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CASIO 5382
Käyttöopas
TIETOJA KÄYTTÖOPPAASTA
• Kellon mallista riippuen teksti ilmestyy näyttöön joko mustana vaalealla taustalla tai valkoisena tummalla
taustalla. Kaikki esimerkit näissä ohjeissa käyttävät mustia kirjaimia vaalealla taustalla.
• Painiketoiminnot ilmaistaan alla olevassa piirroksessä käytetyillä kirjaimilla.
• Huomioi, että käyttöoppaan piirrokset on tarkoitettu ainoastaan vertailua varten, joten todellinen tuote
saattaa poiketa hieman piirroksista.

Moduuli 5382
ASIAT, JOTKA ON TARKISTETTAVA ENNEN KELLON KÄYTTÖÄ
1. Tarkista kotikaupunki- ja kesäaika (DST) -asetus.
Konfiguroi kotikaupunki- ja kesäaika-asetukset suorittamalla toimenpiteet kohdasta "Kotikaupunki- ja
kesäaika-asetukset".
Tärkeää!
• Oikeat maailmanaikatiedot riippuvat kellonaikatoiminnolla tehdyistä oikeista kotikaupungin aika- ja
päiväysasetuksista. Varmista, että nämä asetukset konfiguroidaan oikein.
2. Aseta oikea aika.
Katso kohta "Aika- ja päiväysasetusten konfigurointi".
Kello on nyt käyttövalmis.
SISÄLLYSLUETTELO
Tietoja käyttöoppaasta
Asiat, jotka on tarkistettava ennen kellon käyttöä
Toimintojen vertailuopas
Kellonaika
Kotikaupunkiasetusten konfigurointi
Aika- ja päiväysasetusten säätö
Ajan tarkistus toisesta aikavyöhykkeestä
Sekuntikellon käyttö
Ajastimen käyttö
Hälytyksen käyttö
Näytön taustavalo
Osoittimien asentojen säätö
Painikkeiden toimintaääni
Vianetsintä
Näytön ilmaisimet
Tekniset tiedot
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3
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5
5
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TOIMINTOJEN VERTAILUOPAS
Toiminto joka sinun tulee valita riippuu siitä mitä haluat tehdä.
Toimenpide

Toiminto

• Kellonajan tarkistaminen kotikaupungista
• Kellonajan tarkistus yhdestä 48 kaupungista (31 aikavyöhykettä) ympäri maapallon
• Nykyisen päiväyksen tarkistaminen kotikaupungista
• Kotikaupunki- ja kesäaika (DST) -asetusten konfigurointi
• Aika- ja päiväysasetusten konfigurointi
• Maailmanaikakaupunki- ja kesäaika (DST) -asetuten
konfigurointi
• Ajanotto sekuntikellolla
• Ajastimen käyttö
• Hälytysajan asetus

Kaikki toimintatilat
Kellonaikatoiminto
Maailmanaikatoiminto
Sekuntikellotoiminto
Ajastintoiminto
Hälytystoiminto

Toiminnon valinta
• Paina C-painiketta selataksesi toimintoja alla esitetyllä tavalla.
• Voit palata kellonaikatilaan mistä tahansa muusta toimintatilasta pitämällä C-painiketta alaspainettuna
n. kaksi sekuntia.
• Paina B-painiketta sytyttääksesi näytön taustavalon missä toimintatilassa tahansa (paitsi, kun kello on
asetustilassa).
Kotiaika: tunnit ja minuutit
Kellonaika

Maalmanaika

Sekuntikello

Ajastin

Hälytys

Maailmanaika: tunnit ja minuutit

Yleistä (kaikki toimintatilat)
Tässä osassa selitettyjä toimintoja ja toimenpiteitä voidaan käyttää kaikissa toimintatiloissa.
Automaattiset paluuominaisuudet
• Kello palaa kellonaikatoiminnolle automaattisesti, jos et suorita mitään painiketoimintoa tietyn ajan sisällä.
Toiminnon nimi
Hälytys
Kellonaika tai muu asetustila
(tiedot vilkkuvat näytössä)

Likimääräinen kulunut aika
2 - 3 minuuttia

Tietojen selailu
• B ja D-painikkeita voi käyttää asetusruudussa tietojen selaamiseksi digitaalinäytössä. Useimmissa
tapauksissa näiden painikkeiden alaspainettuna pitäminen lisää tietojen selailunopeutta.
Osoittimien siirtäminen sivuun näytön tarkastelun helpottamiseksi
Suorita alla esitetyt toimenpiteet siirtääksesi väliaikaisesti tunti- ja minuuttiosoittimet sivuun helpottaaksesi
näytön tarkastelua.
1. Pidä B-painiketta alaspainettuna ja paina C-painiketta.
• Tunti- ja minuuttiosoittimet siirtyvät pois tieltä paikkaan, jossa ne eivät estä vuorovesi-ilmaisimen ja/tai
digitaalinäytön tarkastelua.
Esimerkki: Nykyisen ajan ollessa 8:20

Vilkkuu osoittimien siirtyessä pois tieltä
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2. B-painikkeen alhaalla pitäminen samalla, kun painat C-painiketta palauttaa osoittimet normaaliasentoihin
(normaali aika).
Huom!
• Tämä toimenpide voidaan suorittaa missä tahansa toimintatilassa. Jos kyseessä on asetustila (asetus
vilkkuu näytössä), osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti, vaikka et suorita yllä esitettyä toimenpidettä.
• Kellon painiketoiminnot ovat samat riippumatta siitä, ovatko osoittimet sivussa tai normaaliasennoissa.
• Toimintatilan vaihtaminen palauttaa myös osoittimet normaaleihin asentoihin.
• Osoittimet siirtyvät takaisin normaaleihin asentoihin automaattisesti myös ellei kellolla suoriteta mitään
toimenpidettä n. yhteen tuntiin.
KELLONAIKA
Käytä kellonaikatoimintoa nykyisen ajan ja päiväyksen asettamista ja tarkistamista varten.
Kotiaika: tunnit ja minuutit

•

Digitaalinäytön sisältö vaihtuu alla esitetyllä tavalla joka kerta, kun
A-painiketta painetaan.
Kuukausi/
päivämäärä

Viikonpäivä

Kotiaikatiedot
Maailmanaika: tunnit ja minuutit

Sekunnit

Tunnit/
minuutit

Iltapäivän merkki (PM)

Kotikaupungin ja maailmanaikakaupungin vaihto
Voit vaihtaa kotikaupungin ja maailmanaikakaupungin keskenään pitämällä D-painiketta alaspainettuna
n. kolme sekuntia.
Esimerkki: kotikapungin (TYO) ja maailmanaikakaupungin (NYC) vaihtaminen
Nykyisen kotikaupungin (TYO) aika

Uuden kotikaupungin (NYC) -aika

Pidä D alaspainettuna

Nykyisen maailmanaikakaupungin
(NYC) aika
Nykyisen kotikaupungin (TYO) tiedot

Uusi kotikaupunki

Uuden maailmanaikaaikakaupungin (NYC)
tiedot

KOTIKAUPUNKIASETUSTEN KONFIGUROINTI
Kotikaupunkiasetuksia on kaksi: varsinainen kotikaupungin valinta ja joko talvi- tai kesäajan (DST) valinta.
Kotikaupunkiasetusten konfigurointitoimenpiteet
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna, kunnes digitaalinäyttöön ilmestyy
ADJ.
• Tämä ilmaisee, että kello on kaupunkikoodin asetustilassa.
• Tunti- ja minuuttiosoittimet siirtyvät automaattisesti pois tieltä.
2. Valitse kotikaupungiksi haluamasi kaupunkikoodi painamalla D (itä)
tai B (länsi) painiketta.
• Jatka D tai B-painikkeen painamista, kunnes näyttöön ilmestyy
kaupunkikoodi, jonka haluat valita kotikaupungiksi.
• Kaupunkikoodeja koskevia lisätietoja löytyy käyttöoppaan lopussa
osiosta "Kaupunkikooditaulukko".
3. Kun asetus on mieleisesi, palaa kellonaikatilaan painamalla A-painiketta.
Huom!
• Määritettyäsi kaupunkikoodin, kello käyttää UTC-yleisaikaa* maailmanaikatilassa laskeakseen kellonajan
muita aikavyöhykkeitä varten kotikaupunkisi aikaan perustuen.
* Coordinated Universal Time on maailmanlaajuinen tieteellinen kellonaikanormi.
UTC-vertailupiste on Greenwich, Englanti.
Kaupunkikoodi
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Kesäaika-asetuksen (DST) vaihtaminen
DST-ilmaisin
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes
digitaalinäyttöön syttyy ADJ.
• Tämä ilmaisee kaupunkikoodin asetustilaa.
• Tunti- ja minuuttiosoittimet siirtyvät automaattisesti pois tieltä.
2. Valitse DST-asetustoiminto painamalla C-painiketta.
3. Paina D-painiketta valitaksesi kesäajan (ON) tai talviajan (OFF).
• Talvi- ja kesäajan (DST) välinen vaihtaminen ei ole mahdollista,
kun kotikaupungiksi on valittu UTC.
4. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta, kun asetus on mieleisesi.
• DST-ilmaisin syttyy näyttöön merkiksi, että kesäaika-asetus on
aktivoitu.
AIKA- JA PÄIVÄYSASETUSTEN SÄÄTÖ
Suorita alla esitetyt toimenpiteet säätääksesi digitaaliset aika- ja päiväysasetukset.
Digitaaliajan muuttaminen muuttaa myös analogista aika-asetusta vastaavasti.
Digitaalisten aika- ja päiväysasetusten konfigurointi
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes
näyttöön syttyy ADJ.
• Tämä ilmaisee kaupunkikoodin asetustilaa.
• Tunti- ja minuuttiosoittimet siirtyvät automaattisesti pois tieltä.

2. Paina C-painiketta sirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta alla esitetyssä järjestyksessä muiden asetusten
valintaa varten.
Kaupunkikoodi

DST

12-/24-tunnin formaatti

Sekunnit

Tunnit

Taustavalon kestoaika

Painikkeiden toimintaääni
päällä/katkaistu

Minuutit

Päivä

Kuukausi

Vuosi

3. Kun muutettavaksi haluamasi aika-asetus vilkkuu, käytä D ja/tai B-painiketta muuttaaksesi sitä alla
esitetyllä tavalla.
Näyttö

Toiminto
12-tuntisen (12H) ja 24-tuntisen (24H)
aikaformaatin vaihto
Sekuntien nollaus (00).

Toimenpide
Paina D.

Tuntien tai minuuttien vaihtaminen.

Paina D (+) tai B (-).

Vuosiluvun vaihtaminen.

Paina D (+) tai B (-).

Kuukauden tai päivän vaihtaminen.

Paina D (+) tai B (-).

Paina D.

4. Sulje asetustila painamalla A-painiketta.
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Huom!
• Sekuntien nollaaminen 800) laskennan ollessa 30-59 välillä kasvattaa minuuttilukua yhdellä (1).
• Kellon sisäänrakennettu automaattikalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet.
Asetettuasi päiväyksen, sitä ei tarvitse muuttaa paitsi vaihdettuasi kelloon uuden pariston.
• Viikonpäivä vaihtuu automaattisesti päiväyksen vaihtuessa.
AJAN TARKISTUS TOISESTA AIKAVYÖHYKKEESTÄ
Voit käyttää maailmanaikatoimintoa tarkistaaksesi ajan yhdestä 31 aikavyöhykkeestä (48 kaupunkia) ympäri
maailman. Maailmanaikatoiminnolla valittua kaupunkia kutsutaan "maailmanaikakaupungiksi".
Käytettävissä on kaksi mailmanaikakaupunkiasetusta: varsinainen maailmanaikakaupungin valinta ja joko
talvi- tai kesäajan (DST) valinta.
Kotiaika: tunnit ja minuutit

PM-ilmaisin

Maailmanaika: tunnit ja minuutit
Maailmanaikakaupunki

Maailmanaikatoiminnon valinta
Käytä C-painiketta maailmanaikakaupungin valintaan.
• Näyttö vaihtuu alla esitetyllä tavalla.

Toimintonimi

•

Maailmanaikakaupungin
kaupunkikoodi ja nimi
alkaa rullata näytössä

Maailmanaikakaupungin
kaupunkikoodi

Paina A-painiketta valitaksesi näyttöön valittuna olevan kaupungin kaupunkikoodin ja nimen.

Ajan tarkistaminen toisesta aikavyöhykkeestä
Kaupunkikoodin asetus vaihtuu painamalla D-painiketta.
• D-painikkeen jokainen painallus vaihtaa seuraavalle kaupunkikoodille.
• Paina B ja D-painikkeita samanaikaisesti valitaksesi kaupunkikoodiksi UTC.
Talvi- tai kesäajan (DST) määrittäminen tiettyä kaupunkia varten
DST-ilmaisin

1. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia maailmanaikatoiminnolla..
• Tämä vaihtaa vaiheessa 1 valitsemasi kaupunkikoodin joko
kesäaikaan (DST-ilmaisin syttyy) tai talviaikaan (DST-ilmaisin
sammuu).
• Huomioi, että talvi-/kesäjan välinen vaihtaminen ei ole mahdollista,
jos maailmanaikakaupungiksi on valittu UTC.
• Talvi-/kesäaika (DST) -asetus vaikuttaa ainoastaan näytön ilmaisemaan kaupunkikoodin. Se ei koske muita kaupunkeja.
SEKUNTIKELLON KÄYTTÖ
Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa.
Sekuntikellotoiminnon valinta
Käytä C-painiketta ajanottotloiminnon valintaan.

Minuutit

Sekunnit
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Ajanotto sekuntikellolla
Kokonaisajan mittaminen
Käynnistys

Pysäytys

Käynnistys

Pysäytys

Nollaus

Väliajan vapautus

Pysäytys

Nollaus

Väliajan mittaaminen
Käynnistys

Väliaika
SPL-ilmaisin
syttyy)

Kaksi loppuaikaa
Käynnistys

Väliaika
Pysäytys**
Väliajan vapautus***
(SPL-ilmaisin
syttyy)*
*
Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.
**
Toinen juoksija maalissa.
*** Toisen juoksijan loppuaika.

Nollaus

Huom!
• Sekuntikellolla voit mitata aikaa 59 minuuttiin, 59 sekuntiin asti.
• Ajanotto kuitenkin jatkuu sisäisesti vaikka vaihdat toiseen toimintatilaan tai ajanotto saavuttaa mittausalueen rajan. Jos sekuntikellotoiminto suljetaan, kun jokin väliaika on pysäytettynä näytössä, kyseinen
väliaika ei ilmesty näyttöön, kun palautat kellon ajanottotilaan.
AJASTIMEN KÄYTTÖ
Ajastin voidaan asettaa yhdestä minuutista 60 minuuttiin asti. Hälytys alkaa soimaan ajastimen
nollautuessa.
Ajastintoiminnon valinta
Käytä C-painiketta ajastintoiminnon valintaan.

Minuutit

Sekunnit

Ajastimen konfigurointi
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna ajastimen käynnistysajan näkyessä
näytössä, kunnes käynnistysaika alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetustilaa.
• Tunti- ja minuuttiosoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti.
• Jos ajastimen käynnistysaika ei ilmesty näyttöön, valitse se suorittamalla toimenpiteet osiosta "Ajastimen käynnistäminen".
2. Käytä D (+) ja B (-) painikkeita asetuksen muuttamiseksi.
• Voit asettaa käynnistysajan 1 - 60 minuuttiin 1-minuutin porrastuksella.
3. Voit sulkea asetustoiminnon painamalla A-painiketta.
Ajastimen käynnistäminen
Käynnistys

•

Pysäytys

Käynnistys

Pysäytys

Nollaus

Tarkista ennen ajastimen käynnistämistä ettei se ole jo käynnissä (sekunnit vähenevät näytössä).
Jos ajastin on käynnissä, pysäytä se painamalla D-painiketta ja palauta sitten käynnistysaika-arvolle
painamalla A-painiketta.

Ajastinhälytyksen katkaisu
Voit katkaista hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta.
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HÄLYTYKSEN KÄYTTÖ
Kello piippaa n. 10 sekuntia hälytysajan koittaessa. Kello piippaa tasatunnein, kun tasatuntisignaali aktivoidaan.
Hälytysajan asettaminen
1. Käytä C-painiketta hälytystoiminnon valintaan.
• Toimenpide aiheuttaa näytön vaihtumisen alla esitetyllä tavalla.
• Paina D-painiketta, jos näyttöön syttyy SIG.
1 sekunti

Toimintonimi

Vuorottelee

Hälytysaika

Päällä/katkaistu

2. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia, kunnes hälytysaika alkaa vilkkua. Tämä on asetustila.
• Tunti- ja minuuttiosoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti.
3. Paina C-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta tunti- ja minuuttiasetusten välillä.
4. Kun jokin asetus vilkkuu, voit muuttaa sen arvoa käyttämällä D (+) ja B (-) painikkeita.
5. Voit poistua asetustilasta painamalla A-painiketta.
Hälytyksen testaaminen
Hälytys käynnistyy painamalla D-painiketta hälytystoiminnolla.
Hälytyksen ja tasatuntisignaalin päällekytkentä/katkaisu
1. Käytä D-painiketta hälytystoiminnolla hälytyksen tai tasatuntisignaalin valintaan.
• Hälytysajan ja tasatuntisignaalin SIG asetusnäyttö vaihtuu vuorottaisessa järjestyksessä joka kerta,
kun D-painiketta painetaan.
2. Paina A-painiketta kytkeäksesi näytössä näkyvän hälytyksen tai tasatuntisignaalin päälle ja pois.

Hälytysaikaruutu

SIG-asetusruutu

Hälytyksen katkaisu
Paina mitä tahansa painiketta.
NÄYTÖN TAUSTAVALO
Kellon näyttö on taustavalaistu helpottaakseen tietojen lukemisen hämärässä.
Taustavalon sytyttäminen
Voit sytyttää taustavalon painamalla B-painiketta missä tahansa toimintatilassa (paitsi asetustilassa).
Taustavaloa koskevat varotoimenpiteet
• Taustavaloa on vaikea nähdä suorassa auringonvalossa.
• Taustavalo sammuu automaattisesti aina, kun jokin hälytys alkaa soimaan.
• Taustavalon jatkuva käyttö kuluttaa pariston nopeasti loppuun.
Taustavalon kestoajan muuttaminen
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes näyttöön syttyy ADJ.
• Tämä ilmaisee kaupunkikoodin asetustilaa.
• Tunti- ja minuuttiosoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti.
2. Paina C-painiketta 10 kertaa valitaksesi taustavalon kestoaikaasetusnäytön.
Asetusruudussa näkyy joko LT1 tai LT3.
3. Paina D-painiketta valitaksesi taustavalon kestoaika-asetukseksi
LT1 (1.5 sekuntia) tai LT3 (3 sekuntia).
4. Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, sulje asetusnäyttö painamalla
A-painiketta.
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OSOITTIMIEN ASENTOJEN SÄÄTÖ
Kellon osoittimet voivat siirtyä pois oikeista asennoista, jos kello altistuu voimakkaalle magnetismille tai
iskulle. Säädä tällaisessa tapauksessa osoittimien asennot uudelleen.
Osoittimien asentojen säätötoimenpiteet
Vuorovesiosoitin
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. viisi sekuntia, kunnes näyttöön
syttyy H.SET.
• Tämä ilmaisee maailmanaikaosoittimen säätötilaa.
• Vaikka näyttöön syttyy ADJ pitäessäsi A-painiketta alaspainettuna, älä vapauta painiketta vielä.
2. Jos maailmanaikaosoitin ei ole klo 12-asennossa, säädä se 12-asentoon käyttämällä D ja B-painikkeita.
Tunti- ja minuuttiosoitin

3. Paina C-painiketta.
• Kello asettuu tunti- ja minuuttiosoittimen säätötilaan.
4. Jos tunti- ja minuuttiosoittimet evät ole klo 12-asennossa, säädä ne
12-asentoon käyttämällä D ja B-painikkeita.
5. Paina A-painiketta palataksesi kellonaikatoiminnolle.
Tarkista varmistuaksesi, että osoittimien ilmaisema aika vastaa
digitaalinäytön aikaa. Jos ajat ovat erilaiset, suorita yllä esitetyt säätötoimenpiteet uudelleen.

PAINIKKEIDEN TOIMINTAÄÄNI
Voit kytkeä painikkeiden toimintaäänen päälle tai pois mieltymyksesi
mukaisesti.
• Hälytykset, tasatuntisignaali ja muut piippaukset toimivat normaalisti,
vaikka kytket painikkeiden toimintaäänen pois päältä.
Painikkeiden toimintaäänen päällekytkentä ja katkaisu
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes näyttöön syttyy ADJ.
• Tämä ilmaisee kaupunkikoodin asetustilaa.
• Tunti- ja minuuttiosoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti.
2. Paina C-painiketta yhdeksän kertaa valitaksesi painikkeiden toimintaääninäytön, päälle/pois-(On/Off). Näyttöön ilmestyy joko
tai
MUTE.
3. Paina D-painiketta vaihtaaksesi
tai MUTE-asetuksen.
4. Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, sulje asetusnäyttö painamalla
A-painiketta.
VIANETSINTÄ
Aika-asetus
Nykyinen aika-asetus on useita tunteja väärässä

Tarkista kotikaupunkiasetus ja korjaa se tarpeen vaatiessa.Kotikaupunkiasetus saattaa olla väärä.
Nykyinen aika-asetus on tunnin väärässä

Sinun on muutettava kotikaupungin talvi-/kesäaika (DST) -asetusta. Suorita toimenpiteet osiosta
"Digitaalisen aika- ja päiväysasetuksen säätö".
Maailmanaika
Maailmanaikakaupunkia vastaava aika on väärä

Tämä voi johtua talvi-/kesäajan väärästä vaihtumisesta. Katso lisätietoja osiosta "Talvi- tai kesäajan määrittäminen tiettyä kaupunkia varten" sivulla 5.
NÄYTÖN ILMAISIMET
Numero

Nimi
Iltapäivän merkki (PM)
DST-ilmaisin
Osoittimien siirtymisilmaisin
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TEKNISET TIEDOT
Tarkkuus normaalissa lämpötilassa: ± 30 sekuntia/kuukausi
Digitaaliaika:
Tunnit, minuutit, sekunnit, p.m. (P), kuukausi, päivämäärä, viikonpäivä
Aikaformaatti:
12-tuntinen ja 24-tuntinen
Kalenterijärjestelmä: Täysautomaattinen kalenteri esiohjelmoitu
vuosien 2000 - 2099 väliselle ajalle
Muuta:
Kotikaupunkikoodi (voidaan asettaa ydelle 48 eri kaupunkikoodista,
talvi-/kesäaika
Analoginen aika:
Tunnit, minuutit (osoitin sirtyy 20 sekunnin välein)
Maailmanaika:
48 kaupunkia (31 aikavyöhykettä)
Muuta:
Kesäaika/talviaika
Kotikaupungin/maailmanaikakaupungin vaihto
Sekuntikello
Mittausyksikkö:
1-sekunti
Mittauskapasiteetti:
59´99"
Mittaustoiminnot:
Kokonaisaika, väliaika, kaksi loppuaikaa
Ajastin:
Mittausyksikkö:
1 sekunti
Ajastimen toiminta-alue:
60 minuuttia
Asetusalueet:
Ajastimen asetusalue (1 - 60 minuuttiin, 1-minuutin askelin)
Hälytykset:
Päivittäishälytys, tasatuntisignaali
Taustavalo:
LED-valodiodi, taustavalon kestoaika valittavissa (n. 1.5 sek. tai 3
sek.)
Muuta:
Painikkeiden toimintaääni päälle/pois, osoittimien sivuunsiirto
digitaalinäytön tarkastelun helpottamiseksi
Paristo:
Kaksi hopeaoksidiparistoa (tyyppi SR726W)
Toiminta-aika n. 2 vuotta alla luetelluissa olosuhteissa:
• 1 taustavalon käyttö (1.5 sekuntia)/päivä
• Hälytystä: 10 sekuntia/päivä
Taustavalon jatkuva käyttö kuluttaa pariston nopeasti loppuun.
KAUPUNKIKOODITAULUKKO

Tekstien selitykset
City Code = kaupunkikoodi
City name = kaupungin nimi
UTC Offset/GMT Differential = UTC-yleisaikapoikkeama/GMT-aikaero

•
•

Yllä oleva taulukko näyttää tämän kellon sisältämät kaupunkikoodit.
Globaalisia aikoja (GMT-differentiaali ja UTC-offset) ja kesäaikaa
koskevat säännöt ovat jokaisen maan itse määrittämiä.

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.
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