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CASIO 5479
Käyttöopas
Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.
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 vireisessä piirroksessä käytetyillä kirjaimilla.
Huomioi, että käyttöoppaan piirrokset on tarkoitettu ainoastaan vertailua varten, joten todellinen tuote saattaa poiketa hieman piirroksista.
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KELLON TOIMINNOT
• Paina C-painike toiminnon vaihtoa varten.
• Voit palata kellonaikatoimintoon painamalla C-painiketta suoritettuasi jonkin toimenpiteen missä tahansa
toimintatilassa (paitsi B).
• Pidä C-painiketta sisäänpainettuna n. sekunnin palataksesi kellonaikaan mistä tahansa toimintatilasta.
Kellonaikatoiminto

Puhelinmuistio

Maailmanaikatoiminto

Hälytystoiminto

Ajastintoiminto

Sekuntikello

Osoittimien
asetus

Automaattinen paluutoiminto
• Kello palaa kellonaikatoimintoon automaattisesti, jos et suorita mitään painiketoimintoa n. kolmeen
minuuttiin puhelinmuistio-, hälytys- tai osoittimien asetustilassa.
• Jos kellon näyttöön jätetään vilkkuvia numeroita tai kohdistin n. kolmeksi minuutiksi suorittamatta mitään
toimenpidettä, kello sulkee asetusnäytön automaattisesti.
• Kello vaihtaa suoraan kellonaikatoimintoon pitämällä C-painiketta sisäänpainettuna n. sekunnin missä
tahansa toimintatilassa.
Tietojen selailu
• B ja D-painikkeita voi käyttää eri toimintatiloissa tietojen selaamiseksi näytössä. Useimmissa tapauksissa
näiden painikkeiden sisäänpainettuna pitäminen lisää selailiunopeutta.
Perusnäytöt
• Kun valitset puhelinmuistio-, maailmanaika- tai hälytystoiminnon, näyttöön ilmestyy ensimmäiseksi tiedot,
jotka olivat tarkasteltavana, kun kyseinen toiminto viimeksi suljettiin.
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KELLONAIKA
Kellon ominaisuuksiin sisältyy erillinen digitaali- ja analogiaika. Digitaaliajan ja analogiajan asetustoimenpiteet ovat erilaiset.
• Paina A-painiketta kellonaikatoiminnossa valitaksesi päiväysnäytön tai kellonaikanäytön.
Päiväysnäyttö
Minuutit

Kellonaikanäyttö
Iltapäivän merkki (PM)
Sekunnit

Tunnit
Viikonpäivä
Kuukausi-päivä

Tunnit.minuutit

Digitaaliajan ja päiväyksen asettaminen
Käytä kellonaikatoimintoa digitaalinäytön ajan asettamista ja tarkistamista varten. Voit myös konfiguroida
kesäaika-asetuksen (DST) asettaessasi digitaaliaikaa.
Digitaaliajan ja päiväyksen asetustoimenpiteet
1. Pidä A-painiketta sisäänpainettuna kellonaikatoiminnossa, kunnes
sekunnit alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusnäyttöä.
2. Paina D-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta alla esitetyssä
järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.
Sekunnit

DST

Tunnit

Minuutit

Päivä

Kuukausi

Vuosi

3. Kun muutettavaksi haluamasi asetus vilkkuu, käytä B ja A-painikkeita muuttaaksesi sitä alla esitetyllä
tavalla.
Näyttö

Toiminto
Sekuntien nollaus (00).
Kesäajan (ON) tai talviajan
(OFF) valinta.
Tuntien tai minuuttien muut
taminen.
Vuosiluvun vaihtaminen.
Kuukauden tai päivän vaihtaminen.

Toimenpide
Paina D.
Paina D.
Paina D (+) tai B (-).

4. Sulje asetusnäyttö painamalla A-painiketta.
• Pelkkien sekuntien nollaaminen (muuttamatta tunti-, minuutti- tai DST-asetusta) säätää analogisen
minuuttiosoittimen asennon automaattisesti. Jos muutat tunti-, minuutti- tai DST-asetusta, sinun tulee
myös suorittaa toimenpiteet osiosta "Analogisen ajan säätö" säätääksesi analogisten osoittimien asennot vastaavasti.
• Tutustu osioon "Digitaalinen kesäaika (DST) -asetus DST-asertusta koskevia lisätietoja varten.
• Sekuntien nollaaminen laskennan ollessa 30 - 59 välisellä alueella suurentaa minuuttilukua yhdellä.
Laskennan ollessa 00 - 29 välisellä alueella sekuntien nollaaminen ei muuta minuuttilukua.
• Viikonpäivä säätyy automaattisesti päiväysasetusten (vuosi, kuukausi ja päivä) mukaisesti.
• Vuosiluku voidaan asettaa vuosien 2000 - 2099 väliselle alueelle.
• Kellon sisäänrakennettu automaattikalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet.
Asetettuasi päiväyksen, sitä ei tarvitse muuttaa paitsi vaihdettuasi kelloon uuden pariston.
12-tuntisen ja 24-tuntisen kellonaikaformaatin vaihto
Paina D-painiketta kellonaikatoiminnossa valitaksesi 12-tuntisen (näyttöön syttyy A tai P-kirjain) tai 24-tuntisen aikaformaatin.
• 12-tuntista formaattia käytettäessä näyttöön syttyy P-kirjain keskipäivän - 11:59 p.m. välisiä aikoja varten
ja A-kirjain keskiyön - 11:59 a.m. välisille ajoille.
• 24-tuntista formaattia käytettäessä näyttö ilmaisee 00:00 - 23:59 väliset ajat ilman erillistä ilmaisinta.
• Kellonaikatoiminnossa valitsemasi 12-/24-tuntinen formaatti on käytössä kaikissa toimintatiloissa.
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Digitaalinen kesäaika (DST) -asetus
Kesäaika-asetus siirtää digitaalista aika-asetusta tunnilla eteenpäin talviajasta. Muista kuitenkin, että kaikki
maat tai jopa paikalliset alueet eivät siirrä kellojaan kesäaikaan.
Digitaaliajan vaihtaminen kesä- (DST) tai talviaikaan
1. Pidä A-painiketta sisäänpainettuna kellonaikatoiminnossa, kunnes
sekunnit alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusnäyttöä.
2. Valitse DST-asetusnäyttö painamalla C-painiketta kerran.
3. Paina D-painiketta valitaksesi kesäajan (ON-ilmaisin syttyy) tai talviajan (OFF-ilmaisin syttyy).
4. Sulje asetusnäyttö painamalla A-painiketta.
• DST-ilmaisin syttyy kellonaika-, hälytys- ja osoittimien asetustilassa merkiksi, että kesäaika-asetus on aktivoitu.
Analogisen ajan asetus
Suorita alla esitetyt toimenpiteet, jos analogisten osoittimien asennot eivät vastaa digitaalinäytön aikaa.
Analogisen ajan säätötoimenpiteet
1. Paina C-painiketta kuusi kertaa kellonaiikatoiminnossa vaihtaaksesi
osoittimien asetustoimintoon.
2. Pidä A-painiketta sisäänpainettuna, kunnes digitaaliaika alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetusnäyttöä.
3. Paina D-painiketta siirtääksesi analogista aika-asetusta 20 sekuntia
eteenpäin.
• Analoginen aika-asetus vaihtuu nopeasti pitämällä D-painiketta
yhtäjaksoisesti sisäänpainettuna.
• Paina D ja B-painikkeita samanaikaisesti, jos haluat siirtää analogiaikaa pitkän matkan eteenpäin.
Tämä lukitsee osoittimet nopeaan siirtotilaan, joten voit vapauttaa mainitut painikkeet.
Osoittimet jatkavat nopeaa siirtymistä, kunnes painat mitä tahansa painiketta. Osoittimien nopea siirtyminen päättyy myös automaattisesti 12 tunnin kuluttua, tai, jos jokin hälytys (päivittäishälytys, tasatuntisignaali tai ajastinhälytys) alkaa soimaan.
4. Sulje asetusnäyttö painamalla A-painiketta.
• Paina C-painiketta palataksesi kellonaikatoimintoon.
PUHELINMUISTIO
Jäljellä oleva muisti
Nimi

Tallennenumero
Numero

Puhelinmuistioon voit taltioida yhteensä 30 tallennetta, joista jokainen
sisältää nimi- ja puhelinnumerotiedot. Tallenteet järjestyvät automaattisesti nimen sisältämien kirjainmerkkien mukaan. Voit valita tallenteet
selaamalla niitä näytössä.
• Puhelinmuistiotallenteella on nimi- ja numerokenttä.
• Tutustu käyttöoppaan lopussa olevaan osioon "Kirjainmerkkilista"
saadaksesi tarkempia tietoja siitä millä tavalla kello järjestelee tallenteet.
• Kaikki tämän osion toimenpiteet suoritetaan puhelinmuistiotoiminnossa, jonka voit valita C-painiketta painamalla.

Uuden puhelinmuistiotallenteen luominen
1. Paina D ja B-painikkeita samanaikaisesti valitaksesi uuden tietonäytön.
• Uudessa tietonäytössä näkyy – – –, mikä ilmaisee, että nimikentässä ei ole tekstiä.
• Ellei näyttöön ilmesty uutta nimikenttää se tarkoittaa, että muisti
Uusi tietonäyttö

on täynnä. Voidaksesi tehdä uuden tallenteen, sinun on ensin pyyhittävä

muistista jokin aikaisemmin tehdyistä tallenteista.
2. Pidä A-painiketta sisäänpainettuna, kunnes näytössä olevaan nimikenttään ilmestyy vilkkuva kohdistin (_), mikä ilmaisee asetusnäyttöä.
3. Käytä D ja B-painikkeita muuttaaksesi kohdistimen paikkaa nimikentässä. Kirjainmerkit vaihtuvat alla esitetyllä tavalla.
(välilyönti)

-
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•

Nimikenttään voi syöttää välilyöntejä, aakkosmerkkejä, symboleja ja numeroita. Katso lisätietoja
käyttöoppaan lopussa olevasta osiosta "Kirjainmerkkilista".
4. Kun haluamasi merkki on kohdistimen kohdalla, paina C-painiketta siirtääksesi kohdistinta oikealle
5. Toista vaiheet 3 ja 4, kunnes nimi on täydellinen.
• Nimeä varten on mahdollista syöttää enintään kahdeksan kirjainmerkkiä.
6. Syötettyäsi nimen, paina C-painiketta toistuvasto, kunnes kohdistin
on siirtynyt numerokenttään.
• Nimimentässä on pitkä kohdistin (_) ja numerokentässä lyhyt.
• Nimikentässä on tilaa kahdeksalle kirjaimelle, joten sinun on painettava C-painiketta siirtyäksesi kahdeksannesta kirjainmerkistä
eteenpäin numerokentälle.
• Numerokentässä on tilaa 16 numerolle. Kun C-painiketta painetaan niin monta kertaa, että se siirtyy 16 numeron ohi, se hyppää
takaisin nimikentän ensimmäiselle kirjaimelle.
7. Käytä D ja B-painikkeita siirtääksesi kohdistimen paikkaa numerokentässä. Kirjainmerkit vaihtuvat alla
esitetyssä järjestyksessä.
(välilyönti)

-

8. Kun haluamasi kirjain on kohdistinpaikassa, paina C-painiketta siirtääksesi kohdistinta oikealle.
9. Toista vaiheet 7 ja 8, kunnes täydellinen nimi on syötetty.
• Voit syöttää yhteensä 16 numeromerkkiä.
10. Paina A-painiketta taltioidaksesi tiedot ja palataksesi puhelinmuistiotallennenäyttöön (ilman kohdistinta).
• Painettuasi A-painiketta tietojen tallentamiseksi, nimi vilkkuu n. sekunnin merkiksi tallenteiden järjestelystä.
• Huomioi, että tallenne ei taltioudu ellei nimikenttään syötetän mitään tietoja.
Puhelonmuistiotallenteiden valinta
Paina D (+) painiketta puhelinmuistiotoiminnossa selataksesi tallenteita näytössä.
• Näyttö ilmaisee ainoastaan nimitiedot selatessasi puhelinmuistiotallenteita.
• Paina A-painiketta vaihtaaksesi nimi- ja numerokenttien välillä.
Nimi

•
•

Numero

Nimen ja numeron selailu tapahtuu oikealta vasemmalle näytön poikki. Viimeisen tietomerkin ja ensimmäisen tietomerkin väliin tulee erotin ( ).
Näyttöön ilmestyy uusi tietoruutu painamalla D-painiketta viimeisen puhelinmuistiotallenteen ollessa
nkyvissä.

Puhelinmuistiotallenteen muokkaus
1. Käytä D-painiketta puhelinmuistiotilassa selataksesi tallenteita ja valitse muokattavaksi haluamasi
tallenne.
2. Pidä A-painiketta sisäänpainettuna, kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva kohdistin.
3. Käytä C-painiketta siirtääksesi vilkkuvan kohdistimen muutettavaksi haluamallesi kirjainmerkille.
4. Käytä B ja D-painikkeita kirjainmerkin muuttamiseksi.
• Kirjainmerkkien syöttöä koskevia lisätietoja löytyy osiosta "Uuden puhelinmuistiotallenteen luominen"
(vaihe 3 nimen syöttöä ja vaihe 7 numeron syöttöä varten).
5. Tehtyäsi haluamasi muutokset, taltioi ne painamalla A-painiketta ja palaa puhelinmuistionäyttöön.
Puhelinmuistiotallenteen pyyhintä
1. Käytä D-painiketta puhelinmuistiotilassa selataksesi tallenteita ja valitse pyyhittäväksi haluamasi tallenne.
2. Pidä A-painiketta sisäänpainettuna, kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva kohdistin.
3. Pyyh tallenne painamalla B ja D-painikkeita samanaikaisesti. Pyyhittyäsi tallenteen, kohdistin ilmestyy
näyttöön uutta syöttöä varten.
4. Suorita tietojen syöttö tai paina A-painiketta palataksesi puhelinmuistiotallennenäyttöön.
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MAAILMANAIKA
Kaupunkikoodi

Numero

Maailmanaika näyttää digitaaliajan yhdestä 30 kaupungista (29 aikavyöhykettä) ympäri maailman.
• Kaikki tämän osion toimenpiteet suoritetaan maailmanaikatoiminnossa, jonka voit valita C-painiketta painamalla.

Valittua kaupunkikoodia
vastaava kellonaika

Maailmanaika
Maailmanaikatoiminnon ja kellonaikatoiminnon asetukset ovat toisistaan riippumattomat, joten molempien
asetukset on tehtävä erikseen. Kellon muistiin on esiasetettu joukko kaupunkikoodeja, joista jokainen edustaa aikavyöhykettä, jossa kaupunki sijaitsee.
• Joka kerta, kun muutat jotakin kaupunkia koskevan asetuksen maailmanaikatilassa, muiden kaupunkien
asetukset muuttuvat vastaavasti.
• Jos sijaintipaikkasi ei sisälly esiasetettuihin kaupunkikoodeihin, valitse jokin esiasetettu kaipunkikoodi,
joka sijaitsee samassa aikavyöhykkeessä kuin sijaintipaikkasi.
• Kaupunkikoodeja koskevat täydelliset tiedot löytyy käyttöoppaan lopussa osiosta "Kaupunkikooditaulukko".
Maailmanajan asettaminen
1. Paina D-painiketta maailmanaikatilassa selataksesi kaupunkikoodeja.
2. Pidä A-painiketta sisäänpainettuna, kunnes maailmanajan DST On/
Off-asetus alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetusnäyttöä.
3. Paina C-painiketts siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta alla esitetyssä
järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.
DST

Tunnit

Minuutit

4. Kun jokin asetus vilkkuu voit muuttaa sitä käyttämällä D ja B-painikkeita.
• Painamalla D ja B-painikkeita samanaikaisesti, kun jokin maailmanaika-asetus vilkkuu, näytön ilmaisema aika vaihtuu samaksi kellonaikatoiminnon ajan kanssa.
• Kun DST On/Off-asetus on valittuna (vilkkuu), paina D-painiketta valitaksesi kesäajan (ON) tai talviajan (OFF).
• Tunti- tai minuuttiasetuksen ollessa valittu, käytä D (+) tai B (-) painiketta muuttaaksesi sitä haluamallasi tavalla.
5. Sulje asetusnäyttö painamalla A-painiketta.
Kellonajan tarkistaminen jostain toisesta kaupunkikoodista
Paina D-painiketta maailmanaikatilassa selataksesi kaupunkikoodeja.
Kaupunkikoodin vaihtaminen talvi- tai kesäaikaan
1. Käytä D-painiketta maailmanaikatilassa valitaksesi kaupunkiikoodin,
jonka talvi-/kesäaika-asetuksen haluat vaihtaa.
2. Pidä A-painiketta sisäänpainettuna, kunnes maailmanajan DST On/
Off-asetus alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetusnäyttöä.
3. Paina D-painiketta valitaksesi kesäajan (ON-ilmaisin syttyy) tai talviajan (OFF-ilmaisin syttyy).
4. Sulje asetusnäyttö painamalla A-painiketta.
• DST-ilmaisin syttyy maailmanaikatilassa merkiksi, että kesäaika-asetus on aktivoitu.
• Yllä esitetty toimenpide vaihtaa maailmanaikakaupunkien koodit joko kesä- tai taviaikaan.
Huomaa, että et voi tehdä asetuksia yksittäisiä kaupunkikoodeja varten.
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HÄLYTYKSET
Aamupäivän merkki (AM)

Hälytysaika (tunnit:minuutit)

•
•

Voit asettaa kolme erillistä päivittäishälytystä. Kun jokin hälytyksistä aktivoidaan, hälytys alkaa soimaan kellon saavuttaessa asetetun hälytysajan. Yksi hälytyksistä on torkkuhälytys, kun kaksi muuta ovat kertahälytyksiä.
Voit aktivoida myös tasatuntisignaalin, jolloin kello piippaa kahdesti aina
tasatunnein.

Hälytystoiminnossa on neljä näyttöruutua. Kaksi ovat kertahälytyksiä (numerot AL1 ja AL2), yksi on torkkuhälytystä (SNZ) ja yksi on tasatuntisignaalia (SIG) varten.
Kaikki tämän osion toimenpiteet suoritetaan hälytystoiminnossa, jonka voit valita C-painiketta painamalla.

Hälytysajan asettaminen
1. Käytä A-painiketta hälytystoiminnossa selataksesi hälytysnäyttöjä,
kunnes näyttöön ilmestyy hälytys, jonka ajan haluat asettaa.

•
2.
3.
4.
5.

Valitse jompi kumpi ruuduista AL1 tai AL2 asettaaksesi kertahälytyksen. Valitse SNZ-ruutu, jos haluat
asettaa torkkuhälytyksen.
• Torkkuhälytys kertautuu viiden minuutin välein.
Valittuasi hälytyksen, pidä A-painiketta sisäänpainettuna, kunnes hälytysajan tuntiasetus alkaa vilkkua.
Tämä on asetusnäyttö.
• Toimenpide aktivoi hälytyksen automaattisesti.
Paina C-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta tunti- ja minuuttiasetusten välillä.
Kun jokin asetus alkaa vilkkua, voit muuttaa sitä käyttämällä D (+) ja B (-) painikkeita.
• Asettaessasi aikaa käyttämällä 12-tuntista formaattia, huomioi oikea aika, kuten aamupäivä a.m.
(näyttöön syttyy A-kirjain) tai iltapäiväaika p.m. (näyttöön syttyy P-kirjain).
Sulje asetusnäyttö painamalla A-painiketta.

Hälytyksen toiminta
Hälytys soi esiasetettuun aikaan n. 10 sekuntia kellon toimintatilasta riippumatta. Jos kyseessä on torkkuhälytys, hälytys kertautuu yhteensä seitsemän kertaa, viiden minuutin välein, tai kunnes katkaiset sen.
• Hälytys ja tasatuntisignaali toimivat kellonaikatoiminnon digitaaliajan mukaisesti.
• Voit katkaista hälytyksen sen käynnistyttyä painamalla mitä tahansa painiketta.
• Nykyinen torkkuhälytys peruuntuu, jos jokin seuraavista toimenpiteistä suoritetaan torkkuhälytysten välisten 5-minuutin jaksojen aikana.
- Valitaan kellonaikatoiminnon asetusnäyttö.
- Valitaan SNZ-asetusnäyttö.
Hälytyksen testaus
Käynnistä hälytys pitämällä D-painiketta sisäänpainettuna hälytystoiminnossa.
Hälytyksen ja tasatuntisignaalin päällekytkentä/katkaisu
1. Käytä D-painiketta hälytystoiminnossa hälytyksen tai tasatuntisignaalin valintaan.
2. Paina A-painiketta kytkeäksesi hälytyksen päälle tai pois päältä.
• Alla oleva ilmaisin ilmestyy näyttöön, kun päivittäishälytys ja tasatuntisignaali aktivoidaan.
Ilmaisin sammuu, kun vastaava toiminto katkaistaan.
Hälytysilmaisin 1
Hälytysilmaisin 2
Torkkuhälytysilmaisin
Tasatuntisignaalin ilmaisin

•
•
•

Yllä esitetyt ilmaisimet syttyvät kaikissa toimintatiloissa.
Hälytyksen käynnistyessä sitä vastaava ilmaisin vilkkuu näytössä.
Torkkuhälytysilmaisin vilkkuu hälytysten välisten 5-minuuttisten jaksojen aikana.
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AJASTIN
Ajastimen voi asettaa yhdestä minuutista 24 tuntiin asti. Hälytys alkaa
soimaan ajastimen nollautuessa.
• Kaikki tämän osion toimenpiteet suoritetaan ajastintoiminnossa, jonka
voit valita C-painiketta painamalla.

Minuutit
Tunnit

Ajastimen käynnistysajan asettaminen
1. Pidä A-painiketta sisäänpainettuna, kunnes ajastimen käynnistysajan
tuntiasetus alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetusnäyttöä.
Sekunnit
2. Paina D-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta tunti- ja minuuttiasetusten välillä.
3. Kun jokin aserus alkaa vilkkua, voit muuttaa sen arvoa käyttämällä D (+) ja B (-) painikkeita.
• Valitse 0:00, jos haluat asettaa ajastimen käynnistysajaksi 24 tuntia.
4. Sulje asetusnäyttö painamalla A-painiketta.
Ajastimen käyttäminen
Käynnistä ajastin painamalla D-painiketta ajastintoiminnossa.
• Ajastimen nollautuessa, hälytys soi 10 sekuntia, tai kunnes katkaiset
sen painamalla mitä tahansa painiketta. Ajastin palautuu käynnistysaika-arvolle automaattisesti hälytyksen loputtua.
•
•
•

Voit pysyttää hälytyksen hetkellisesti painamalla D-painiketta sen soidessa. Paina D-painkketta uudelleen
halutessasi jatkaa ajastimen käyttöä.
Joas haluat katkaista ajastimen kokonaan, aseta se ensin taukotilaan painamalla D-painiketta ja paina
sitten A-painiketta. Ajastin palautuu käynnistysaika-arvolle.
Ajastin jatkaa laskentaa, vaikka poistut ajastintilasta.

SEKUNTIKELLO
Minuutit
Tunnit

1/100-sekunnit
Sekunnit

Sekuntikellolla voit mitata kokonaisaikaa, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa.
• Sekuntikellon mittausalue on 23 tuntia, 59 minuuttia, 59.99 sekuntia.
• Sekuntikello jatkaa käyntiä, käynnistyen nollasta uudelleen aina saavuttaessaan mittausaueen rajan, kunnes se pysäytetään.
• Sekuntikello jatkaa ajanottoa, vaikka poistut sekuntkellotilasta.
• Jos sekuntikellotoiminto suljetaan, kun jokin väliaika on pysäytettynä
näytössä, kyseinen väliaika pyyhkiytyy ja sekuntikello palaa kokonaisaikamittaukselle.
• Kaikki tämän osion toimenpiteet suoritetaan sekuntikellotoiminnossa,
joka valitaan C-painiketta painamalla.

Ajanotto sekuntikellolla
Kokonaisaika
Käynnistys
Väliaika

Pysäytys

Käynnistys

Pysäytys

Nollaus

Käynnistys

Väliaika

Väliajan
vapautus

Pysäytys

Nollaus

Kaksi loppuaikaa
Käynnistys
*
**
***

Väliaika*

Pysäytys**

Väliajan
Nollaus
vapautus***
Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.
Toinen juoksija maalissa.
Toisen juoksijan loppuaika.

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.

7

(8)

TEKNISET TIEDOT
Tarkkuus normaalissa lämpötilassa:
Kellonaika:
Aikaformaatti:
Kalenterijärjestelmä:
Muuta:
Puhelinmuistio
Muistikapasiteetti:
Muuta:
Maailmanaika:
Muuta:
Hälytykset:
Ajastin
Mittausyksikkö:
Syöttöalue:
Sekuntikello
Mittausyksikkö:
Mittauskapasiteetti:
Mittaustoiminnot:
Muuta:
Paristo:
Likimääräinen kestoaika:

± 30 sekuntia/kuukausi
Tunnit, minuutit, sekunnit, a.m. (A)/p.m. (P), kuukausi, päivä,
viikonpäivä
12-tuntia ja 24-tuntia
Täysautomaattinen kalenteri, esiohjelmoitu vuosien 2000 2099 väliselle ajalle.
2 näyttöformaattia (päiväys, aika), kesäaika/talviaika
Yhteensä 30 tallennetta, joista jokainen sisältää nimen
(8 kirjainmerkkiä) ja puhelinnumeron (16 numeroa)
Jäljellä olevan muistin näyttö, automaattinen järjestely
30 kaupunkia (29 aikavyöhykettä)
Kesäaika/talviaika
3 päivittäishälytystä (2 kertahälytystä, 1 torkkuhälytys), tasatuntisignaali
1 sekunti
1 minuutista 24 tuntiin asti (1-minuutin ja 1-tunnin tarkkuudella)
1/100-sekunnit
23:59´59.99"
Kokonaisaika, väliaika, kaksi loppuaikaa
2 analogista osoitinta, tunnit, minuutit (osoitin siirtyy 20 sekunnin välein)
Yksi litiumparisto (CR2025)
10 vuotta tyypillä CR2025 (edellyttäen 10 sekuntia hälytystä/
päivä)

KIRJAINMERKKILISTAKAUPUNKIKOODITAULUKKO
Kirjainmerkkiista

space = välilyönti

Kaupunkikooditaulukko
Viereisten taulukkotekstien selitykset:
City name = kaupungin nimi
UTC Offset/GMT Differential = UTC-yleisaika/GMT-aikaero
•
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Viereisen taulukon tekstit ovat heinäkuulta
2015.

