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CASIO-moduuli 5277

GAC-100-1AER

KÄYTTÖOHJE
Sekuntikellon 1/20-sekunnin osoitin
Tuntiosoitin
Minuuttiosoitin
Sekuntiosoitin

1. napsahdus
2. napsahdus

Sekuntikellon sekuntiosoitin

Nuppi

Sekuntikellon tuntiosoitin
Päiväilmaisin
Sekuntikellon minuuttiosoitin

AIKA-ASETUKSEN

SÄÄTÄMINEN

Vedä nuppi ulos 2. napsahduskohtaan asti, kun sekuntiosoitin on 12-asennossa.
Säädä aika-asetus kääntämällä nuppia.
Työnnä nuppi takaisin sisään, kun osoittimet näyttävät oikeaa aikaa.
Huom!
• Varmista, että AM/PM-asetus (aamupäivä/iltapäivä)) on oikein.
PÄIVÄYSILMAISIMEN ASETUKSEN MUUTTAMINEN
Vedä nuppi ulos 1. napsahduskohtaan asti.
Käännä nuppia poispäin itsestäsi asettaaksesi päivän.
Työnnä nuppi takaisin sisään, kun päivä on asetettu.
Huom!
• Päiväysilmaisin käyttää 31 päivän pituista kuukautta. Tätä lyhyempien kuukausien päiväys on säädettävä käsin, kun
kuukausi vaihtuu.
• Vältä päiväysilmaisimen säätämistä klo. 9 pm (21:00) - 1 am (01:00) välisenä aikana. Muussa tapauksessa päiväys vaihtuu väärin keskiyöllä.
Nupin toiminta
Joissakin vedenpitävissä kelloissa (100 metriä, 200 metriä) on ruuvityyppinen
sisäänkierrettävä nuppi. Kierrä nuppia itseäsi kohti, kun haluat avata sen lukituksen.
Vedä sitten nuppi ulos. Vältä tarpeetonta voimaa vetäessäsi nupista.
Kierrä nuppi takaisin sisään tehtyäsi tarpeelliset säädöt.

Nuppi

Avaa nuppi

Jos kellossa on pyörivä kehys...
Käännä pyörivää kehystä siten, että sen merkki kohdistuu minuuttiosoittimeen.
Tämän jälkeen voit tarkistaa, kuinka paljon aikaa on kulunut merkin kohdistamisesta.
Käynnistys
Kulunut aika
Nykyinen aika
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AJANOTTO

SEKUNTIKELLOLLA

Sekuntikellolla voit mitata aikaa 11 tuntiin, 59 minuuttiin ja 59.95 sekuntiin asti 1/20-sekunnin tarkkuudella.
Kokonaisaika
Käynnistys

Pysäytys

Käynnistys

Pysäytys

Nollaus

Väliaika

Väliajan
vapautus

Pysäytys

nollaus

Pysäytys**

Väliajan
vapautus***

Nollaus

Väliaika
Käynnistys

Kaksi loppuaikaa
Käynnistys

Väliaika*

*
Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.
* * Toinen juoksija maalissa.
*** Toisen juoksijan loppuaika.

Tärkeää!
• Älä käytä sekuntikelloa, kun nuppi on ulosvedettynä.
Huom!
• Sekuntikellon 1/20-sekunnin osoitin alkaa liikkua 10 minuutin kuluttua kokonaisaikamittauksen käynnistämisestä.
Tämän jälkeen osoitin pysähtyy 0-asentoon. Pysäyttäessäsi kokonaisaikamittauksen 1/20-sekunnin osoitin siirtyy
juuri mitattua aikaa vastaavaan 1/20-sekunnin lukemaan.
OSOITTIMIEN 0-ASENTOJEN SÄÄTÖ
Suorita alla esitetyt toimenpiteet, jos sekuntikellon osoittimet eivät palaudu 0-asentoon nollatessasi sen.
Osoittimien säätö
Käytä A-painiketta valitaksesi osoittimen, jonka nolla-asennon haluat säätää. Voit vaihtaa seuraavaksi säädettävälle
osoittimelle pitämällä A-painiketta alaspainettuna n. 2 sekuntia alla esitettyjen toimenpiteiden aikana.
Käytä B-painiketta valitsemasi osoittimen 0-asennon säätämiseen. Voit nopeuttaa osoittimen liikkumista pitämällä Bpainiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
Vedä nuppi ulos 2. napsahduskohtaan asti.
Pidä A-painiketta alaspainettuna n. 2 sekuntia. Sekuntikellon 1/20-sekunnin osoitin alkaa liikkua 1/20-sekunnin osoittimen asetustilan merkiksi.
• Jos osoitin ei kohdistu 0-asentoon, korjaa sen asento painamalla B-painiketta.
Pidä A-painiketta alaspainettuna n. 2 sekuntia. Sekuntikellon sekuntiosoitin alkaa liikkua sekuntiosoittimen asetustilan
merkiksi.
• Jos osoitin ei kohdistu 12-asentoon, korjaa sen asento painamalla B-painiketta.
Pidä A-painiketta alaspainettuna n. 2 sekuntia. Sekuntikellon tunti- ja minuuttiosoittimet alkavat liikkua tunti- ja minuuttiosoittimien asetustilan merkiksi.
• Jos osoittimet eivät kohdistu 0 tuntia ja 0 minuuttia asentoihin, korjaa niiden asennot painamalla B-painiketta.
Työnnä nuppi takaisin sisään, kun kaikki osoittimet ovat oikeissa asennoissa.
Tärkeää!
• Kello pysähtyy, kun nuppi vedetään ulos. Säädä kello oikeaan aikaan, kun yllä esitetyt toimenpiteet on suoritettu.
TEKNISET TIEDOT
Käyntitarkkuus: ±20 sekuntia/kuukausi
Sekuntikello: Mittauskapasiteetti - 11:59´`59.95” (12 tuntia)
Mittausyksikkö - kokonaisaika, väliaika, kaksi loppuaikaa
Paristo: Yksi hopeaoksidiparisto (tyyppi SR927SW)
Pariston kestoikä: Keskimäärin 3 vuotta (2 tuntia sekuntikellon käyttöä/päivä)
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