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CASIO-kello
PQ-30 / PQ-31 / 32
DQ-543 / DQ-583 / 584
KÄYTTÖOHJE
• Uuden kellon näyttöön on liimattu tarraetiketti. Poista tämä tarra ennen kellon käyttöönottoa.
• Kellon ulkonäkö saattaa mallista riippuen poiketa hieman piirroksen esittämästä kuvasta.
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VAROTOIMENPITEITÄ
• Älä käytä tai säilytä kelloa paikassa, jonka lämpötila on erittäin korkea, tai jossa se joutuu alttiiksi voimakkaalle
magnetismille, tärinälle tai iskuille.
• Kuumuus voi lyhentää pariston käyttöikää tai aiheuttaa toimintavian. Pidä kello poissa lämmityslaitteiden läheisyydestä ja suojaa sitä suoralta auringonvalolta.
• Älä käytä kelloa suihkutilassa tai muussa paikassa, jonka kosteus on suuri.
• Älä pura kelloa osiin, sillä seurauksena voi olla toimintavika.
• Puhdista kello pehmeällä, kuivalla liinalla. Jos lika on pinttynyttä, kostuta liina saippuaveteen tai mietoon puhdistusaineeseen. Kierrä liina mahdollisimman kuivaksi. Älä koskaan käytä tinneriä, denaturoitua spriitä tai vastaavia aineita
kellon puhdistamiseen.
• Säilytä tämä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.
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• CASIO COMPUTER CO., LTD ei vastaa hävikeistä tai kolmannen osapuolen vaatimuksista, joita kellon käytön
myötä saattaa syntyä.

KELLONAJAN ASETTAMINEN
1. Siirrä valitsin TM SET-asentoon.
2. Paina HR-painiketta tuntiluvun tai MIN-painiketta minuuttiluvun kasvattamiseksi. Asetus muuttuu suurella nopeudella pitämällä jompaa kumpaa painiketta alaspainettuna yhtäjaksoisesti.
• Vaikka kellon näyttö ei ilmaise sekunteja, ne voidaan nollata (00) painamalla MIN-painiketta.
3. Asetettuasi kellonajan, siirrä valitsin NORM-asentoon.
HÄLYTYKSEN KÄYTTÄMINEN
Kellon hälytystoiminto sisältää myös torkkuhälytyksen (Snooze), jonka avulla voit nukkua aamuisin muutaman minuutin
pidempään.
Hälytysajan asettaminen
1. Siirrä valitsin AL SET-asentoon.
2. Paina HR-painiketta tuntiluvun tai MIN-painiketta minuuttiluvun kasvattamiseksi. Hälytysasetus muuttuu suurella
nopeudella painamalla jompaa kumpaa painiketta yhtäjaksoisesti.
3. Asetettuasi hälytysajan, siirrä valitsin NORM-asentoon.
Hälytyksen päällekytkentä ja katkaisu
Kytke hälytys päälle siirtämällä valitsimen SNZ tai AL ON-asentoon. Hälytys katkaistaan siirtämällä valitsimen
AL OFF-asentoon.
Hälytyksen aktivointi
1. Aseta hälytysaika ja kytke hälytys päälle.
2. Hälytys käynnistyy kellon saavuttaessa asettamasi hälytysajan. Voit katkaista hälytyksen painamalla S N O O Z E /
LIGHT-painiketta hälytyksen soidessa. Jos torkkutoiminto on aktivoitu, hälytys käynnistyy uudelleen n. 8 minuutin
kuluttua.
• Voit milloin tahansa katkaista hälytyksen kertauksen siirtämällä valitsimen AL ON-asentoon.
Hälytysaika-asetuksen tarkistaminen
1. Siirrä valitsin NORM-asentoon.
2. Paina HR tai MIN-painiketta valitaksesi hälytysaika-asetuksen näyttöön.
Hälytyksen testaaminen
1. Siirrä valitsin SNZ (SNOOZE) tai AL ON-asentoon.
2. Paina HR ja MIN-painiketta samanaikaisesti käynnistääksesi hälytyksen.
NÄYTÖN TAUSTAVALON SYTYTTÄMINEN
Paina SNOOZE/LIGHT-painiketta sytyttääksesi näytön taustavalon.
PARISTOJEN VAIHTO
Vaihda kelloon uudet paristot aina, kun näyttö muuttuu himmeäksi ja vaikeaksi lukea.
1. Avaa paristotilan kansi painamalla sitä varovasti ja työntämällä nuolen osoittamaan suuntaan.
2. Poista molemmat vanhat paristot.
3. Asenna paristotilaan uudet paristot. Varmista, että paristojen positiiviset (+) ja negatiiviset (-) navat osoittavat
oikeaan suuntaan. Jos paristot ladataan väärin, ne saattavat räjähtää ja vahingoittaa kelloa.
4. Asenna paristotilan kansi paikoilleen.
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Paristoja koskevia varoituksia
• Varmista, että paristot on ladattu oikealla + ja - napaisuudella.
• Vaihda kelloon uudet paristot vähintään kerran vuodessa, vaikka vanhat paristot toimisivat vielä kunnolla.
• Älä koskaan yritä ladata kellon mukana toimitettuja paristoja.
• Jos kelloon asennetut paristot ovat vuotaneet, pyyhi vuotanut neste rätillä varovasti pois.
Jos nestettä joutuu ihollesi, huuhtele välittömästi puhtaalla vedellä.
• Kellon mukana toimitetut paristot menettävät jonkin verran tehostaan kuljetuksen ja varastoinnin aikana.
• Älä koskaan sekoita vanhoja ja uusia, tai eri merkkisiä paristoja keskenään.
TEKNISET TIEDOT
Tarkkuus normaali lämpötilassa: ±60 sekuntia/kuukausi
Päivittäishälytys ja torkkutoiminto
Paristojen käyttöikä: Noin 1 vuosi (edellyttäen 1 minuutin hälytys/päivä, 2 sekuntia taustavaloa/päivä)
Paristo:
PQ-30: kaksi nappiparistoa (tyyppi LR44)
DQ-543: yksi AA-paristo (tyyppi R6P)
Ympäristön lämpötila: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
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