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CASIO-moduuli 5373

EFR-102

KÄYTTÖOHJE
• Kellon ulkonäkö saattaa poiketa hieman piirroksen esimerkistä.
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Ensimmäinen napsahdus
Toinen napsahdus

1

Nuppi
AIKA-ASETUKSEN SÄÄTÄMINEN
1. Vedä nuppi ulos toiseen (2) napsahdukseen asti, kun kellon sekuntiosoitin on 12-asennossa.
2. Säädä aika.asetus kääntämällä nuppia.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään.
Huom!
• Huomioi, onko kyseessä aamupäivä (AM) tai iltapäivä (PM) säätäessäsi aika-asetusta.
• Säätäessäsi aikaa, siirrä minuuttiosoitinta neljä tai viisi minuuttia eteenpäin lopullisesta asetuksesta ja sitten takaisin
haluamallesi asetukselle.
PÄIVÄ- JA VIIKONPÄIVÄASETUSTEN VAIHTAMINEN
1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen (1) napsahdukseen asti.
2. Käännä nuppia itseäsi kohti asettaaksesi päivämäärän.
3. Käännä nuppia itsestäsi poispäin asettaaksesi viikonpäivän.
4. Työnnä nuppi takaisin sisään.
Huom!
• Kellon kalenteri käyttää 31-päivän pituista kuukautta. Tätä lyhyemmät kuukaudet on säädettävä erikseen.
• Vältä päivä- ja viikonpäiväasetusten vaihtamista klo. 21:00 - 04:00 (9 p.m ja 4 a.m.) välisenä aikana.
Muussa tapauksessa päivä ei vaihdu oikein keskiyöllä.
NUPIN TOIMINNOT
Joissakin vesitiiviissä malleissa (100 metriä, 200 metriä) on ruuvikierteinen
lukittava nuppi. Avaa nuppi kääntämällä sitä itseäsi kohti ja vedä se sitten
ulos. Vältä tarpeetonta voimaa vetäessäsi nupista. Kello ei ole vesitiivis,
kun nuppi on ulosvedetyssä asennossa. Suoritettuasi tarvittavat toimenpiteet nupilla, työnnä se takaisin sisään ja kierrä nuppi kunnolla kiinni.

Nuppi

Avaa

JOS KELLOSSA ON PYÖRIVÄ KEHYSRENGAS
Käännä kehysrengasta ja kohdista siinä oleva merkki minuuttiosoittimeen.
Tällöin voit nähdä, kuinka paljon aikaa on kulunut merkin kohdistamisesta.

Käynnistys
Kulunut aika

TAUSTAVALON SYTYTTÄMINEN
Taustavalo syttyy pitämällä L-painiketta alaspainettuna.
Huom!
• Taustavalo palaa niin kauan kuin painike pidetään alaspainettuna.
• Taustavalo sammuu n. neljän sekunnin kuluttua L-painikkeen vapauttamisesta.
TAUSTAVALOA KOSKEVAT VAROTOIMET
• Taustavaloa voi olla vaikea nähdä suorassa auringonpaisteessa.
• Taustavalo usein toistuva käyttö kuluttaa pariston nopeasti loppuun.
TEKNISET TIEDOT
Käyntitarkkuus: ±20 sekuntia/kuukausi
Taustavalo: LED-valodiodi
Paristo: yksi hopeaoksidiparisto (tyyppi SR920SW) ja yksi litiumparisto (tyyppi CR1616)
Pariston käyttöikä: n. 3 vuotta (9 sekuntia taustavaloa/päivä)
• Vaihda molemmat paristot aina samanaikaisesti.
Perkko Oy, 09-4780500. C. A.

1

