DIGITAL	
  FL288A

KELLONAIKANÄYTTÖ
1. Paina	
  A-‐painike1a	
  toiminnon	
  vaihtoa	
  varten.	
  Toimintojen	
  vaihtumisjärjestys	
  on:	
  kellonaika,	
  hälytys,	
  ajasAn	
  ja
sekunAkello.
2. Paina	
  B-‐painike1a	
  syty1ääksesi	
  näytön	
  taustavalon	
  (EL).
3. Paina	
  C-‐painike1a	
  ja	
  valitse	
  12/24-‐tunnin	
  aikamuoto.
4. Paina	
  D-‐painike1a	
  kytkeäksesi	
  hälytyksen/aikasignaalin	
  päälle/pois	
  päältä.
Huom!
Painamalla	
  B-‐painike1a	
  voit	
  poistua	
  asetusAlasta	
  millloin	
  tahansa.
AJAN	
  JA	
  KALENTERIN	
  ASETTAMINEN
1. Pidä	
  D-‐painike1a	
  alaspaine1una	
  normaalin	
  kellonajan	
  näkyessä	
  näytössä.	
  Sekunnit	
  alkavat	
  vilkkua.
2. Paina	
  C-‐painike1a	
  nollataksesi	
  sekunnit.
3. Paina	
  A-‐painike1a	
  siirtyäksesi	
  seuraavalle	
  asete1avalle	
  arvolle.
4. Paina	
  C-‐painike1a	
  numeroluvun	
  suurentamiseksi.	
  Pidä	
  D-‐painike1a	
  alaspaine1una	
  suurentaaksesi	
  numero-‐
lukua	
  nopeasA.
5. Paina	
  A-‐painike1a	
  siirtyäksesi	
  seuraavalle	
  asete1avalle	
  arvolle.
6. Asetusjärjestys	
  on:	
  sekunnit,	
  minuuAt,	
  tunnit,	
  kuukausi,	
  päiväys,	
  viikonpäivä.
7. Paina	
  B-‐painike1a	
  poistuaksesi	
  asetusAlasta.
HÄLYTYKSEN	
  ASETTAMINEN
1. Paina	
  A-‐painike1a	
  hälytystoiminnolla	
  vaihtaaksesi	
  hälytystoimintoon.
2. Pidä	
  B-‐painike1a	
  alaspaine1una.	
  	
  MinuuAt	
  alkavat	
  vilkkua.
3. Paina	
  C-‐painike1a	
  suurentaaksesi	
  minuuPlukua.	
  Pidä	
  C-‐painke	
  alaspaine1una	
  suurentaaksesi	
  minuuPukua
nopeasA.
4. Paina	
  A-‐painike1a	
  siirtyäksesi	
  seuraavalle	
  asete1avalle	
  arvolle.
5. Asetusjärjestys	
  on:	
  minuuAt,	
  tunnit,	
  kuukausi,	
  päiväys.	
  Ohjelmoidessasi	
  päivi1äishälytyksen,	
  aseta	
  kuukauden
ja	
  päiväyksen	
  kohdalle	
  "-‐"	
  merkki.
6. Paina	
  B-‐painike1a	
  poistuaksesi	
  asetusAlasta.	
  
Huom!
Hälytys	
  soi	
  esiasete1uun	
  aikaan	
  30	
  sekunAa.	
  Paina	
  mitä	
  tahansa	
  painike1a	
  katkaistaksesi	
  hälytyksen.
AJASTIN
1. Paina	
  A-‐painike1a	
  vaihtaaksesi	
  ajasAntoimintoon.
2. Paina	
  C-‐painike1a	
  ajasAmen	
  käynnistämiseksi/pysäy1ämiseksi.
3. Paina	
  D-‐painike1a	
  nollataksesi	
  ja	
  palau1aaksesi	
  ajasAmen	
  sen	
  käynnistysaika-‐arvolle.
Huom!
AjasAmen	
  hälytys	
  soi	
  esiasete1uun	
  aikaan	
  30	
  sekunAa.	
  Paina	
  mitä	
  tahansa	
  painike1a	
  katkaistaksesi	
  hälytyksen.
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AJASTIMEN	
  ASETTAMINEN
1. idä	
  D-‐painike1a	
  alaspaine1una	
  vaihtaaksesi	
  asetustoimintoon.	
  Sekunnit	
  alkavat	
  vilkkua.
2. Paina	
  C-‐painike1a	
  sekunAluvun	
  suurentamiseksi.	
  Pidä	
  D-‐painike1a	
  alaspaine1una	
  suurentaaksesi	
  sekunAlukua
nopeasA.
3. Paina	
  A-‐painike1a	
  talAoinAa	
  varten	
  ja	
  siirtyäksesi	
  seuraavalle	
  asete1avalle	
  arvolle.
4. Asetusjärjestys	
  on:	
  sekunnit,	
  minuuAt,	
  tunnit,	
  kuukausi,	
  päiväys,	
  viikonpäivä.
5. Paina	
  B-‐painike1a	
  poistuaksesi	
  asetusAlasta.
SEKUNTIKELLOTOIMINTO
1. Paina	
  A-‐painike1a	
  vaihtaaksesi	
  sekunAkellotoimintoon.
2. Paina	
  C-‐painike1a	
  käynnistääksesi/pysäy1ääksesi	
  sekunAkellon.
3. Paina	
  B-‐painike1a	
  nollataksesi	
  sekunAkellon.
VÄLIAIKA
1. Paina	
  D-‐painike1a	
  sekunAkellon	
  käydessä	
  o1aaksesi	
  väliajan.
2. Paina	
  D-‐painike1a	
  uudelleen	
  palataksesi	
  kokoaisajan	
  mi1aukselle.
3. Paina	
  C-‐painike1a	
  o1aaksesi	
  loppuajan.
4. Paina	
  D-‐painike1s	
  nollataksesi	
  sekunAkellon.
NOPEUSMITTARIN	
  KÄYTTÖ	
  (MALLIT,	
  JOISSA	
  ON	
  NOPEUSMITTAUSASTEIKKO)
Tämä	
  toiminto	
  on	
  kelloissa,	
  jotka	
  on	
  tehty	
  nopeuden	
  mi1austa	
  varten.	
  Nopeusmi1arin	
  asteikko	
  löytyy	
  kehysrenkaasta
tai	
  sisemmästä	
  asteikkonäytöstä.	
  Kehysrenkaan	
  asteikkoa	
  käy1ämällä	
  voidaan	
  mitata	
  nopeus	
  maileina,	
  solmuina	
  tai
kilometreinä	
  tunnissa.
KäyBöesimerkki:
Autokilpailussa	
  auto	
  ohi1aa	
  ensimmäisen	
  mailipisteen	
  (kilometriä),	
  
kun	
  sekunAosoiAn	
  on	
  12:00	
  asennossa	
  (60	
  sekunnin	
  merkki).	
  
Käynnistä	
  mi1aus.	
  40	
  sekunnin	
  merkin	
  kohdalla	
  auto	
  ohi1aa	
  toisen	
  
mailipisteen	
  (kilometriä),	
  jolloin	
  näet,	
  e1ä	
  auton	
  kulkema	
  yhden
mailin	
  matka	
  vastaa	
  nopeu1a	
  90	
  mailia	
  (km)	
  tunnissa.
VESITIIVIYSTAULUKKO
VesiJiviys
Syvyys

Takakuoren
merkintä

Vedenpitävä
VesiAivis
30	
  m

3	
  baaria

Hikoilu,	
  kevyt
sade	
  jne.

Kylpeminen
jne.

Uiminen,	
  jne.

Pintasukellus
(snorklaus)

VesiAiviysominai-‐
suudet

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei	
  vesiAivis,	
  kelloa	
  ei	
  saa	
  
upo1aa	
  veteen

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Kestää	
  normalin
kosketuksen	
  veteen

Normaali	
  vesiAiviys,	
  kes-‐
tää	
  hikoilua,	
  kevy1ä	
  sa-‐
de1a	
  jne.	
  päiv.	
  käytössä

VesiAivis
50	
  m

5	
  baaria

Kyllä

Kyllä	
  

Ei

Ei

Soveltuu	
  kylpemiseen,
mu1a	
  ei	
  sukeltamiseen

VesiAivis
100	
  -‐	
  200	
  m

10	
  baaria
20	
  baaria

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Soveltuu
snorklaukseen	
  

Aseta	
  nuppi	
  aina	
  normaaliin	
  asentoon.	
  Kiristä	
  nuppi	
  kunnolla.
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