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CASIO-moduuli 3036

LDF-10

KÄYTTÖOHJE
TUTUSTUMINEN

KELLOON
(valo)

• Painiketoiminnot ilmaistaan käyttämällä viereisessä piirroksessa esitettyjä
kirjaimia.

KELLON TOIMINNOT
• Paina C-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
• Voit palata kellonaikatoiminnolle painamalla C-painiketta suoritettuasi jonkin toimenpiteen missä toimintatilassa
tahansa.
• Ellet paina mitään painiketta mutamaan minuuttiin kellon ollessa asetustilassa (asetukset vilkkuvat), kello pyyhkii
asetusruudun (asetukset lakkaavat vilkkumasta) ja palaa normaaliin aikanäyttöön.
• Voit palauttaa kellon kellonaikatoiminnolle pitämällä C-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia. Jos olet epävarma
kellon toimintatilasta, pidä C-painiketta alhaalla palataksesi normaaliin aikanäyttöön.
• Voit sytyttää näytön taustavalon painamalla L-painiketta millä toiminnolla tahansa.
Kellonaikatoiminto

Ajastintoiminto

Sekuntikellotoiminto

Hälytystoiminto

Kaksoisaikatoiminto

Paina C.

KELLONAIKATOIMINTO
Tunnit, minuutit
Iltapäivän merkki
Sekunnit

Kuukausi, päivä
Viikonpäivä
Värinähälytysilmaisin

Kellonajan ja päiväyksen asettaminen
1. Pidä B-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes sekunnit
alkavat vilkkua näytössä.
2. Paina C-painiketta vaihtaaksesi valintaa seuraavassa järjestyksessä.
Sekunnit

Tunnit

Minuutit
12-/24-tunnin formaatti

Viikonpäivä

Päivä

Kuukausi

3. Sekunnit nollautuvat painamalla D-painiketta sekuntien ollessa valitut (numerot vilkkuvat). Jos painat D-painiketta
sekuntien laskun ollessa 30 - 59 sekunnin välisellä alueella, sekunnit nollautuvat ja minuuttiluku kasvaa yhdellä.
Jos painat D-painiketta sekuntien laskun ollessa 00 - 29 sekunnin välisellä alueella, minuuttiluku ei muutu.
4. Valittuasi asetettavaksi haluamasi numeron (vilkkuu) sekunteja lukuunottamatta, voit suurentaa sen arvoa painamalla
A-painiketta tai pienentää sitä painamalla D-painiketta. 12-/24-tuntisella formaatilla voit vaihtaa 12/24-asetusta käyttämällä D- tai A-painiketta. Viikonpäivän ollessa valittu (vilkkuu) voit vaihtaa seuraavaan päivään D-painiketta painamalla
tai palata takaisin edelliseen päivään A-painiketta painamalla.
• Voit vaihtaa valitun asetuksen arvoa nopeasti pitämällä painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna (paitsi säätäessäsi
sekunteja tai vaihtaessasi 12-/24-tuntista formaattia).
• Valitessasi 12-tuntisen formaatin näyttöön ilmestyy P -kirjain iltapäiväaikoja varten. Aamupäiväaikoja varten ei ole
mitään erillistä ilmaisinta.
• Näyttöön syttyy 2 4-ilmaisin, kun valitset 24-tuntisen formaatin.
5. Asetettuasi kellonajan ja päiväyksen voit palata kellonaikatoiminnolle B-painiketta painamalla.
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TAUSTAVALO
•
•
•
•

Paina L-painiketta missä toimintatilassa tahansa sytyttääksesi näytön taustavalon n. kahdeksi sekunniksi.
Taustavaloa voi olla vaikea nähdä suorassa auringonvalossa.
Taustavalo sammuu aina, kun jokin hälytys käynnistyy.
Taustavalon usein toistuva käyttö kuluttaa pariston nopeasti loppuun.

VÄRINÄHÄLYTYS
Kun värinähälytys aktivoidaan, kello värisee hälytysäänen sijasta hälytyksen käynnistyessä. Voit käyttää kelloa tarvitsematta pelätä hälytysäänen häiritsevän muita.
• Värinähälytystä voi käyttää hälytysäänien korvaamiseksi ajastin-, sekuntikello- ja hälytystoiminnoilla. Värinähälytyksen
ON/OFF-asetus (aktivoitu/katkaistu) toimii kaikissa toimintatiloissa. Hälytysasetuksia ei voi yksilöidä eri toimintoja varten.
• Metallirannekkeella varustetuilla kelloilla saattaa kuulua pientä ylimääräistä ääntä värinähälytyksen aikana. Tämä johtuu
metallirannekkeen värähtelystä.
AJASTINTOIMINTO
Toimintoilmaisin
Min. Sek.

1/10 sekunnit
Kellonaika

Ajastinhälytyksen voi asettaa 1 sekunnista 24 tuntiin asti. Ajastimen nollautuessa
hälytys soi 10 sekuntia tai katkaistessasi sen mitä tahansa painiketta painamalla.
Ajastimen käynnistysajan asettaminen
1. Pidä B-painiketta alaspainettuna ajastinhälytystilassa. Tunnit alkavat vilkkua
näytössä.
2. Paina C-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria alla esitetyssä järjestyksessä.
Tunnit

Minuutit

Sekunnit

3. Paina D-painiketta valitsemasi numeron suurentamiseksi tai A-painiketta sen pienentämiseksi. Valitsemasi numeron
arvo muuttuu nopeasti pitäessäsi painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
• Voit nollata käynnistysajan (0:00´00) painamalla D- ja A-painikkeita samanaikaisesti.
• Valitse arvoksi 0:00´00 asettaaksesi ajastimen käynnistysajaksi 24 tuntia.
4. Paina B-painiketta kahdesti palataksesi ajastinhälytystilaan asetettuasi ajastimen käynnistysajan.
Ajastinhälytyksen käyttäminen
1. Käynnistä ajastinhälytys painamalla D-painiketta ajastinhälytystilassa.
2. Paina D-painiketta uudelleen ajastinhälytyksen katkaisemiseksi.
• Voit jatkaa ajastinhälytystä painamalla D-painiketta.
3. Katkaise ajastinhälytys ja palauta se käynnistysaika-arvolle A-painiketta painamalla.
• Ajastimen nollautuessa ja automaattikertauksen ollessa katkaistu, hälytys soi 10 sekuntia tai, kunnes katkaiset sen
mitä tahansa painiketta painamalla. Ajastin pysähtyy hälytyksen katkettua ja palaa automaattisesti käynnistysaikaarvolle.
Automaattikertauksen, seurantailmaisimen ja värinähälytyksen päällekytkentä/katkaisu
Värinähälytysilmaisin

Tunnit
Seurantailmaisin

1. Pidä B-painiketta alaspainettuna ajastinhälytystoiminnolla. Tunnit alkavat
vilkkua näytössä. Paina B-painiketta uudelleen siirtääksesi vilkkuvan kursorin automaattikertauksen ON/OFF-asetukselle (automaattikertausilmaisin
alkaa vilkkua näytössä).
2. Kytke automaattikertaus päälle (ON) tai pois (OFF) D tai A-painiketta painamalla.
3. Paina C-painiketta kahdesti siirtääksesi vilkkuvan kursorin seurantailmaisimen
ON/OFF-asetukselle, minkä ilmaisee vilkkuva seurantailmaisin näytössä.
4. Aktivoi tai peruuta seurantailmaisin D tai A-painiketta painamalla.
• Huomaa, että seurantailmaisin syttyy näyttöön riippumatta siitä käytätkö
summeri- tai värinähälytystä.
5. Paina C-painiketta siirtääksesi vilkkuvan kursorin värinähälytyksen ON/OFFasetukselle, minkä ilmaisee vilkkuva värinähälytysilmaisin näytössä.
6. Paina D tai A-painiketta kytkeäksesi värinähälytys päälle tai pois.
7. Paina B-painiketta palataksesi ajastinhälytystoiminnolle.
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• Ajastimen nollautuessa automaattikertauksen ollessa aktivoitu, hälytys alkaa soimaan, mutta ajastin käynnistyy
alusta uudelleen pysähtymättä. Voit pysäyttää ajastimen D-painikeella ja palauttaa sen käynnistysaika-arvolle
manuaalisesti painamalla A-painiketta.
• Hälytysääni soi ainoastaan yhden sekunnin normaalien 10 sekunnin sijasta, jos asetat käynnistysajaksi 10 sekuntia tai
vähemmän (automaattikertauksen ollessa aktivoitu).
• Kun seurantasummeri aktivoidaan, kello piippaa ajastimen ohittaessa 10, 5, 4, 3, 2 ja 1 minuutin sekä 50, 40, 30, 20,
10, 5, 4, 3, 2 ja 1 sekunnin merkit.
SEKUNTIKELLOTOIMINTO
Toimintoilmaisin
Min. Sek.

Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa.
Sekuntikellon mittausalue on 23 tuntia, 59 minuuttia ja 59.99 sekuntia.
Voit myös käynnistää hälytyksen kellon saavuttaessa asettamasi tavoiteajan.
Sekuntikellossa on lisäksi automaattinen käynnistystoiminto.

1/100 sekunnit
Kellonaika
Ajanotto sekuntikellolla
(a) Kokonaisajan mittaaminen
Käynnistys

Pysäytys

Käynnistys

Pysäytys

Nollaus

Väliajan
vapautus

Pysäytys

Nollaus

Väliajan***
vapautus

Nollaus

( b ) Väliajan mittaaminen
Käynnistys

Väliaika
(SPL-ilmaisin
syttyy)

(c) Väliaika ja kaksi loppuaikaa
Käynnistys

Väliaika*

Pysäytys**

*
Ensimmäinen juoksija maalissa.
** Toinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.
*** Toisen juoksijan loppuaika.
Automaattinen käynnistystoiminto
Kello suorittaa 5 sekunnin ajastuksen, kun automaattinen käynnistystoiminto aktivoidaan. Sekuntikello käynnistyy automaattisesti ajastimen nollautuessa. Kellosta kuuluu piippaus sekunnin välein ajastuksen kolmen viimeisten sekunnin
aikana.
Automaattisen käynnistyksen päällekytkentä/katkaisu
Voit kytkeä automaattikäynnistyksen päälle tai pois päältä painamalla A-painiketta näytön ollessa nollattu.
• Näyttöön ilmestyy A . S T A R T ja 0 5, kun automaattinen käynnistystoiminto aktivoidaan. A . S T A R T sammuu näytöstä,
kun automaattinen käynnistystoiminto katkaistaan.
Tavoiteaikatoiminto
Tavoiteaikatoiminnolla hälytys soi 10 sekuntia sekuntikellon saavuttaessa esiasettamasi tavoiteajan.
Tavoiteajan asettaminen, katkaiseminen ja värinähälytyksen päälle-/poiskytkentä
Minuutit Sekunnit

Tunnit
Tavoiteaikailmaisin
Värinähälytysilmaisin

1. Pidä B-painiketta alaspainettuna sekuntikellonäytön ollessa nollattu.
Tavoiteaika alkaa vilkkua näytössä.
2. Paina C-painiketta vaihtaaksesi valintaa seuraavassa järjestyksessä.
Tunnit

Minuutit

Sekunnit

3. Paina D-painiketta valitun numeron suurentamiseksi tai A-painiketta sen
pienentämiseksi. Numeroarvo muuttuu nopeasti pitämällä jompaa kumpaa
painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
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4. Paina B-painiketta siirtääksesi vilkkuvan kursorin tavoiteajan ON/OFF-asetukselle, jonka ilmaisee vilkkuva tavoiteaikailmaisin näytössä.
5. Paina D tai A-painiketta tavoiteajan päälle-/poiskytkentää varten.
• Huomaa, että tavoiteaikailmaisin syttyy näyttöön riippumatta siitä käytätkö summeri- tai värinähälytystä.
Suorita alla esitetyt vaiheet 6 ja 7 käytettäväksi haluamasi hälytyksen (summeri tai värinä) määrittämiseksi.
6. Paina C-painiketta siirtääksesi vilkkuvan kursorin tavoiteajan ON/OFF-asetukselle, jonka ilmaisee vilkkuva tavoiteaikailmaisin näytössä.
7. Paina D tai A-painiketta värinähälytyksen päälle-/poiskytkentää varten.
8. Paina B-painiketta palataksesi sekuntikellotoiminnolle.
Tärkeää!
Hälytys ei käynnisty ellet aktivoi tavoiteaikaa.
• Voit katkaista hälytyksen painamalla B, C tai L-painikkeita.
HÄLYTYSTOIMINTO
Tasatuntisignaali-ilmaisin
Hälytysaika (tunnit, minuutit)
Päivittäishälytyksen aktivoiduttua, hälytys (20 sek. summeri tai 10 sek. värinä)
käynnistyy esiasetettuun aikaan päivittäin. Voit katkaista hälytyksen mitä tahansa
painiketta painamalla. Kello piippaa aina tasatunnein, kun tasatuntisignaali aktivoidaan.

Kellonaika
Hälytysilmaisin

Hälytysajan asettaminen
1. Pidä B-painiketta alaspainettuna, kunnes tunnit alkavat vilkkua näytössä.
• Toimenpide aktivoi päivittäishälytyksen automaattisesti.
2. Paina C-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria valinnan vaihtamiseksi alla esitetyssä järjestyksessä
Tunnit

Minuutit

3. Paina D-painiketta valitsemasi numeron suurentamiseksi tai A-painiketta sen pienentämiseksi.
Numero vaihtuu nopeasti pitämällä jompaa kumpaa painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
• Hälytysajan formaatti (12- tai 24-tuntinen) vastaa kellonaikatoiminnolla valitsemaasi formaattia.
• Asettaessasi hälytysaikaa käyttäen 12-tuntista formaattia, huomioi aamupäivä (ei ilmaisinta) tai iltapäivä (P -ilmaisin
syttyy).
4. Paina B-painiketta palataksesi hälytystoiminnolle asetettuasi hälytysajan.
Päivittäishälytyksen, tasatuntisignaalin tai värinähälytyksen päällekytkentä/katkaisu
Paina A-painiketta hälytystoiminnolla vaihtaaksesi toimintatilaa alla esitetyssä järjestyksessä.

Molemmat
katkaistu

Värinähälytys
päällä (ei ääntä)

Ainoastaan
Ainoastaan
päivittäishälytys tasatuntisig.

Molemmat
aktivoitu

Ainoastaan
tasatuntisig.

Molemmat
aktivoitu

Ainoastaan
päivittäish.

• Hälytysilmaisin ( ), tasatuntisignaali-ilmaisin ( ) ja värinähälytysilmaisin ( ) näkyvät näytössä kaikissa toimintatiloissa,
kun kyseiset toiminnot aktivoidaan.
Hälytysäänen testaaminen
Käynnistä hälytys pitämällä A-painiketta alaspainettuna hälytystoiminnolla.
Värinähälytys on aktivoitu
-ilmaisimen näkyessä näytössä. Summerihälytys aktivoituu värinähälytysilmaisimen sammuessa.
• A-painikkeen painaminen vaihtaa myös tasatuntisignaalin ON/OFF-asetuksen.
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KAKSOISAIKATOIMINTO
Toimintoilmaisin
Tunnit, minuutit
Sekunnit

Kaksoisaikatoiminto mahdollistaa kellonajan tarkistamisen toisesta aikavyöhykkeestä. Voit myös valita kellonaikaformaatin (12- tai 24-tuntinen) erikseen normaalista kellonajasta.
• Kaksoisaikatoiminnolla sekuntien lasku tapahtuu tahdistettuna sekuntien laskuun kellonaikatoiminnolla.

Kellonaikatoiminnon aika
Kaksoisajan asettaminen
1. Pidä B-painiketta alaspainettuna kaksoisaikatoiminnolla. Tunnit alkavat vilkkua näytössä.
2. Paina C-painiketta vaihtaaksesi valintaa seuraavassa järjestyksessä.
Tunnit

Minuutit

3. Paina D-painiketta valitun numeron suurentamiseksi tai A-painiketta sen pienentämiseksi. Numeroarvo muuttuu
nopeasti pitämällä jompaa kumpaa painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
4. Paina B-painiketta palataksesi kaksoisaikatoiminnolle asetettuasi ajan.
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