linkki) on käytössä, sinun on kytkettävä kesäaika päälle tai pois manuaalisesti maailmanaikaa varten.
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Huom!
• Kesäaika (DST) siirtää kelloa tunnilla eteenpäin talviajasta. Huomioi kuitenkin, että kesäajan soveltamisjakso riippuu
jokaisesta kaupungista erikseen. Kaikki maat tai maantieteelliset alueet eivät myöskään käytä kesäaika-asetusta.
• DST-ilmaisin syttyy näyttöön, kun kesäaika-asetus aktivoidaan ja kello siirtyy tunnilla eteenpäin.
• Kesäaika-asetusta ei voi vaihtaa UTC maailmanaikavyöhykettä varten.
• Kesäaika-asetus koskee vain valittuna olevaa aikavyöhykettä. Yhtä aikavyöhykettä varten konfiguroitu asetus ei vaikuta
muihin aikavyöhykkeisiin.
HÄLYTYKSET JA TASATUNTISIGNAALI
Voit asettaa yhteensä viisi erilaista hälytystä. Kun jokin asetetuista ajoista koittaa, kellossa kuuluu hälytysääni tai se värisee
n. 10 sekuntia. Kun tasatuntisignaali aktivoidaan, kello soittaa hälytysäänen tai värisee aina tasatunnein.
Hälytystoiminnon valinta
Valitse hälytystoiminto painamalla C-painiketta kahdesti kellonaikatilassa.
• Näyttöön ilmestyy hälytyksen asetusruutu (Alarm1 - Alarm5) tai tasatuntisignaalin ruutu.
Hälytyksen
asetusruutu

Tasatuntisignaalin
asetusruutu

Hälytysnumero

Huom!
Jos et suorita mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin kellon ollessa hälytystoiminnolla, kello palaa kellonaikatilaan
automaattisesti.
Hälytysasetuksen muuttaminen
1. Käytä D-painiketta hälytystoiminnolla muutettavaksi haluamasi hälytyksen valintaan.
Alarm 1... = Hälytys 1...
Hourly Time Signal = Tasatuntisignaali

2. Käytä B-painiketta kytkeäksesi tasatuntisignaalin päälle tai pois.
Hälytystyypit
Hälytys ei soi (hälytys on katkaistu).
Hälytys soi vain kerran esiasetettuun aikaan - ei tämän jälkeen.
Hälytys soi esiasetettuun aikaan joka päivä.
Tasatuntisignaali
Tasatuntisignaali ei soi.
Tasatuntisignaali soi aina tasatunnein.
Näyttöön syttyy hälytysilmaisin, kun jokin hälytys aktivoidaan ja tasatuntisignaalin ilmaisin, kun tasatuntisignaali aktivoidaan.
Hälytys päällä

Hälytysilmaisin

Tasatuntisignaali päällä

Tasatuntisignaalin ilmaisin
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3. Voit muuttaa hälytyksen aika-asetusta pitämällä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia, kunnes hälytysajan
tunnit alkavat vilkkua.
Näyttöön syttyy SET Hold-ilmaisin. SET Hold sammuu hetken kuluttua ja
tuntinumerot alkavat vilkkua.
4. Jokainen C-painikkeen painallus siirtää vilkkuvaa kohdistinta tunti- ja minuuttinumeroiden välillä.
Vilkkuvat numerot ovat niitä, jotka on valittu.
5. Käytä B ja D-painikkeita vilkkuvan asetuksen vaihtamiseen ja haluamiesi tuntien ja minuuttien asettamiseksi.
• Voit selata numeroita suurella nopeudella pitämällä jompaa kumpaa painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
• Jos käytät 12-tuntista aikaformaattia, näyttöön syttyy P -kirjain puolen päivän - 23:59 (11:59) välisiä aikoja varten.
6. Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, paina A-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
7. Paina C-painiketta neljä kertaa palataksesi kellonaikatilaan.
Äänimerkki-/värinähälytyksen katkaiseminen
• Voit katkaista käynnissä olevan äänimerkki/tärinähälytyksen kaksoiskoskettamalla kellon näytön keskiosaa tai painamalla
mitä tahansa painikkeista.
Hälytyksen testaaminen
• Käynnistä äänimerkki/värinähälytys pitämällä D-painiketta alaspainettuna hälytystilassa.
SEKUNTIKELLO
Sekuntikellolla voit mitata aikaa 1/100 sekunnin tarkkuudella aina 23 tuntiin, 59 minuuttiin, 59,99 sekuntiin asti.
Kokonaisaika nollautuu automaattisesti, kun mittausalueen yläraja on saavutettu, jonka jälkeen ajanotto käynnistyy
uudelleen.
Sekuntikellotoiminnon valinta
• Valitse sekuntikellotoiminto painamalla C-painiketta kolme kertaa kellonaikatilassa.

Tunnit

Minuutit 1/100 sekunnit
Sekunnit

Ajanotto sekuntikellolla
Seuraavassa ajanottotoiminnon ohjaamiseen käytettävät painikkeet.
Kokonaisaika
Käynnistys

Pysäytys

Käynnistys

Pysäytys

Nollaus

Väliaika

Väliaikanytön
peruutus

Pysäytys

Nollaus

Väliaika
Käynnistys

Voit valita väliajan näyttöön painamalla A-painiketta ajanoton ollessa käynnissä (SPLIT-ilmaisin vilkkuu). Kokonaisajan
mittaaminen jatkuu kuitenkin sisäisesti.
Huom!
• Käynnistettyäsi ajanoton, kokonaisajan mittaus jatkuu, kunnes painat D-painiketta sen pysäyttämiseksi.
Ajanotto jatkuu myös, vaikka vaihdat toiseen toimintatilaan tai sekuntikello saavuttaa mittausalueen rajan.
• Jos vaihdat johonkin toiseen tilaan, kun jokin väliaika on pysäytettynä näytössä, väliaikanäyttö paeruuntuu.
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AJASTIN
Ajastimen voi asettaa yhden minuutin porrastuksella aina 24 tuntiin asti. Kellosta kuuluu äänimerkki tai se värisee n. 10
sekuntia, kun ajastin nollautuu.
Ajastintoiminnon valinta
• Valitse ajastintoiminto painamalla C-painiketta neljä kertaa kellonaikatilassa.

Tunnit
Sekunnit
Minuutit

Ajastimen käynnistysajan asettaminen
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia ajastintilassa.
Näyttöön syttyy SET Hold-ilmaisin. SET Hold sammuu hetken kuluttua ja
tuntinumerot alkavat vilkkua.
Huom!
• Jos ajastin on käynnissä, pysäytä se painamalla D-painiketta ja nollaa se Apainikkeella ennen seuraavan vaiheen suorittamista.
• Jos ajastin on taukotilassa, nollaa se painamalla A-painiketta ennen yllä esitetyn
vaiheen suorittamista.
2. Jokainen C-painikkeen painallus siirtää vilkkuvaa kohdistinta tunti- ja minuuttinumeroiden välillä.
Vilkkuvat numerot ovat niitä, jotka on valittu.
3. Käytä B ja D-painikkeita tunti- ja minuuttiasetusten muuttamiseen.
• Numeroiden selailu nopeutuu pitämällä jompaa kumpaa painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna• Valitse asetukseksi 0:00, jos haluat määrittää ajastimen käynnistysajaksi 24 tuntia.
4. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta, kun kaikki asetukset ovat mieleisesi.
Lähtölaskennan suorittaminen
Seuraavassa painikkeet, joita tarvitset lähtölaskennan suorittamiseksi.
Käynnistys

Pysäytys

Käynnistys

Pysäytys

Nollaus

Huom!
• Lähtölaskennan nollautuessa kellosta kuuluu 10 sekunnin ääni-/värinähälytys ja näyttö palautuu ruutuun, joka oli
näkyvissä ennen lähtölaskennan käynnistämistä.
• Vaikka poistut ajastintilasta, kun ajastin on käynnissä, lähtölaskenta jatkuu ja ääni/värinähälytys käynnistyy lähtölaskennan nollautuessa.
Ääni/värinähälytyksen katkaiseminen
• Vot katkaista käynnissä olevan ääni/värinähälytyksen kaksoiskoskettamalla kellon näytön keskikohtaa tai painamalla mitä
tahansa painiketta.
ASETTAMINEN
Asetusten konfiguroiminen
Konfiguroitavaksi sopivat muut asetukset. Katso alla.
Nimike
Hälytyksen kestoajan
asetus
Ilmoitus matkapuhe- Animoidun näytön
mesta.
päällä/pois-asetus

Hälytys/ajastin

Selitys
Määrittää hälytyksen kestoajan vastaanotettaville
puheluille, vastaanotettaville sähköposteille, jne.
Aktivoi tai peruuttaa animaationäytön vastaanotettaville
puheluille.

Hälytysmenetelmän
asetus.

Määrittää äänen ja/tai värinän vastaanotettaville puheluille, vastaanotettaville sähköposteille, jne.

Hälytysmenetelmän
asetus

Määrittää äänen ja/tai värinän hälytyksiä ja ajastimen
ajan loppumishälytystä varten.
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1. Valitse asetustoiminto painamalla C-painiketta viisi kertaa.
Näyttöön ilmestyy Mobile Link-ruutu.
Huom!
Jos et suorita mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin kellon ollessa asetustilassa, kello palaa automaattisesti kellonaikatilaan.
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia kellon ollessa asetustilassa.
Näyttöön ilmestyy SET Hold. SET Hold häviää hetken kuluttua ja näyttö vaihtuu hälytyksen kestoajan asetusruutuun.
3. Paina C-painiketta selataksesi käytettävissä olevia asetuksia alla esitetyssä järjestyksessä.
a. Puhelimen ilmoittama
kestoaikavaroitus

b. Animaationäyttö päällä/
pois.

f . Hälytysmenetelmä hälytystä/ajastinta varten.

c . Hälytysmenetelmän ilmoitus
saapuvista puheluista.

e. Hälytysmenetelmä muita
puhelintapahtumia varten.

d. Hälytysmenetelmän ilmoitus
saapuvasta postista.

4. Konfiguroi asetukset jokaista yllä esitettyä kohtaa (a - d) varten.
Katso ”Asetusten konfiguroiminen” lisätietoja varten.
5. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta, kun kaikki asetukset ovat mieleisesi.
Voit painaa A-painiketta ja sulkea asetusruudun mistä tahansa optioruudusta.
6. Paina C-painiketta palataksesi kellonaikatilaan.
Asetusten konfiguroiminen
a . Hälytyksen kestoaikailmoitus puhelimesta
Värinätyyppi

Hälytyksen kesto

• Paina D-painiketta ja valitse hälytyksen kestoaika-asetus (2 sekuntia, 3 sekuntia,
4 sekuntia).
• Voit käyttää tätä asetusruutua myös värinätyypin vaihtamiseen.
Paina B-painiketta valitaksesi tyypin (A, b, C).
Huom!
Hälytyksen ja ajastimen värinätyyppi on kiinteä eikä sitä voi muuttaa.

b . Animaationäytön aktivointi/peruutus
• Paina D-painiketta kytkeäksesi animaationäytön päälle tai pois.
Huom!
Animaatio ei toimi muita hälyyksiä kuin saapuvia puheluita varten.
c.
d.
e.

Hälytysmenetelmä saapuvien puheluiden ilmoittamiseksi.
Hälytysmenetelmä saapuvan sähköpostin ilmoittamiseksi.
Hälytysmenetelmä muiden puhelintapahtumien ilmoittamiseksi.
Saapuvien puheluiden

hälytysmenetelmä

• Käytä D-painiketta hälytysmenetelmän valintaan.
: Hälyttää värinällä
: Hälyttää äänimerkillä
: Hälyttää värinällä ja äänimerkillä
Ei kuvaketta: Ei hälytä äänimerkillä tai värinällä. Hälyttää ainoastaan näytöllä.
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f . Hälytysmenetelmä hälytystä/ajastinta varten.
Käytä D-painiketta hälytyksen/ajastimen hälytysmenetelmän valintaan.
Äänimerkkihälytys

Värinähälytys
Värinäilmaisin

Hälyttää äänimerkillä
Hälyttää värisemällä
PAINIKKEIDEN TOIMINTAÄÄNI
Toimi alla esitetyllä tavalla kytkeäksesi painikkeiden painamisesta syntyvän toimintaäänen päälle tai pois.
Painikkeiden toimintaäänen päällekytkentä/katkaisu
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia kellonaikatilassa, kunnes
näyttöön ilmestyy aikavyöhykkeen asetusruutu.

2. Valitse painikkeiden toimintaäänen asetusruutu painamalla C-painiketta yhdeksän kertaa.
Katso kohta ”Aika- ja päiväysasetusten konfigurointi manuaalisesti”.
3. Paina D-painiketta valitaksesi asetukseksi [KEY ] (aktivoitu) tai [MUTE] (katkaistu).
Kun asetukseksi valitaan [MUTE], näyttöön syttyy MUTE-ilmaisin merkiksi, että
painikkeiden toimintaääni ei ole käytössä.
4. Paina A-painiketta palataksesi kellonaikatilaan.
Huom!
Yllä esitetty vaikuttaa ainoastaan painikkeiden toimintaääneen. Se ei vaikuta
herätyshälytykseen, tasatuntisignaaliin ja ajan loppumishälytykseen.
NÄYTÖN TAUSTAVALO
Suorita alla esitetty toimenpide sytyttääksesi näytön taustavalon helpottaaksesi tietojen lukemista hämärässä.
Taustavalon sytyttäminen
Näytön taustavalo syttyy painamalla B-painiketta.
Huom!
Taustavalo sammuu automaattisesti hälytyksen käynnistyessä, saapuvan puhelun hälyttäessä tai muun hälytystoiminnon
alkaessa.
Taustavalon käyttöä koskevat varotoimet
Taustavalon usein toistuva käyttö voi kuluttaa pariston nopeasti loppuun.
Taustavalon kestoajan määrittäminen
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia kellonaikatilassa, kunnes
näyttöön ilmestyy aikavyöhykkeen asetusruutu.

2. Valitse taustavalon kestoajan asetusruutu painamalla C-painiketta 10 kertaa.
Katso kohta ” Aika- ja päiväysasetusten konfigurointi manuaalisesti”.
Näyttöön ilmestyy joko [L T 1] tai [L T 3].
3. Valitse taustavalon kestoaika-asetukseksi [L T 1] (1.5 sekuntia) tai [L T 3] (3 sekuntia) painamalla D-painiketta.
4. Paina A-painiketta palataksesi kellonaikatilaan.
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Varoitus heikosta paristovirrasta
Varoitus heikosta paristovirrasta ilmestyy näyttöön, kun pariston jännite putoaa alle tietyn tason. Joidenkin toimintojen
käytettävyys muuttuu rajalliseksi, kun varoitus heikosta paristojännitteestä ilmestyy näyttöön. Paristo on tällaisessa
tapauksessa vaihdettava uuteen mahdollisimman pian.
Huom!
Tutustu kohtaan ”Tekniset tiedot” paristojen käyttöikää ja tyyppejä koskevia lisätietoja varten.
Seuraavassa selitykset millä tavalla varoitus matalasta pariston jännitteestä vaikuttaa kellon toimintoihin.
”Pariston jännite on matala” ilmaisin

•
•
•
•
•

Kello vaihtaa kellonaikatilaan.
Bluetooth-yhteys katkeaa ja Mobile Link-toiminto kytkeytyy pois päältä.
Näytön taustavalo ei toimi.
Ääni- ja värinähälytys kytkeytyvät pois käytöstä.
Kaksois kosketustoiminto peruuntuu.

Huom!
Mobile Link-toimintojen, taustavalon ääni-/värinähälytyksen tai muiden toimintojen käyttö lyhyen ajan sisällä voi aiheuttaa
paristonjännitteen hetkellisen putoamisen, jolloin varoitus heikosta paristojännitteestä syttyy ja rajoittaa joidenkin toimintojen käyttöä.
TEKNISET TIEDOT
Käyntitarkkuus normaalissa lämpötilassa:
Perustoiminnot:

Maailmanaika
Hälytykset ja tasatuntisignaali

Sekuntikello

Ajastin

Mobile Link-toiminnot

Muuta

±15 sekuntia/kuukausi
Tunnit, minuutit, sekunnit, aamu/iltapäivä (P), 12/24-tuntinen aikaformaatti,
kuukausi, päivämäärä, viikonpäivä, täysautomaattinen kalenteri (vuosien
2000 - 2099 väliselle ajalle), kesäaika-asetus
Kellonaika 100 kaupungista (35 aikavyöhykettä) + UTC (koordinoitu yleisaika) -aikanäyttö, kesäaika-asetus
Hälytykset
Päivittäis- tai kertahälytykset: 5
Asetusyksikkö: Tunnit, minuutit
Ääni- tai värinähälytys: 10 sekuntia
Tasatuntisignaali
Kello piippaa tai värisee aina tasatunnein.
Mittausyksikkö: 1/100 sekunnit
Mittauskapasiteetti: 23:59´59.99” (24 tuntia)
Mittaustoiminnot: Kulunut aika, kokonaisaika, väliajat
Laskentayksikkö: 1 sekunti
Laskenta-alue: 24 tuntia
Asetusyksikkö: 1 minuutti
Ajan loppumishälytys: 10 sekunnin äänimerkki tai värinä
Aika-asetuksen korjaus
Automaattinen korjaus/manuaalinen korjaus
Hälytys
Ääni- ja/tai värinähälytys saapuville puheluille, vastaanotettavalle sähköpostille, jne.
Phone finder
Kello hälyttää matkapuhelimen äänellä.
Dataviestinnän tiedot
Bluetooth® v4.0 (Bluetooth® low energy technology compatible)
Data-alue: 1 Mbps
Lähetyslinja: 0 dBm (1 mW)
Viestintäalue: Enintään 2 metriä (ympäristöstä riippuen)
Salaus: 128 bittiä AES
Varoitus heikosta paristovirrasta, automaattinen paluu kellonaikatilaan,
virransäästö, värinähälytys, kosketustoiminto, huippukirkas LED-valo,
taustavalon kestoaika valittavissa, painikkeiden toimintaäänen aktivointi/
peruutus
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Paristo

Yksi litium-paristo (tyyppi CR2032)
Pariston kestoaika: n. 2 vuotta alla luetelluissa olosuhteissa
• Mobile Link-toimintojen käyttö: 12 tuntia/päivä
• Saapuvien puheluiden hälytys: 3 kertaa (ääni ja värinä, 2 sekuntia/päivä)
• Vastaanotettavat sähköpostit, muut hälytykset: 10 kertaa (äänimerkki: 2
sekuntia/päivä)
• Taustavalo: Kerran (1.5 sekuntia/päivä),
• Hälytysääni: 10 sekuntia/päivä)
Yllämainittujen toimintojen usein toistuva käyttö lyhentää pariston kestoikää

KAUPUNKINIMILISTA

Kaupunkilistan tekstien selitykset:
City Name = kaupungin nimi
Time Zone = aikavyöhyke

Huom!
• Yllä oleva lista näyttää kellon sisältämät kaupunkinimet.
• Jos käytät kelloa kaupungissa, jota ei ole merkitty kaupunkinimilistaan, valitse jonkin kaupungin nimi joka sijaitsee
samassa aikavyöhykkeessä kuin etsimäsi kaupunki.
• Yllä olevan listan aikavyöhykkeet ovat Coordinated Universal Time (UTC) mukaiset.
• Kesäkuussa 2012 listattujen kaupunkien aikapoikkeamia muutettiin +1 tunti.
Huomioi, että tämä kello käyttää edelleen kyseisten kaupunkien aikaisempia aikapoikkeamia.
Jos käytät kelloa alla mainituissa kaupungeissa, pidä kesäaika-asetus aktivoituna (ON) siirtääksesi aikaa tunnilla
eteenpäin.
Moskova
Novosibirsk
Vladivostok
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