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CASIO-moduuli 5345
KÄYTTÖOHJE

EFR-529D-1A2VUEF
EFR-529D-1A9VUEF
EFR-531D-1AVUEF
EFR-531D-!A2VUEF
EFR-531D-7AVUEF

• Kello saattaa poiketa jonkin verran alla esitetystä piirroksesta.
• Jotkut mallit käyttävät osoittimien ja pyörivien kiekkojen yhdistelmää tietojen näyttämiseen.
Sekuntikellon 1/10 sekuntien osoitin
Tuntiosoitin
Minuuttiosoitin
b
Sekuntikellon minuuttiosoitin
a . Ensimmäinen napsahdus
b . Toinen napsahdus

a

Sekuntiosoitin
Nuppi

Sekuntikellon sekuntiosoitin Päiväilmaisin

SEKUNTIKELLON TOIMINNOT
Aika-asetuksen säätö
1. Kun sekuntiosoitin on 12-asennossa, vedä nuppi ulos toiseen napsahduskohtaan asti.
2. Säädä aika-asetus kääntämällä nuppia.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään.
Huom!
• Varmista, että olet valinnut oikean aikaformaatin AM (12-tuntinen) tai PM (24-tuntinen).
• Säätäessäsi aikaa, siirrä minuuttiosoitinta ensin n. 4-5 minuuttia eteenpäin tarkasta ajasta ja sitten takaisin lopulliseen
aikaan.
Päiväilmaisimen asetuksen vaihto
1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen napsahduskohtaan asti.
2. Aseta oikea päivä kääntämällä nuppia.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään.
Huom!
• Päiväilmaisin käyttää 31 päivää kattavaa kuukautta. Muista säätää tätä lyhyemmät kuukaudet erikseen.
• Vältä päiväilmaisimen asetuksen vaihtamista klo 9 p.m. (21:00) ja klo 1 a.m. (01:00) välisenä aikana. Muussa tapauksessa päiväilmaisin ei vaihdu oikein keskiyöllä.
NUPIN TOIMINTA
Joissakin vesitiiviissä malleissa (100 metriä, 200 metriä) on ruuvikierteinen lukittava nuppi.Voidaksesi käyttää nuppia
sinun on avattava se kiertämällä sitä itseäsi kohti. Vedä tämän jälkeen nuppi ulos. Vältä tarpeetonta voiman käyttöä vetäessäsi nuppia ulos. Kello ei ole vesitiivis nupin ollessa ulosvedetyssä asennossa. Suoritettuasi tarpeelliset toimenpiteet,
työnnä nuppi takaisin sisään ja kierrä se kiinni.
Nuppi

Avaa

Jos kellossa on pyörivä kehys
Voit kääntää kehystä kohdistaaksesi siinä olevan
on kulunut merkin kohdistamisesta.

merkin minuuttiosoittimeen. Tämän avulla voit tarkistaa paljonko aikaa
Käynnistys
Kulunut aika
Kellonaika
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AJANOTTO SEKUNTIKELLOLLA
Sekuntikellolla voit mitata aikaa 1/10 sekunnin tarkkuudella enintään 59 minuuttiin 59,9 sekuntiin asti.
Kokonaisajan mittaus
Käynnistys Pysäytys Käynnistys Pysäytys

Nollaus

Väliajan mittaus
Käynnistys Väliaika

Väliajan
vapautus

Pysäytys

Nollaus

Pysäytys

Väliajan
vapautus

Nollaus

Kaksi loppuaikaa
Käynnistys Väliaika

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

Tärkeää!
• Älä käytä sekuntikelloa nupin ollessa ulosvedettynä.
Huom!
• Kokonaisajan mittaus päättyy automaattisesti 60 minuutin kuluttua.
OSOITTIMIEN 0-ASENTOJEN SÄÄTÖ
Suorita alla esitetyt toimenpiteet, jos osoittimet eivät palaudu nolla-asentoihin (0) nollatessasi sekuntikellon.
1. Vedä nuppi ulos toiseen napsahduskohtaan asti.
2. Paina A-painiketta siirtääksesi sekuntikellon 1/10 sekunnin osoitinta myötäpäivään.
• Osoitin siirtyy nopeasti pitämällä A-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
3. Paina B-painiketta siirtääksesi sekuntikellon sekuntiosoitinta myötäpäivään.
• Osoitin siirtyy nopeasti pitämällä B-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
• Sekuntikellon minuuttiosoitin on tahdistettu sekuntikellon sekuntiosoittimeen.
4. Työnnä nuppi takaisin sisään, kun kaikki osoittimet ovat oikeissa asennoissa.
Tärkeää!
• Kello pysähtyy, kun nuppi vedetään ulos. Korjaa aika-asetus suoritettuasi yllä mainitun toimenpiteen.
TEKNISET TIEDOT
Tarkkuus: ±20 sekuntia/kuukausi
Sekuntikello
Mittauskapasiteetti: 59´99” (60 minuuttia)
Mittausyksikkö: 1/10 sekunnit
Mittaustoiminnot: kokonaisaika, väliaika ja kaksi loppuaikaa
Paristo: yksi hopeaoksidiparisto (tyyppi SR920SW)
Pariston kestoikä: n. 2 vuotta (60 minuuttia sekuntikellon käyttöä/päivä)
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