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CASIO-moduuli 2711

EF-513

KÄYTTÖOHJE
• Kellon konfigurointi saattaa poiketa jonkin verran kuvan esittämästä mallista.
Minuuttiosoitin
Tuntiosoitin 24-tunnin osoitin
Ensimmäinen napsahdus (päivämäärän asetus)

Toinen napsahdus (kellonajan asetus)
Sekuntikellon
minuuttiosoitin

Päivä
Sekunti- Nuppi (normaaliasennossa)
osoitin
Sekuntikellon sekuntiosoitin
KELLONAJAN

ASETTAMINEN

1. Vedä nuppi ulos toiseen napsahdukseen saakka.
• Sekuntiosoitin pysähtyy.
2. Säädä osoittimet kääntämällä nuppia. Siirrä minuuttiosoitinta ensin n. viisi minuuttia ohi asetettavaksi haluamasi ajan
ja säädä sitten osoitinta taaksepäin oikealle asetukselle.
3. Työnnä nuppi sisään normaaliasentoon kellon käynnistämiseksi.
PÄIVÄMÄÄRÄN ASETTAMINEN
1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen napsahdukseen saakka.
2. Aseta päivämäärä nuppia kääntämällä.
3. Työnnä nuppi sisään normaaliasentoon.
• Vältä päivämäärän asettamista 21:00 - 01:00 välisenä aikana (päivänäyttö ei tällaisessa tapauksessa vaihdu seuraavana päivänä).
SEKUNTIKELLON

KÄYTTÄMINEN

Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan 59 minuuttiin ja 59 sekuntiin saakka. Voit myös säätää sekuntikellon sekuntiosoitinta tarpeen vaatiessa.
• Yllä olevan piirroksen näyttämä aika on 20 minuuttia, 40 sekuntia.
• Älä käytä sekuntikelloa nupin ollessa ulosvedetty. Yrittäessäsi painaa jotain painiketta, nuppi saattaa kääntyä vahingossa ja vaihtaa kellonaika- tai päiväasetuksen.
Kokonaisajan mittaaminen
1. Paina A-painiketta sekuntikellon käynnistämiseksi.
2. Paina A-painiketta sekuntikellon pysäyttämiseksi.
• Voit jatkaa ajanottoa painamalla A-painiketta uudelleen.
3. Paina B-painiketta sekuntikellon nollaamiseksi.
Sekuntikellon minuutti- ja sekuntiosoittimien säätäminen
Sekuntikellon käyttö saattaa muuttaa minuutti- ja sekuntiosoittimien käynnistyspisteitä. Suorita seuraavat toimenpiteet
osoittimien käynnistyspisteiden tarkistamiseksi ja säätämiseksi siten, että osoittimet ovat 12-asennossa, kun sekuntikello on nollattu.
Sekuntikellon osoittimien asentojen hienosäätäminen
1. Paina B-painiketta sekuntikellon nollaamiseksi ja tarkista minuutti- ja sekuntiosoittimien asennot.
2. Vedä nuppi ulos toiseen napsahdukseen saakka.
3. Paina A-painiketta siirtääksesi sekuntikellon sekuntiosoitinta eteenpäin, kunnes se on 12-asennossa.
4. Jatka vaiheesta 5, jos sekuntikellon minuuttisoitin on oikeassa asennossa. Jos minuuttiosoitin on väärässä asennossa, paina B-painiketta siten, että osoitin siirtyy 0-asentoon.
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5. Työnnä nuppi sisään normaaliasentoon, kun kaikki säädöt on tehty.
• Nupin ulosvetäminen pysäyttää kellonaikatoiminnon sekuntiosoittimen liikkeen. Säädä kellonaika tästä syystä
uudelleen yllä esitetyn toimenpiteen jälkeen.
• Kellot, joiden näytössä on säätörengas
Kohdista säätörenkaan merkki minuuttiosoittimen asentoon.
Lue sitten tietyn aikajakson kuluttua säätörenkaan asteluku, jota minuuttiosoitin näyttää (kokonaisaika).

Kokonaisajan säätörengas
• Joissakin vesitiiviissä malleissa on ruuvikierteinen lukittava nuppi.
• Tällaisissa malleissa nuppi on ensin kierrettävä auki piirroksen osoittamaan suuntaan ennen sen ulosvetämistä.
Älä yritä vetää tällaista nuppia ulos väkivalloin.

• Huomaa, että tällaiset kellot eivät ole vesitiiviitä, kun niiden nupit ovat ulosvedettyinä. Muista kiertää nuppi kiinni aina
tehtyäsi jonkin asetuksen.
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