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CASIO-moduuli 2690

EDB-120
EDB-120L

KÄYTTÖOHJE
Tätä käyttöohjetta koskeva huomautus
• Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla.
• Tämän käyttöohjeen eri luvut antavat sinulle jokaisen toiminnon käyttöön
tarvitsemasi tiedot. Lisätietoja ja tekninen erittely löytyy käyttöohjeen kohdasta
”Tärkeää”.

KELLON TOIMINNOT
• Paina C-painiketta toiminnon vaihtamista varten.
• Paina A-painiketta millä toiminnolla tahansa sytyttääksesi näytön taustavalon.
KellonaikaMaailmanaikatoiminto
toiminto
Toimintoikoni

Matkatietopankkitoiminto

Hälytystoiminto

Sekuntikellotoiminto

Paina C.

KELLONAIKATOIMINTO
Sekunnit
Tunnit, minuutit

Viikon- Päivämäärä
päivä
Iltapäivän merkki

Käytä kellonaikatoimintoa kellonajan ja päiväyksen asettamista ja tarkistamista varten.
Asettaessasi kellonaikaa, voit myös tehdä asetukset kesäaikaa (DST), kotikaupunkikoodia (kaupunki, jossa normaalisti oleskelet) ja 12/24-tuntista järjestelmää varten.
• Kellon muisti sisältää tietyn määrän kaupunkikoodeja, joista jokainen edustaa
kyseistä kaupunkia vastaavaa aikavyöhykettä. Asettaessasi kellonaikaa, valitse
kotikaupunkiasi varten oikea kaupunkikoodi. Ellei sijaintipaikkasi sisälly esiasetettuihin kaupunkikoodeihin, valitse esiasetuskoodi joka kuuluu samaan aikavyöhykkeeseen sijaintipaikkasi kanssa.
• Huomioi, että kello ilmaisee maailmanaikatoiminnon kaikki kaupunkikoodit kellonaikatoiminnolla konfiguroitujen kellonaika- ja päiväysasetusten mukaisesti.
• Asetettuasi oikean kotikaupunkiajan ja päiväyksen, voit asettaa kellon myös jonkin toisen kaupunkikoodin aikaa varten vaihtamalla kotikaupunkikoodia kellonaikatoiminnolla.

Kellonajan ja päiväyksen asettaminen
1. Pidä B-painiketta alaspainettuna, kunnes kotikaupunkikoodin asetus alkaa
vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Käytä A-painiketta haluamasi koodin valintaan.
• Muista valita kotikaupunkisi koodi ennen vaihtamista jollekin toiselle asetukselle.
• Tutustu kaupunkikoodeja koskeviin täydellisiin tietoihin kohdassa ”Kaupunkikooditaulukko”.
3. Paina C-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria seuraavalla sivulla esitetyssä
järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.
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Kotikaupunkikoodi

DST

Päivämäärä

Kuukausi

12/24-tuntinen formaatti
Vuosi

Sekunnit

Minuutit

Tunnit

4. Muutettavaksi haluamasi asetuksen vilkkuessa, käytä A ja D-painikkeita muuttaaksesi sen arvoa alla esitetyllä tavalla.
Ruutu

Toiminto:
Kotikaupunkikoodin vaihto
Kesäajan (ON) ja talviajan (OFF) välinen
vaihtaminen.
12-tuntisen (12H) ja 24-tuntisen (24H)
kellonajan välinen vaihtaminen.
Sekuntien nollaus (00).
Tunti- tai minuuttiluvun vaihtaminen.
Vuosiluvun vaihtaminen
Kuukauden tai päivämäärän vaihtaminen.

Toimenpide:
Paina D (itä) ja A (länsi).
Paina D.
Paina D.
Paina D.
Käytä D (+) ja A (-) painiketta.

5. Paina B-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
• Tutustu DST-asetusta koskeviin lisätietoihin kohdassa ”Kesäaika (DST)”.
• Kello ilmaisee viikonpäivän automaattisesti päiväysasetusten (vuosi, kuukausi ja päivämäärä) mukaisesti.
• Kellonaikatoiminnolla valittu 12/24-tuntinen näyttöformaatti on käytössä kaikissa toimintatiloissa.
Kesäaika (DST)
Kesäaika siirtää kellonaikaa yhdellä tunnilla eteenpäin talviajasta. Muista kuitenkin, että kaikki maat eivät siirrä kellojaan
kesäaikaan.
• Talvi- ja kesäajan välinen vaihtaminen ei ole mahdollista, jos kotikaupunkikoodiksi on valittu GMT.
Kesä- ja talviaikanäytön välinen vaihtaminen

DST-ilmaisin

1. Pidä B-painiketta alaspainettuna, kunnes kotikaupunkikoodin asetus alkaa
vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Valitse DST-asetusruutu painamalla C-painiketta kerran.
3. Paina D-painiketta vaihtaaksesi kesäaika (ON-ilmaisin palaa) ja talviaikanäytön
(O F F-ilmaisin palaa) välillä.
4. Paina B-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
• DST-ilmaisin syttyy näyttöön merkiksi, että kello on siirretty kesäaikaan.

MAAILMANAIKA
Kellonaika valittua kaupunkikoodia
vastaavassa aikavyöhykkeessä.

Kaupunkikoodi

Maailmanaika ilmaisee kellonajan 30 kaupungista (29 aikavyöhykettä)
ympäri maailman. Voit asettaa indeksimerkin usein käyttämiäsi kaupunkikoodeja varten, helpottaaksesi niiden paikantamista tarvittaessa.
• Tämän osan kaikki toimenpiteet tapahtuvat maailmanaikatoiminnolla,
jonka voit valita C-painiketta painamalla.

Toista kaupunkia vastaavan kellonajan tarkistaminen
Paina D-painiketta maailmanaikatoiminnolla selataksesi kaupunkikoodeja itään päin.
• Ellei yhtään kaupunkikoodia ole merkitty indeksimerkillä, voit selata koodeja suurella nopeudella normaalissa järjestyksessä. jos kellon muistissa on indeksimerkillä merkittyjä kaupunkikoodeja, voit hypätä seuraavalle indeksimerkitylle koodille
pitämällä D-painiketta alaspainettuna. Tutustu lisätietoja varten kohtaan ”Kaupunkikoodien varustaminen indeksimerkeillä”.

• Tutustu kaupunkikoodeja koskeviin täydellisiin tietoihin kohdassa ”Kaupunkikooditaulukko”.
• Jos jotain kaupunkia koskeva kellonaika on väärä, ongelma on todennäköisesti kellonaika- ja/tai kotikaupunkikoodiasetuksissa.Vaihda kellonajan asetustilaan ja suorita tarpeelliset säädöt.
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Kaupunkikoodien varustaminen indeksimerkeillä
1. Käytä D-painiketta maailmanaikatoiminnolla valitaksesi kaupunkikoodin, jonka
haluat varustaa indeksimerkillä.
2. Paina B-painiketta vaihtaaksesi näytön ilmaisemaa kaupunkikoodia merkityn
(indeksimerkki syttyy näyttöön) ja merkitsemättömän välillä (indeksimerkki häviää
näytöstä).
Indeksimerkki
Kaupunkikoodin vaihtaminen talvi- ja kesäajan välillä

DST-ilmaisin

1. Käytä D-painiketta maailmanaikatoiminnolla ja valitse kaupunkikoodi, jonka
talvi-/kesäaika-asetuksen haluat vaihtaa.
2. Pidä B-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia vaihtaaksesi kesäajan (DSTilmaisin palaa) ja talviajan välillä (DST-ilmaisin on sammuksissa).
• Huomioi, että DST-talviaika-asetus vaikuttaa ainoastaan näytössä näkyvään
kaupunkikoodiin. Se ei vaikuta muihin kaupunkikoodeihin.
• B-painikkeen pitäminen painettuna yllä esitetyssä vaiheessa 2, kytkee myös
kaupunkikoodien indeksimerkin päälle tai pois.
Valittuasi mieleisesi kesäaika-asetuksen, muista painaa B-painiketta uudelleen kytkeäksesi indeksimerkin joko päälle tai pois.

MATKATIETOPANKKI
Kellonaika

Tietoetiketti

Matkatietopankki tarjoaa varman säilytyspaikan matkasekkejä, passinumeroa ja
muita henkilökohtaisia tietoja varten. Matkatietopankkiin voidaan taltioida sekä
numero- että tekstitietoja. Voit lisäksi suojata matkatietopankin sisältämät tiedot
itse määrittämälläsi salasanalla.
• Matkatietopankki sisältää 10 esiasetettua ”tietoetikettiä”, joihin voit lisätä tekstiä.
• Tämän osan toimenpiteet tapahtuvat kaikki matkatietopankkitoiminnolla, jonka
voit valita C-painiketta painamalla.
• Jos näyttöön ilmestyy ”- - - -” merkki yrittäessäsi valita matkatietopankin, suorita
toimenpiteet kohdasta ”Salasanan syöttäminen”.

Salasanan
syöttöruutu
Matkatietopankin sisällön tarkistaminen
Joka kerta, kun D-painiketta painetaan matkatietopankkitoiminnolla, tietoetiketit vaihtuvat kellon näytössä seuraavasti:

• Seuraavassa tietoetikettien tarkoitus:
T/C (matkasekit), LICENSE (luvat), P A S S P O R T (passi), CREDIT (luottokortti), HOTEL (hotelli),
EMERGENCY (hätä), FREE (vapaa 1), FREE 2 (vapaa 2), FREE 3 (vapaa 3), FREE 4 (vapaa 4), SET (salasanan asetusruutu*)
* Kun salasanan asetusruutu valitaan, näyttöön ilmestyy ”P A S S ” kellonajan sijasta.
• Salasanan asetusruutu on tarkoitettu matkatietopankkia suojaavan salasanan rekisteröintiä, muuttamista tai pyyhkimistä varten. Tutustu lisätietoja varten kohtaan ”Matkatietopankin suojaaminen salasanalla”.
• Ellei koko teksti sovi näytössä näkyvään tietoetikettiin, etiketti alkaa rullata näytön poikki oikealta vasemmalle
• Jos tekstiä lisätään johonkin tietoetikettiin, etiketti ilmestyy näyttöön vasta, kun valitset sen yllä esitetyillä toimenpiteillä. Syötetty teksti rullaa tämän jälkeen näytön poikki ilman tietoetikettiä.
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• Jotkut matkatietopankkitoiminnon kirjoitusmerkeistä voivat olla vaikealukuisia tekstin rullatessa näytössä.
Tämä johtuu merkkejä varten käytetyn pistematriisin välilyönneistä.
• Tutustu tekstin syöttämistä koskeviin lisätietoihin kohdassa ”Tietoetikettitekstin syöttäminen”.
Tietoetikettitekstin syöttäminen
1. Käytä D-painiketta matkatietopankkitoiminnolla valitaksesi tietoetiketin, johon
haluat syöttää tekstiä.
2. Pidä B-painiketta alaspainettuna, kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva kursori,
mikä ilmaisee asetusruutua.
3. Käytä D ja A-painiketta kursoripisteessä sijaitsevan kirjoitusmerkin muuttamiseen. Merkit vaihtuvat alla esitetyssä järjestyksessä.
Paina D.
(välilyönti)

–

–

–

Paina A.
• Voit syöttää välilyöntejä, numeroita, symboleja ja kirjaimia. Tutustu lisätietoja varten kohtaan ”Aakkosmerkkilista”.
4. Kun haluamasi merkki ilmestyy kursoripisteeseen, paina C-painiketta siirtääksesi kursoria oikealle.
5. Toista vaiheet 3 ja 4 syöttääksesi haluamasi koko tekstin.
• Voit syöttää yhteensä 31 merkkiä jokaista tietoetikettiä varten.
6. Paina B-painiketta sulkeaksesi asetusruudun ja valitaksesi näyttöön juuri syöttämäsi tekstin (ilman kursoria).
• Näyttö pystyy näyttämään ainoastaan kolme merkkiä kerralla, joten tätä pitempi teksti rullaa jatkuvasti näytön
poikki oikealta vasemmalle. Rullaaminen pysähtyy n. sekunniksi, kun tekstin ensimmäiset kolme ja viimeiset
kolme merkkiä ilmestyvät näyttöön.
• Ainoastaan syötetty teksti rullaa näytön poikki ilman tietoetikettiä.
Tietoetikettitekstin editoiminen
1. Käytä D-painiketta matkatietopankkitoiminnolla ja valitse editoitavaksi haluamasi tietoetiketti.
2. Pidä B-painiketta alaspainettuna, kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva kursori.
3. Käytä C-painiketta siirtääksesi vilkkuvan kursorin muutettavaksi haluamallesi kirjainmerkille.
4. Käytä D ja A-painiketta valitsemasi merkin muuttamiseen.
5. Suoritettuasi haluamasi muutokset, paina B-painiketta niiden taltiointia ja uuden tekstin valintaa varten.
Tietoetikettitekstin pyyhintä
1. Käytä D-painiketta matkatietopankkitoiminnolla ja valitse pyyhittäväksi haluamasi tietoetiketti.
2. Pidä B-painiketta alaspainettuna, kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva kursori.
3. Paina D ja A-painiketta samanaikaisesti pyyhkiäksesi valitsemasi tekstin.
• Näyttöön ilmestyy ”CLR” merkiksi, että teksti on pyyhitty. Tämän jälkeen kursori ilmestyy jälleen näyttöön
uutta tekstiä varten.
4. Syötä uusi teksti tai paina B-painiketta palataksesi tietoetikettiin, jonka teksti on juuri pyyhitty.
Matkatietopankin suojaaminen salasanalla
Voit rekisteröidä 4-numeroisen salasanan matkatietopankin sisältämien tietojen suojaamiseksi.
Tärkeää!
Käytä 4-numeroista salasanaa, jonka muistat itse helposti, mutta jota muiden on vaikea avata. Jos olet unohtanut
salasanasi, sinun on palautettava kellon perustilaan (toimenpide pyyhkii kaikki matkatietopankkiin taltioidut tiedot)
voidaksesi valita matkatietopankin uudelleen. Kello on perustilaan palauttamista varten toimitettava valtuutetulle
CASIO-kellosepälle tai paikkaan, josta se on ostettu.
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Uuden salasanan rekisteröiminen
1. Käytä D-painiketta matkatietopankkitoiminnolla salasanan asetusruudun
valintaan.
2. Pidä B-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia, kunnes salasanan ensimmäinen (äärivasemmalla) numero alkaa vilkkua.
• Tämä on uuden salasanan syöttöruutu.
3. Käytä D ja B-painikkeita numeroiden selaamiseksi ensimmäisen numeron asetuskohdassa.
4. Kun ensimmäisen asetuskohdan numero on mieleisesi, paina C-painiketta siirtyäksesi seuraavan numeron asetuskohtaan.
5. Toista vaiheet 3 ja 4 syöttääksesi haluamasi salasanan kaikki neljä numeroa.
6. Syötettyäsi salasanan kaikki neljä numeroa, paina C-painiketta rekisteröidäksesi
ne ja palataksesi salasanan asetusruutuun.
• S E T -ilmaisin alkaa vilkkua näytössä merkiksi, että salasana on taltioitu, jonka
jälkeen salasanan asetusruutu ilmestyy näyttöön.
Rekisteröityäsi salasanan, voit halutessasi syöttää, valikoida, editoida ja pyyhkiä tekstiä. Suljettuasi matkatietopankin,
sinun on syötettävä salasana joka kerta, kun haluat valita matkatietopankin uudelleen.
Salasanan syöttäminen
1. Valitse matkatietopankki painamalla C-painiketta.
• Näyttöön ilmestyy ”- - - -”, mikä ilmaisee salasanan syöttöruutua.
2. Syötä salasana.
• Käytä D (+) ja A (-) painiketta numeroiden selaamiseksi jokaisessa asetuskohdassa.
• Paina C-painiketta siirtyäksesi seuraavan numeron asetuskohtaan.
3. Syötettyäsi salasanan kaikki numerot, paina C-painiketta.
• Jos syötetty salasana on yhteensopiva rekisteröidyn salasanan kanssa,
näyttöön ilmestyy ensin sana ”OK!” ja heti perään yksi tietoetikettiruuduista.
• Ellei syötetty salasana ole oikea, näyttöön ilmestyy ensin sana ”NG!” ja heti perään salasanan syöttöruutu.
Suorita tällaisessa tapauksessa yllä esitetyt toimenpiteet uudelleen, alkaen vaiheesta 2.
• Jos teet jonkin virheen syöttäessäsi salasanaa, paina B-painiketta palataksesi takaisin salasanan syöttöruutuun.
Salasanan vaihtaminen
1. Valitse matkatietopankkitoiminto syöttämällä oikean salasanan.
2. Käytä D-painiketta salasanan asetusruudun (P A S S S E T ) valintaan.
3. Pidä B-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia, kunnes salasanan ensimmäinen numero (äärivasemmalla) alkaa
vilkkua.
4. Paina D ja A-painikkeita samanaikaisesti pyyhkiäksesi salasanan.
• Näyttöön ilmestyy sana CLR merkiksi, että salasana on pyyhitty. Salasanan pyyhkiydyttyä, näyttöön ilmestyy
salasanan asetusruutu.
HÄLYTYKSET
Hälytysaika (tunnit, minuutit)

Hälytysnumero

Voit asettaa viisi erillistä päivittäishälytystä. Kun jokin hälytyksistä aktivoidaan, hälytys
alkaa soimaan kellon saavuttaessa asetetun hälytysajan.
Voit aktivoida myös tasatuntisignaalin, jolloin kello piippaa kaksi kertaa aina tasatunnein.
• Hälytystoiminnolla on käytettävissä kuusi ruutua. Viisi ruutua on päivittäishälytyksiä (numerot A L 1 - A L 5 ) ja yksi ruutu on tasatuntisignaalia (SIG) varten.
• Tämän osan toimenpiteet tapahtuvat kaikki hälytystoiminnolla, jonka voit valita
painamalla C-painiketta.
.
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Hälytysajan asettaminen
1. Käytä D-painiketta hälytystoiminnolla hälytysruutujen selaamiseen, kunnes
asetettavaksi haluamasi ruutu ilmestyy näyttöön.

2. Valittuasi jonkin hälytyksen, pidä B-painiketta alaspainettuna, kunnes hälytysajan tunnit alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
• Toimenpide aktivoi hälytyksen automaattisesti.
3. Paina C-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria tunti- ja minuuttiasetusten
välillä.
4. Jonkin asetuksen alkaessa vilkkua, voit muuttaa sen arvoa painamalla D (+) ja A (-) painiketta.
• Asettaessasi hälytysaikaa käyttämällä 12-tuntista näyttöformaattia, aseta aika oikein, kuten aamupäivä (ei ilmaisinta) tai iltapäivä (näyttöön syttyy P -ilmaisin).
5. Paina B-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
Hälytyksen käyttö
Hälytys käynnistyy esiasetetun ajan mukaisesti ja soi 10 sekuntia kellon toimintatilasta riippumatta.
• Voit katkaista hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta.
Hälytyksen testaaminen
Pidä D-painiketta alaspainettuna hälytystoiminnolla käynnistääksesi hälytyksen.
Hälytyksen ja tasatuntisignaalin päällekytkentä/katkaisu

Hälytysilmaisin

1. Käytä D-painiketta hälytystoiminnolla valitaksesi jonkin hälytyksen tai tasatuntisignaalin.
2. Paina B-painiketta hälytyksen tai tasatuntisignaalin päällekytkentää/katkaisua
varten.
• Kun jokin päivittäishälytyksistä (AL1 - A L 5 ) aktivoidaan, sitä vastaava hälytysilmaisin syttyy hälytystoimintoruutuun.
• Aktivoitua hälytystä vastaava hälytysilmaisin näkyy kellon näytössä kaikissa
toimintatiloissa.
• Tasatuntisignaali-ilmaisin näkyy näytössä kaikissa toimintatiloissa tasatuntisignaalin ollessa aktivoitu.

Tasatuntisignaali-ilmaisin
SEKUNTIKELLO
Sekunnit
Minuutit
Tunnit

Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa.
• Sekuntikellon näyttöalue on 23 tuntia, 59 minuuttia ja 59.99 sekuntia.
• Sekuntikello jatkaa ajan mittaamista, käynnistyen nollasta uudelleen aina
saavutettuaan mittausalueen rajan, kunnes se pysäytetään.
• Sekuntikello jatkaa ajan mittaamista vaikka sekuntikellotoiminto suljetaan.
• Jos sekuntikellotoiminto suljetaan, kun jokin väliaika on pysäytetty näyttöön,
kyseinen väliaika pyyhkiytyy ja kello palaa kokonaisajan mittaukselle.
• Tämän osan kaikki toimenpiteet tapahtuvat sekuntikellotoiminnolla, jonka voit
valita painamalla C-painiketta.
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Ajanotto sekuntikellolla
Kokonaisaika
Käynnistys Pysäytys

Käynnistys

Pysäytys

Nollaus

Väliajan
vapautus

Pysäytys

Nollaus

Pysäytys**

Väliajan***
vapautus

Nollaus

Väliaika
Käynnistys Väliaika
(SPL-ilmaisin palaa)
Kaksi loppuaikaa
Käynnistys Väliaika*

*
Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.
** Toinen juoksija maalissa.
*** Toisen juoksijan loppuaika.
TÄRKEÄÄ
Tämä osa sisältää teknisiä ja yksityiskohtaisia tietoja kellon käytöstä. Se sisältää myös kellon ominaisuuksia ja toimintoja koskevia tärkeitä varotoimenpiteitä ja huomautuksia.
Automaattiset paluuominaisuudet
• Kello palaa automaattisesti kellonaikatilaan ellei mitään painiketta paineta n. kolmeen minuuttiin matkatietopankkitai hälytystoiminnolla.
• Jos jätät jonkin vilkkuvanumeroisen ruudun kellon näyttöön n. kolmeksi minuutiksi suorittamatta mitään toimenpidettä, kello sulkee asetusruudun automaattisesti.
Tietojen selailu
Käytä A ja B-painikkeita eri toimintatiloissa ja asetusruuduissa tietojen selaamiseen näytössä. Useimmissa tapauksissa
voit nopeuttaa tietojen selailua pitämällä näitä painikkeita alhaalla yhtäjaksoisesti.
Perusruudut
Kun valitset maailmanaika-, matkatietopankki- tai hälytystoiminnon, näyttöön ilmestyy ensimmäiseksi tiedot, jotka olivat
viimeiseksi katseltavana ennen kyseisen toiminnon sulkemista.
Kellonaika
• Sekuntien nollaaminen (00) niiden laskun ollessa 30 - 59 sekunnin välisellä alueella kasvattaa minuuttilukua yhdellä.
Jos sekunnit nollataan (00) niiden laskun ollessa 00 - 29 välisellä alueella minuuttiluku ei muutu.
• 12-tuntisella kellonaikajärjestelmällä näyttöön syttyy P -ilmaisin (iltapäivä) keskipäivän ja 11:59 (23:59) välisiä kellonaikoja varten. Keskiyön ja 11:59 välisiä aikoja varten ei syty mitään erillistä ilmaisinta.
• 24-tuntisella kellonaikajärjestelmällä näyttöön ilmestyy ”2 4 ” -ilmaisin 0:00 - 23:59 välisiä kellonaikoja varten.
• Vuosiluku voidaan asettaa 2000 - 2039 väliselle ajalle.
• Kellon sisäänrakennettu automaattikalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet automaattisesti.
Asetettuasi päiväyksen, sitä ei tarvitse muuttaa paitsi vaihtaessasi uuden pariston kelloon.
Maailmanaika
• Kello laskee maailmanaikatoiminnon kellonajat kellonaikatoiminnon kotikaupunkiasetuksesta, käyttämällä jokaiseen
kaupunkikoodiin liittyvää Greenwich Mean Time (GMT) differentiaalia.
• Maailmanaikatoiminnon sekuntien lasku on tahdistettu kellonaikatoiminnon sekuntien laskuun.
• GMT-differentiaali on arvo, joka ilmaisee Englannissa sijaitsevan Greenwich-vertailupisteen ja aikavyöhykkeen, jossa
kaupunki sijaitsee välisen aikaeron.
• Kellon laskema GMT-differentiaali perustuu ”Universal Time Coordinated” (UTC) -tietoihin.
• DST-toiminnon aktivoiminen maailmanaikatoiminnolla, kellonaikatoiminnolla kotikaupungiksesi valitsemaasi kaupunkikoodia varten, aktivoi DST-toiminnon myös kotikaupungin kellonaikaa varten.
Perkko Oy, 09-4780500. C. A.

7

(8)
Näytön taustavalaistusta koskevia varotoimenpiteitä
Kellon käyttää EL (elektroluminenssi) -paneelia, joka saa koko näytön hohtamaan helpottaen lukemista hämärässä.
Paina A-painiketta millä toiminnolla tahansa sytyttääksesi näytön taustavalon n. yhdeksi sekunniksi.
• Näytön taustavalo ei syty, jos jokin asetusruutu tai matkatietopankin salasanan syöttöruutu on näkyvissä näytössä.
• Taustavalona käytetty elektroluminenssipaneeli menettää valaisutehoaan pitkän ajan myötä.
• Taustavaloa voi olla vaikea nähdä suorassa auringonpaisteessa.
• Kellosta kuuluu hiljainen ääni aina, kun taustavalo syttyy. Tämä johtuu valaisuun käytetyn EL-paneelin värähtelemisestä eikä se ole mikään vika.
• Taustavalo sammuu automaattisesti aina, kun jokin hälytys alkaa soimaan.
• Taustavalon usein toistuva käyttö lyhentää pariston ikää.
AAKKOSMERKKILISTA

KAUPUNKIKOODITAULUKKO
Viereisen taulukon tekstien selitykset:
City Code = kaupunkikoodi
City = kaupunki
GMT Differential = GMT-differentiaali
Other major cities in same time zone = saman aikavyöhykkeen
muut tärkeät kaupungit
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