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CASIO-moduuli 4369

EF-509

KÄYTTÖOHJE
KELLONAJAN

ASETTAMINEN

Tuntiosoitin

Minuuttiosoitin
Ensimmäinen napsahdus (päivämäärän asetus)

Toinen napsahdus (kellonajan asetus)
Nuppi (normaali asento)
Sekuntiosoitin

Päivämäärä

1. Vedä nuppi ulos toiseen napsahdukseen saakka.
• Sekuntiosoitin siirtyy tällöin 12-asentoon ja pysähtyy.
2. Säädä osoittimia kääntämällä nuppia. Käännä nuppia siten, että osoittimet siirtyvät vastapäivään n. viisi minuuttia ohi
ajan, jonka haluat asettaa. Säädä osoittimet sitten eteenpäin oikeaan aikaan.
• Huomioi aamupäivä (AM-ilmaisin syttyy) tai iltapäivä (PM-ilmaisin syttyy) asettaessasi kellonaikaa.
3. Työnnä nuppi takaisin normaaliasentoon. Kello käynnistyy.
PÄIVÄMÄÄRÄN ASETTAMINEN
1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen napsahdukseen saakka.
2. Aseta päivänmäärä kääntämällä nuppia itseäsi kohti.
3. Työnnä nuppi takaisin normaaliasentoon.
• Vältä päiväyksen asettamista 9:00 (21:00) - 1:00 (01:00) välisenä aikana.
SEKUNTIKELLON

KÄYTTÄMINEN
Sekuntikellon tuntiosoitin

Sekuntikellon minuuttiosoitin

Sekuntikellon 1/20 sekuntien osoitin
* Tämä osoitin pyörii ja ilmaisee 1/20
sekuntien laskun ensimmäisten
30 sekunnin aikana.

Sekuntikellon sekuntiosoitin

Sekuntikellon mittausalue on 11 tuntia, 59 minuuttia ja 59.99 sekuntia.
Kokonaisajan mittaaminen
1. Paina A-painiketta sekuntikellon käynnistämiseksi.
2. Paina A-painiketta sekuntikellon pysäyttämiseksi.
• Voit jatkaa ajanottoa painamalla A-painiketta uudelleen. Sekuntikellon 1/20 sekuntien osoitin pyörii ja ilmaisee
1/20 sekuntien laskun ensimmäisten 30 sekunnin aikana.
3. Tarkista kokonaisaika.
• Alla oleva esimerkki näyttää kokonaisajaksi kaksi minuuttia ja 18.80 sekuntia.
Sekuntikellon minuuttiosoitin (2 minuuttia)
Sekuntikellon 1/20 sekuntien osoitin (80)

Sekuntikellon sekuntiosoitin (18 sekuntia)

• Paina B-painiketta sekuntikellon nollaamiseksi.
Tämä asettaa kellon kellonaikatilaan.
Paina B-painiketta uudelleen kohdistaaksesi sekuntikellon 1/20 sekuntien osoittimen kellonajan sekunnit ilmaisevalle osoittimelle.
Huom!
• Älä suorita mitään toimintoa sekuntikellolla nupin ollessa ulosvedettynä ensimmäiseen tai toiseen napsahdukseen
saakka. Nuppi saattaa kääntyä vahingossa ja muuttaa aika- tai päiväasetusta, jos jotain painiketta painetaan tällaisessa
tilanteessa.
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Huom!
• Jos sekuntikellon sekunti- ja 1/20 sekuntien osoittimien käynnistysasennot ovat väärin, suorita seuraavat toimenpiteet
osoittimien asentojen säätämiseksi siten, että ne osoittavat 12-asentoa, kun sekuntikello nollataan.
Sekuntikellon osoittimien asentojen säätäminen
1. Paina B-painiketta sekuntikellon nollaamiseksi ja tarkista sekunti- ja 1/20 sekuntien osoittimien kohdistukset.
2. Vedä nuppi ulos toiseen napsahdukseen saakka.
3. Paina A-painiketta sekuntikellon sekuntiosoittimen siirtämistä varten.
4. Paina B-painiketta.
5. Jatka vaiheesta 6, jos sekuntikellon 1/20 sekuntien kohdistus on oikein. Paina B-painiketta sekuntikellon 1/20
sekuntien osoittimen siirtämiseksi, jos osoittimen kohdistus on väärä.
6. Työnnä nuppi takaisin normaaliasentoon, kun kaikki säädöt ovat mieleisesi.
• Huomaa, että nupin ulosvetäminen pysäyttää myös kellonaikaa näyttävän sekuntiosoittimen. Säädä kellonaika
uudelleen, kun kaikki yllä esitetyt toimenpiteet on tehty.
Kokonaisaikarenkaalla varustettu kello
Käännä kokonaisaikarengasta ja kohdista siinä oleva merkki kellon
minuuttiosoittimen mukaan.
Lue jonkin ajan kuluttua kokonaisaikarenkaasta luku, jota minuuttiosoitin osoittaa. Luku vastaa kokonaisaikaa.

• Joissakin vesitiiviissä kelloissa on ruuvikierteinen nuppi.
• Tällaisissa kelloissa nuppi on kierrettävä auki piirroksessa
olevan nuolen osoittamaan suuntaan ennen kuin se voidaan vetää ulos.
Älä käytä tarpeetonta voimaa nupin ulosvetämiseen.
• Huomaa myös, että tällaiset kellot eivät ole vesitiiviitä nuppien ollessa
ulosvedettynä. Muista kiertää nuppi kunnolla kiinni jokaisen asetuksen
jälkeen.
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Kokonaisaikarengas

