DIGITAL	
  X1

AJAN/PÄIVÄYKSEN	
  	
  ASETTAMINEN
1. Paina	
  A-‐painike,a	
  toiminnon	
  vaihtoa	
  varten.	
  Toiminnot	
  vaithuvat	
  järjestyksessä:	
  hälytys,	
  ajas<n	
  ja	
  sekun<kello.
2. Pidä	
  A-‐painike,a	
  alaspaine,una	
  3	
  sekun<a	
  kytkeäksesi	
  austavalotoiminnon	
  (EL)	
  päälle/pois	
  päältä.
3. Paina	
  B-‐painike,a	
  syty,ääksesi	
  taustavalon.
4. Paina	
  C-‐painike,a	
  kytkeäksesi	
  tasatun<signaalin	
  päälle/pois	
  päältä.
5. Paina	
  D-‐painike,a	
  näy,ääksesi	
  hetkellises<	
  aikavyöhyke,ä	
  2.	
  Pidä	
  D-‐painike,a	
  alaspaine,una	
  3	
  sekun<a	
  valitaksesi	
  
näy,öön	
  normaalin	
  kellonajan/aikavyöhyke,ä	
  2	
  vastaavan	
  ajan.
Huom!
Voit	
  vaihtaa	
  sekun<kellotoiminnolle	
  mistä	
  tahansa	
  toiminta<lasta	
  pitämällä	
  C-‐painike,a	
  alaspaine,una	
  3	
  sekun<a.
Huom!
Voit	
  milloin	
  tahansa	
  poistua	
  asetus<lasta	
  painamalla	
  B-‐painike,a.
Huom!
Ellei	
  mitään	
  painike,a	
  paineta	
  30	
  sekun<in	
  missä	
  tahansa	
  toiminta<lassa,	
  kaikki	
  tehdyt	
  asetukset	
  tallennetaanja	
  kello	
  
palaa	
  automaaKses<	
  ajannäy,ö<laan.
AJAN	
  JA	
  KALENTERIN	
  ASETTAMINEN
1. Paina	
  B-‐painike,a	
  kellonajan	
  näkyessä	
  näytössä.	
  Tunnit	
  alkavat	
  vilkkua.
2. Paina	
  C-‐painike,a	
  suurentaaksesi	
  tun<lukua	
  tai	
  paina	
  D-‐painike,a	
  pienentääksesi	
  sitä.	
  Pidä	
  C	
  tai	
  D-‐painike	
  yhtäjaksoises<
alaspaine,una	
  suurentaaksesi/pienentääksesi	
  tun<lukua	
  nopeas<.
3. Paina	
  A-‐painike,a	
  tal<oin<a	
  varten	
  ja	
  siirtyäksesi	
  seuraavalle	
  asete,avalle	
  arvolle.
4. Toista	
  vaiheet	
  2	
  ja	
  3	
  muita	
  tarvi,avia	
  asetuksia	
  varten.	
  Asetusjärjestys	
  on:	
  tunnit,	
  minuu<t,	
  sekunnit,	
  vuosi,	
  kuukausi,
päiväys,	
  12/24-‐tunnin	
  muoto,	
  kuukausi/päiväys	
  tai	
  päiväys/kuukausimuoto.
5. Paina	
  B-‐painike,a	
  sulkeaksesi	
  asetustoiminnon.
6. Ase,aaksesi	
  aikavyöhykkeen	
  2,	
  pidä	
  D-‐painike,a	
  alaspaine,una	
  3	
  sekun<a,	
  jolloin	
  näy,öön	
  ilmestyy	
  aikavyöhyke	
  2.
Toista	
  si,en	
  vaiheet	
  1-‐5	
  asetusta	
  varten.
Huom!
Viikonpäivä	
  päivi,yy	
  automaaKses<,	
  kun	
  asetustoiminto	
  suljetaan.
TIEDONHALLINTATOIMINTO
1. Paina	
  A-‐painke,a	
  vaihtaaksesi	
  <edonhallintatoimintoon.
Huom!
Näy,öön	
  ilmestyy	
  NO	
  DATA	
  ellei	
  mitään	
  <etoja	
  ole	
  tal<oitu.	
  Jos	
  muis<in	
  on	
  tal<oitu	
  <etoja,	
  näy,öön	
  ilmestyy	
  nykyinen
asetus	
  (1-‐9).
2. Paina	
  C-‐painike,a	
  selataksesi	
  asete,uja	
  <etoja	
  järjestyksessä:	
  kokonaisaika,	
  paras	
  aika,	
  keskimääräinen	
  aika	
  ja	
  jokainen
kierros	
  (100	
  kierrokseen	
  as<).
3. Paina	
  D-‐painike,a	
  näy,ääksesi	
  nykyisen	
  asetuksen.	
  Paina	
  D-‐painike,a	
  uudelleen	
  selataksesi	
  seuraavalle	
  asetukselle.
4. Pidä	
  D-‐painike,a	
  alaspaine,una	
  3	
  sekun<a	
  poistaaksesi	
  kaikki	
  <edot	
  nykyisestä	
  asetuksesta.
Huom!
Voit	
  milloin	
  tahansa	
  sulkea	
  <edonhallintanäytön	
  ja	
  vaihtaa	
  hälytystoiminnolle	
  painamalla	
  A-‐painike,a.

HÄLYTYSTOIMINTO
1. Paina	
  A-‐painike,a	
  vaihtaaksesi	
  hälytystoimintoon.
2. Paina	
  C-‐painike,a	
  kytkeäksesi	
  hälytyksen	
  päälle/pois	
  päältä.
3. Paina	
  D-‐painike,a	
  valitaksesi	
  hälytyksen	
  1/hälytyksen	
  2.
HÄLYTYKSEN	
  ASETTAMINEN
1. Pidä	
  B-‐painike,a	
  alaspaine,una	
  hälytystoiminnolla.	
  Tunnit	
  alkavat	
  vilkkua.
2. Paina	
  C-‐painike,a	
  suurentaaksesi	
  tun<lukua	
  tai	
  D-‐painike,a	
  pienentääksesi	
  sitä.	
  Pidä	
  C	
  tai	
  D-‐painike,a	
  yhtäjaksoises<
alaspaine,una	
  suurentaaksesi/pienentääksesi	
  tun<lukua	
  nopeas<.
3. Paina	
  A-‐painike,a	
  tun<luvun	
  ase,amiseksi	
  ja	
  siirtyäksesi	
  seuraavalle	
  asete,avalle	
  arvolle.
4. Jatka	
  ase,amista	
  toistamalla	
  vaiheet	
  2	
  -‐	
  3.	
  Asetusjärjestys	
  on:	
  tunnit,	
  minuu<t,	
  aikavyöhyke	
  1/aikavyöhyke	
  2.
5. Paina	
  B-‐painike,a	
  poistuaksesi	
  asetus<lasta.
AJASTIN
1. Paina	
  A-‐painike,a	
  vaihtaaksesi	
  ajas<ntoimintoon.	
  Ajas<men	
  perusasetus	
  on	
  5	
  minuuKa.
2. Paina	
  C-‐painike,a	
  käynnistääksesi	
  ajas<men	
  tai	
  D-‐painike,a	
  pysä,ääksesi	
  sen.
3. Pidä	
  D-‐painike,a	
  alaspaine,una	
  3	
  sekun<a	
  nollataksesi	
  ajas<men	
  ja	
  palau,aaksesi	
  sen	
  käynnistysaika-‐arvolle.
Huom!
Hälytys	
  soi	
  20	
  sekun<a	
  ajas<men	
  nollautuessa.	
  Voit	
  katkaista	
  hälytyksen	
  painamalla	
  mitä	
  tahansa	
  painike,a.
AJASTIMEN	
  ASETTAMINEN
1. Pidä	
  B-‐painike,a	
  alaspaine,una	
  ajas<ntoiminnolla	
  vaihtaaksesi	
  ajas<men	
  asetus<laan.	
  Tunnit	
  alkavat	
  vilkkua.
2. Paina	
  C-‐painike,a	
  suurentaaksesi	
  tun<lukua	
  tai	
  D-‐painike,a	
  pienentääksesi	
  sitä.	
  Pidä	
  C	
  tai	
  D-‐painike,a	
  yhtäjaksoises<
alaspaine,una	
  suurentaaksesi/pienentääksesi	
  tun<lukua	
  nopeas<.
3. Paina	
  A-‐painike,a	
  tun<luvun	
  ase,amiseksi	
  ja	
  siirtyäksesi	
  seuraavalle	
  asete,avalle	
  arvolle.
4. Jatka	
  ase,amista	
  toistamalla	
  vaiheet	
  2	
  -‐	
  3.	
  Asetusjärjestys	
  on:	
  tunnit,	
  minuu<t,	
  sekunnit.
5. Paina	
  B-‐painike,a	
  poistuaksesi	
  asetus<lasta.
SEKUNTIKELLOTOIMINTO
1. Pidä	
  C-‐painike,a	
  alaspaine,una	
  3	
  sekun<a	
  missä	
  tahansa	
  toiminta<lassa	
  vaihtaaksesi	
  sekun<kellotoimintoon.
2. Paina	
  C-‐painike,a	
  käynnistääksesi/pysäy,ääksesi	
  sekun<kellon.
3. 	
  Pidä	
  D-‐painike,a	
  alaspaine,una	
  3	
  sekun<a	
  nollataksesi	
  sekun<kellon.
KIERROSTEN	
  LASKENTA
1. Paina	
  C-‐painike,a	
  sekun<kellon	
  käydessä	
  laskeaksesi	
  kierrosmääriä.
Huom!
Ellei	
  mitään	
  muuta	
  painike,a	
  paineta	
  C-‐painikkeen	
  painamisen	
  jälkeen,	
  näy,ö	
  ilmaisee	
  kokonaisajan	
  automaaKses<
5	
  sekunnin	
  jälkeen,	
  si,en	
  seuraavan	
  kierroksen	
  juoksuajan	
  5	
  sekunnin	
  kulu,ua.
2. Paina	
  B-‐painike,a	
  palau,aaksesi	
  sekun<kellon	
  seuraavan	
  kierroksen	
  laskentaan	
  (enintään	
  100	
  kierrosta).
3. Paina	
  D-‐painike,a	
  pysäy,ääksesi	
  sekun<kellon.
4. Pidä	
  D-‐painike,a	
  alaspaine,una	
  3	
  sekun<a	
  tal<oidaksesi	
  <edot.	
  	
  Pidä	
  D-‐painike,a	
  uudelleen	
  alaspaine,una	
  3	
  sekun<a
nollataksesi	
  sekun<kellon.
Huom!
Tal<oidessasi	
  <edot,	
  näy,öön	
  ilmestyy	
  seuraava	
  käyte,ävissä	
  oleva	
  tyhjä	
  osio	
  (1-‐9)	
  tai	
  vies<	
  MEMORY	
  FULL.
Voit	
  selata	
  tal<oituja	
  <etoja	
  vaihtamalla	
  muis<nhallintatoiminnolle.

