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CASIO-moduuli 5001

BGA-112C-7

KÄYTTÖOHJE
Onnittelemme Sinua tämän CASIO-kellon hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolellisesti voidaksesi hyödyntää kellon
ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.
HUOMAUTUS
• 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.
• Painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla.
• Yksinkertaisuuden vuoksi tämän käyttöoppaan esimerkit eivät näytä kellon
analogisia osoittimia.
• Käyttöohjeen eri osat tarjoavat kaikki tarvitsemasi tiedot. Lisätietoja löytyy
osasta ”Tärkeää”.

KELLON TOIMINNOT
• Paina C-painiketta tominnon vaihtoa varten.
• Paina B-painiketta missä toimintatilassa tahansa (paitsi, kun jokin asetusruutu on näytössä) sytyttääksesi näytön
taustavalon 2 sekunniksi.
Kellonaikatoiminto

Maailmanaikatoiminto

Hälytystoiminto

Sekuntikellotoiminto

Ajastintoiminto

Editointitoiminto

Paina C.

KELLONAIKA
Kellossa on erilliset digitaaliset ja analogiset kellonaikatoiminnot. Digitaali- ja analogiajan asetustoimenpiteet ovat erilaiset.
• Voit vaihtaa aika-/päiväruudun ja päivä-/aikaruudun välillä painamalla D-painiketta.
Aika-/päiväruutu

Pä ivä-/ai kar uu tu

Viikonpäivä
Viikonpäivä
Iltapäivän merkki
Päivä Kuukausi-päivä
Paina D.

Sekunnit
Tunnit-minuutit

Sekunnit

Lue tämä ennen ajan ja päiväyksen asettamista!
Kellonaikatoiminnon ja maailmanaikatoiminnon ajat ovat sidoksissa. Varmista tästä syystä, että valitset kaupunkikoodin
kotikaupunkiasi varten (kaupunki, jossa normaalisti käytät kelloa) ennen ajan ja päiväyksen asettamista.
• Paina A-painiketta kellonaikatilassa tarkistaaksesi nykyisen kotikaupunkikoodiasetuksen.
• Tutustu kohtaan ”Kaupunkikooditaulukko” kaupunkikoodeja koskevia täydellisiä tietoja varten.
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Digitaaliajan ja päiväyksen asetus
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna kellonaikatilassa, kunnes sekunnit alkavat
vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Paina C-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta alla esitetyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.
Sekunnit

Kaup. koodi

DST

Tunnit

Päivä

Kuukausi

Vuosiluku

Minuutit

3. Kun muutettavaksi haluamasi asetus alkaa vilkkua, käytä D ja B-painikkeita muuttaaksesi sitä alla esitetyllä tavalla.
Ruutu

Toiminto

Toimenpide

Sekuntien nollaus 0 0.

Paina D.

Kaupunkikoodin vaihto.

Paina D (itä) ja B (länsi).

Kesäajan (O N) tai talviajan (O F) vaihto.

Paina D.

Tuntien tai minuuttien muuttaminen.

Paina D (+) ja B (-).

Vuosiluvun vaihto

Paina D (+) ja B (-).

Kuukauden tai päivän vaihto.

* Katso kohta ”Digitaalinen kesäaika” saadaksesi DST-asetuksia koskevia lisätietoja.
4. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta.
• Sekuntien laskun ollessa 30 - 59 sekunnin välisellä alueella, sekuntien nollaaminen kasvattaa minuuttilukua
yhdellä. 00 - 29 välisellä alueella sekunnit nollautuvat minuuttilukua muuttamatta.
• Vuosiluku voidaan asettaa vuosien 2000-2099 väliselle ajalle.
• Kellon sisäänrakennettu automaattikalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet automaattisesti.
Asetettuasi päiväyksen sitä ei tarvitse muuttaa, paitsi vaihdettuasi kelloon uuden pariston.
• Kello ilmaisee viikonpäivän automaattisesti päiväysasetusten (vuosi, kuukausi ja päivä) mukaan.
• Kello lisää nollan päiväysten 1-9 eteen.
Esimerkki: kuukauden 1. päivä ilmaistaan numerolla 01.
Digitaalinen kesäaika-asetus (DST)
Kesäaika-asetus siirtää digitaaliaikaa yhdellä tunnilla eteenpäin talviajasta. Muista kuitenkin, että kaikki maat eivät siirrä
kellojaan kesäaikaan.
Digitaaliajan vaihtaminen kesä- (DST) tai talviaikaan
DST-ilmaisin

Toimintatila (päällä/pois)

1. Pidä A-painiketta alaspainettuna kellonaikatilassa, kunnes sekunnit alkavat
vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Valitse DST-asetusruutu painamalla C-painiketta kaksi kertaa.
3. Paina D-painiketta valitaksesi kesäajan (O N ) tai talviajan (O F).
4. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta.
• DST-ilmaisin syttyy näyttöön kellonaikatilassa, hälytystilassa ja editointiruuduissa aina, kun kesäaika-asetus aktivoidaan.

MAAILMANAIKA
Kellonaika valittua kaupunkikoodia
vastaavassa aikavyöhykkeessä

Maailmanaika näyttää kellonajan 48 kaupungista (29 aikavyöhykettä) ympäri maailman.
• Kaikki tämän osan toimenpiteet suoritetaan maailmanaikatoiminnolla, jonka voit
valita C-painiketta painamalla.

Kaupunkikoodi
Nykyinen sekuntien laskenta

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.
2

(8)
Kellonajan tarkistaminen toisesta kaupunkikoodista
Paina D-painiketta maailmanaikatoiminnolla selataksesi kaupunkikoodeja itäsuuntaan.
• Kaupunkikoodeja koskevia lisätietoja löytyy kohdasta ”Kaupunkikooditaulukko”.
• Jos jotain kaupunkia koskeva aika on väärä, tarkista kellonaikatoiminnon aika ja kotikaupunkikoodiasetukset ja tee
tarvittavat muutokset.
Kaupunkikoodin vaihtaminen talvi- tai kesäaikaan
DST-ilmaisin

1. Käytä D-painiketta maailmanaikatoiminnolla ja valitse kaupunkikoodi (aikavyöhyke), jonka talvi-/kesäaika-asetuksen haluat vaihtaa.
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. sekunnin valitaksesi kesäajan (DST-ilmaisin
syttyy) tai talviajan (DST-ilmaisin sammuu).
• DST-ilmaisin syttyy näyttöön aina, kun valitset kaupunkikoodin, jonka kesäaika-asetus on aktivoitu.
• Huomaa, että DST-/talviaika-asetus vaikuttaa ainoastaan näytön ilmaisemaan
kaupunkikoodiin. Se ei vaikuta muihin kaupunkikoodeihin.
• Kesä- ja talviajan välinen vaihtaminen ei ole mahdollista, jos näytön ilmaisema
kaupunkikoodi on valittu kotikaupungiksi kellonaikatoiminnolla.
Kotikaupunkisi DST-asetuksen vaihtamiseksi, suorita toimenpiteet kohdasta
”Digitaaliajan ja päiväyksen asetus”.

HÄLYTYKSET
Hälytysnumero
Hälytysaika (tunnit:
minuutit)

Toimintatila (päällä/pois)

Kellossa on yhteensä viisi päivittäishälytystä. Hälytys käynnistyy, kun kello saavuttaa asetetun hälytysajan.
Voit aktivoida myös tasatuntisignaalin, jolloin kello piippaa kahdesti aina tasatunnein.
• Hälytystoiminnolla on kuusi ruutua. Viisi ruutua ovat hälytyksille AL-1 - A L 5 ja
yksi ruutu on tasatuntisignaalia (SIG) varten.
• Kaikki tämän osan toimenpiteet suoritetaan hälytystoiminnolla, jonka voit valita
C-painiketta painamalla.
• Voit valinta minkä tahansa kolmesta hälytyssummerikaavasta.

Hälytysajan asetus
1. Käytä C-painiketta hälytystoiminnolla selataksesi hälytysruutuja, kunnes näyttöön ilmestyy ruutu, jonka ajan haluat asettaa.

• Voit asettaa hälytyksen valitsemalla yhden hälytysnumerolla varustetuista ruuduista AL1 - AL5.
2. Valittuasi hälytyksen, pidä A-painiketta alaspainettuna, kunnes hälytysajan tuntiasetus alkaa vilkkua, mikä ilmaisee
asetusruutua.
• Toimenpide aktivoi hälytyksen automaattisesti.
3. Paina C-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta tunti- ja minuuttiasetusten välillä.
4. Kun jokin asetus alkaa vilkkua voit muuttaa sen arvoa painamalla D (+) ja B (-) painikkeita.
• Aseta aika oikein asettaessasi hälytysaikaa käyttämällä 12-tuntista formaattia. Näyttöön syttyy P -kirjain iltapäiväaikoja varten. Aamupäiväajat ilmestyvät näyttöön ilman erillistä ilmaisinta.
5. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta.
Hälytyksen toiminta
Hälytys soi n. 10 sekuntia esiasetettuun aikaan kellon toimintatilasta riippumatta.
• Voit katkaista hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta.
Hälytyksen testaus
Käynnistä hälytys pitämällä D-painiketta alaspainettuna hälytystoiminnolla.
• Hälytys käynnistyy valitun hälytyskaavan mukaisesti.
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Hälytyksen päällekytkentä ja katkaisu
1. Käytä D-painiketta hälytystoiminnolla hälytyksen valintaan.
2. Paina A-painiketta hälytyksen päällekytkentää (O N-ilmaisin syttyy) tai katkaisua
(O F-ilmaisin syttyy) varten.
Toimintatila (päällä/pois)
Hälytysilmaisin

• Kun jokin hälytys (AL-1 - AL-5) aktivoidaan, sitä vastaava hälytysilmaisin syttyy hälytystoimintoruutuun.
• Hälytysilmaisin näkyy näytössä kaikissa toimintatiloissa, kun jokin hälytys aktivoidaan.
• Hälytysilmaisin vilkkuu hälytyksen soidessa.
Tasatuntisignaalin päällekytkentä ja katkaisu

Toimintatila (päällä/pois)
Tasatuntisignaalin ilmaisin

1. Käytä D-painiketta hälytystoiminnolla tasatuntisignaalin valintaan.
2. Paina A-painiketta kytkeäksesi tasatuntisignaalin päälle (O N-ilmaisin syttyy) tai
pois (O F-ilmaisin syttyy).
• Tasatuntisignaalin ilmaisin näkyy näytössä kaikissa toimintatiloissa, kun
toiminto aktivoidaan.
• Tasatuntisignaalin aktivointi sytyttää tasatuntisignaali-ilmaisimen hälytystoimintoruutuun.
• Tasatuntisignaalin ollessa aktivoitu, tasatuntisignaalin ilmaisin näkyy näytössä kaikissa toimintatiloissa paitsi hälytystilassa.

SEKUNTIKELLO
Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa.
• Sekuntikellon näyttöalue on 59 minuuttia, 59,99 sekuntia.
• Käynnistettyäsi sekuntikellon se jatkaa ajanottoa, käynnistyen nollasta uudelleen aina saavuttaessa mittausalueen ylärajan, kunnes katkaiset sen.
• Sekuntikello jatkaa ajanottoa ajanottotilasta poistumisenkin jälkeen.
• Jos sekuntikellotoiminto suljetaan, kun jokin väliaika on pysäytettynä näytössä,
kyseinen väliaika pyyhkiytyy ja sekuntikello palaa kokonaisaikamittaukselle.
• Kaikki tämän osan toimenpiteet tapahtuvat sekuntikellotoiminnolla, jonka voit
valita C-painiketta painamalla.

Minuutit

1/100 sekunnit

Ajanotto sekuntikellolla
Kokonaisaika
Käynnistys

Pysäytys

Käynnistys

Pysäytys

Nollaus

Väliaika
Väliajan vapautus Pysäytys
(SPL-ilmaisin
syttyy)

Nollaus

Väliaika
Käynnistys

Kaksi loppuaikaa
Käynnistys

Väliaika*

Pysäytys**

Väliajan
vapautus***

Nollaus

*
Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.
* * Toinen juoksija maalissa.
*** Toisen juoksijan loppuaika.
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AJASTIN
Tunnit
Minuutit

Sekunnit

Voit asettaa ajastimen yhdestä minuutista 24 tuntiin asti. Hälytys käynnistyy ajastimen nollautuessa.
• Voit valita myös automaattikertauksen, jolloin ajastin käynnistyy automaattisesti
uudelleen asettamastasi alkuperäisarvosta aina nollauduttuaan.
• Kaikki tämän osan toimenpiteet tapahtuvat sekuntikellotoiminnolla, jonka voit
valita C-painiketta painamalla.

Ajastimen käyttö
Käynnistä ajastin painamalla D-painiketta ajastintoiminnolla.
• Kun ajastin nollautuu automaattikertauksen ollessa katkaistu, hälytys soi 10 sekuntia tai, kunnes katkaiset sen painamalla mitä tahansa painiketta. Ajastin palautuu automaattisesti alkuperäisarvolle hälytyksen loputtua.
• Kun automaattikertaus on aktivoitu, ajastin käynnistyy automaattisesti uudelleen pysähtymättä nollapisteeseen.
Hälytys soi ajastimen nollautuessa.
• Ajastin jatkaa käyntiä vielä ajastintoiminnon sulkemisenkin jälkeen.
• Voit asettaa ajastimen taukotilaan painamalla D-painiketta sen käydessä. Paina D-painiketta uudelleen jatkaaksesi
ajastimen käyttöä.
• Voit katkaista ajastimen kokonaan asettamalla sen taukotilaan painamalla D-painiketta ja paina sitten A-painiketta.
Ajastin palautuu käynnistysaika-arvolle.
Ajastimen asetusten konfigurointi
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna ajastintoiminnolla (ajastimen käynnistysajan
näkyessä näytössä), kunnes ajastuksen tuntiasetus alkaa vilkkua, mikä ilmaisee
asetusruutua.
• Ellei ajastimen käynnistysaika ole näkyvissä, valitse se näyttöön suorittamalla
toimenpiteet kohdasta ”Ajastimen käyttö”.
2. Paina C -painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta alla esitetyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.
Tunnit

Minuutit

Automaattikertaus

3. Kun jokin asetus alkaa vilkkua, käytä D ja B-painikkeita muuttaaksesi sitä alla esitetyllä tavalla.
Ruutu

Toiminto

Toimenpide

Tuntien tai minuuttien muuttaminen.

Paina D (+) ja B (-).

Automaattikertauksen aktivointi (O N)
tai peruutus (O F).

Paina D.

• Määrittääksesi ajastimen käynnistysajaksi 24 tuntia, valitse asetukseksi 0 : 0 0.
4. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta.
• Automaattikertausilmaisin ( ) syttyy ajastintoimintoruutuun, kun automaattikertaus aktivoidaan.
• Automaattikertauksen ja hälytyksen usein toistuva käyttö voi kuluttaa pariston nopeasti loppuun.
MUOKKAUSTOIMINTO
Käytä muokkaustoimintoa seuraavien asetusten konfiguroimiseksi tai palauttamiseksi tehtaan alkuperäisarvoille.
• Painikkeiden merkkiäänen aktivointi/katkaisu
• Hälytyssummerin kaava
• 12-/24-tunnin aikaformaatti
• 00-sekunnin animaatio päällä/pois
• Analogisen osoittimen asetus
• Analogisen osoittimen asetus ei muutu palauttaessasi kellon tehtaan alkuperäisille asetuksille.
• Kaikki tämän osan toimenpiteet tapahtuvat sekuntikellotoiminnolla, jonka voit valita C-painiketta painamalla.
• D-painikkeen jokainen painallus selaa käytettävissä olevia asetuksia alla esitetyssä järjestyksessä.
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Paina D.
Painikkeiden merkkiääni

Hälytyssummerin kaava

Analogisen osoittimen asetus

12-/24-tunnin aikaformaatti

00-sekunnin animaatio

Painikkeiden merkkiääni
Painikkeiden merkkiääni soi joka kerta, kun painat yhtä kellon painikkeista. Voit halutessasi myös katkaista painikkeiden
merkkiäänen.
• Hälytys, tasatuntisignaali ja ajastinhälytys toimivat normaalisti, vaikka painikkeiden merkkiääni katkaistaan.
Painikkeiden merkkiäänen aktivointi ja katkaisu
1. Käytä D-painiketta muokkaustilassa painikkeiden merkkiääniruudun valintaan.
2. Paina A-painiketta painikkeiden merkkiäänen aktivoimiseksi (O N) tai katkaisemiseksi (O F).
Hälytyssummerin kaava
Voit valita minkä tahansa hälytyssummerikaavoista A, B ja C.
• Katso kohta ”Hälytyksen testaus” kuunnellaksesi miltä valittu summerikaava kuulostaa.
Hälytyssummerin kaavan vaihto
Hälytyssummerin kaava

1. Valitse hälytyskaavan valintaruutu käyttämällä D-painiketta muokkaustilassa.
2. Paina A-painiketta asetuksen vaihtamiseksi.

12-/24-tunnin aikaformaatin valinta
1. Valitse 12/24-tuntisen kellonajan valintaruutu painamalla D-painiketta muokkaustilassa.
2. Paina A-painiketta valitaksesi 12-tuntisen (1 2 H) tai 24-tuntisen (2 4 H) kellonajan.
• 12-tuntisella formaatilla näyttöön syttyy P -kirjain iltapäiväaikoja varten.
• 24-tuntisella formaatilla ajat ilmestyvät näyttöön ilman mitään erillistä ilmaisinta.
• Valitsemasi 12- tai 24-tuntinen formaatti on käytössä kaikissa toimintatiloissa.
00-sekunnin animaatio
Voit halutessasi aktivoida tai peruuttaa animaation. Animaatio toimii vilkkumalla joka kerta, kun sekunnit saavuttavat 00
lukeman kellonaikatoiminnolla (paitsi, kun jokin asetusruutu näkyy näytössä) ja maailmanaikatoiminnolla.
00-animaation aktivointi ja peruutus
Toimintatila (päällä/pois)

1. Käytä D-painiketta muokkaustilassa animaation valintaruudun valintaan.
2. Paina A-painiketta 00-sekunnin animaation aktivoimiseksi (O N) tai peruuttamiseksi (O F).
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Analogisen ajan asetus
Suorita alla esitetyt toimenpiteet ellei analogisten osoittimien asennot vastaa digitaalinäytön aikaa.
Analogisen ajan säätötoimet
1. Valitse analogisten osoittimien asetusruutu painamalla D-painiketta muokkaustilassa.
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna, kunnes nykyinen digitaaliaika alkaa vilkkua,
mikä ilmaisee asetusruutua.
3. Paina D-painiketta siirtääksesi analogista aika-asetusta eteenpäin 20 sekunnin
porrastuksella.
• Voit nopeuttaa analogisen ajan vaihtumista pitämällä D-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
• Jos haluat siirtää analogista aika-asetusta pitkän matkan, pidä D-painiketta alaspainettuna, kunnes osoittimet alkavat
siirtyä nopeasti ja paina sitten B-painiketta. Tämä lukitsee osoittimet nopeaan siirtymistilaan, joten voit vapauttaa
molemmat painikkeet. Osoittimet jatkavat nopeaa siirtymistä, kunnes lopetat sen painamalla mitä tahansa painiketta.
Osoittimet pysähtyvät myös automaattisesti, kun aika on siirtynyt 12 tuntia eteenpäin tai jokin hälytys (päivittäishälytys, tasatuntisignaali tai ajastimen summeri) alkaa soimaan.
4. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta.
• Kello hienosäätää minuuttiosoittimen asennon automaattisesti sisäisen sekuntien laskentaa seuraten sulkiessasi
asetusruudun.
Kaikkien muokattujen asetusten palauttaminen alkuperäisarvoille
Pidä B ja D-painikkeita alaspainettuna n. kolme sekuntia muokkaustilassa, kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva
piippaa.
• Toimenpide palauttaa kaikki muokatut asetukset alkuperäisille asetuksille.

ja kello

Painikkeiden merkkiääni
Hälytyssummerin kaava
12-/24-tunnin aikaformaatti
00-sekunnin animaatio

TÄRKEÄÄ
Tämä osa sisältää yksityiskohtaisia ja teknisiä tietoja kellon käytöstä. Se sisältää myös tärkeitä varotoimenpiteitä ja huomautuksia kellon eri ominaisuuksista ja toiminnoista.
Automaattiset paluuominaisuudet
• Kello palaa kellonaikatilaan automaattisesti ellei sillä suoriteta mitään painiketoimintoa n. kolmeen minuuttiin.
• Jos kellon näyttöön jätetään jokin vilkkuvanumeroinen ruutu n. kolmeksi minuutiksi suorittamatta mitään toimenpidettä,
kello taltioi siihen asti tehdyt asetukset ja sulkee asetusruudun automaattisesti.
Tietojen selailu
Voit käyttää B ja D-painikkeita eri toimintatiloissa ja asetusruuduissa tietojen selaamiseksi näytössä. Useimmissa tapauksissa selailunopeus kasvaa pitämällä näitä painikkeita yhtäjaksoisesti alaspainettuina.
Perusruudut
Valitessasi maailmanaika-, hälytys- tai muokkaustoiminnon, näyttöön ilmestyy ensimmäiseksi tiedot, jotka olivat tarkasteltavana, kun kyseinen toiminto viimeksi suljettiin.
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Maailmanaika
• Sekuntien lasku maailmanaikatoiminnolla on tahdistettu sekuntien laskuun kellonaikatoiminnolla.
• Kaikki maailmanajat lasketaan kellonaikatoiminnolla nykyisestä kotikaupunkiajasta UTC-yleisaika-arvoja käyttäen.
• UTC offset on arvo, joka ilmaisee vertailupisteen (Greenwich Englanti) ja aikavyöhykkeen, jossa kaupunki sijaitsee,
välisen aikaeron.
• Kirjaimet ”UTC” on lyhenne sanoista ”Coordinated Universal Time”. Tämä on maailmanlaajuinen tieteellinen kellonaikastandardi, joka perustuu huolella hoidettuun atomi (cesium) kelloon, joka laskee aikaa mikrosekuntien tarkkuudella. Kello lisää tai vähentää sekunteja tarpeen mukaan pitääkseen UTC:n tahdistettuna maapallon pyörimiseen.
Taustavaloa koskevat varotoimet
Kellon näyttöä valaisee LED-valodiodi helpottaen tietojen lukemista hämärässä. Voit sytyttää taustavalon n. kahdeksi
sekunniksi painamalla B-painiketta missä toimintatilassa tahansa (paitsi, kun jokin asetusruutu on näytössä).
• Taustavaloa voi olla vaikea nähdä kirkkaassa auringonvalossa.
• Taustavalo sammuu automaattisesti, kun jokin hälytys alkaa soimaan.
• Taustavalon usein toistuva käyttö kuluttaa pariston nopeasti loppuun.
KAUPUNKIKOODITAULUKKO
City Code = kaupunkikoodi
City = kaupunki
UTC Differential = UTC-aikaero
Other major cities in same time zone = muita tärkeitä
kaupunkeja samassa aikavyöhykkeessä

• Perustuu joulukuun tietoihin vuodelta 2006.
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