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CASIO-moduuli 2900

LAW-201

KÄYTTÖOHJE
Käyttöohjetta koskeva huomautus
• Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla.
• Käyttöohjeen eri luvut antavat sinulle jokaisen toiminnon käyttöön tarvitsemasi
tiedot. Lisätietoja ja tekninen erittely löytyy käyttöohjeen kohdasta ”Tärkeää”.
(valo)
KELLON TOIMINNOT
• Paina C-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
• Paina L-painiketta millä toiminnolla tahansa, kun haluat sytyttää näytön taustavalon.
Kellonaikatoiminto

Hälytystoiminto

Sekuntikellotoiminto

Kaksoisaikatoiminto

Paina C.

KELLONAIKATOIMINTO
Tunnit, minuutit
Iltapäivän
Sekunnit
merkki

Viikonpäivä

Käytä kellonaikatoimintoa kellonajan ja päiväyksen asettamista/tarkistamista varten.
Kellonajan ja päiväyksen asettaminen
1. Paina A-painiketta kellonaikatoiminnolla, kunnes sekunnit alkavat vilkkua näytössä, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Paina C-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria alla esitetyssä järjestyksessä
muiden asetusten valintaa varten.

Kuukausi, päivä

Sekunnit

Tunnit

Viikonpäivä

Päivä

Minuutit
Kuukausi

Vuosi

3. Muutettavaksi haluamasi asetuksen alkaessa vilkkua, voit muuttaa sen arvoa B-painiketta painamalla.
Katso alla.
Muutettava asetus
Sekunnit
Tunnit, minuutit, vuosi, kuukausi, päivä, viikonpäivä

Toimenpide
Paina B nollataksesi sekunnit (00).
Paina B suurentaaksesi asetusta.
Pidä B alaspainettuna muuttaaksesi asetusta nopeasti.

• Sekuntien laskun ollessa 30 - 59 sekunnin välisellä alueella sekuntien nollaaminen kasvattaa minuuttilukua
yhdellä. 00 - 29 välisellä alueella sekunnit nollautuvat minuuttilukua muuttamatta.
4. Paina A-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
• Vuosiluku voidaan asettaa 2000 - 2099 väliselle ajalle.
• Kellon sisäänrakennettu automaattikalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet automaattisesti.
Asetettuasi päiväyksen, sitä ei tarvitse muuttaa, paitsi kellon pariston vaihtamisen jälkeen.
12- ja 24-tuntisen kellonaikaformaatin vaihtaminen
Voit vaihtaa 12- tai 24-tuntisen kellonaikaformaatin painamalla B-painiketta kellonaikatoiminnolla.
• 12-tuntista kellonaikaformaattia käytettäessä tuntinumeroiden vasemmalle puolelle syttyy P -ilmaisin puolen päivän 11:59 (23:59) välisiä aikoja varten. Puolen yön - 11:59 välisiä aikoja varten näyttöön ei syty mitään erillistä ilmaisinta.
• 24-tuntista kellonaikaformaattia käytettäessä näyttöön syttyy 2 4 -ilmaisin 0:00 - 2:59 välisiä aikoja varten.
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• P ja 2 4 -ilmaisimet eivät syty hälytys- ja kaksoisaikaruutuihin kellonajan mukaisesti.
• Kellonaikatoiminnolla valitsemasi 12-/24-tuntinen näyttöformaatti on käytössä kaikissa toimintatiloissa.
HÄLYTYS
Hälytysaika (tunnit, minuutit)

Toimintoilmaisin
Kellonaika (tunnit, minuutit)

Kun päivittäishälytys on aktivoitu, hälytys käynnistyy hälytysajan koittaessa.
Voit aktivoida myös tasatuntisignaalin, jolloin kello piippaa kahdesti aina tasatunnein.
• Kaikki tämän osan toimenpiteet tapahtuvat hälytystoiminnolla, jonka voit valita
C-painiketta painamalla.
Hälytystoiminto
Hälytys soi 10 sekuntia esiasetettuun aikaan kellon toimintatilasta riippumatta.

Hälytysajan asettaminen
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna hälytystoiminnolla, kunnes tuntiasetus
alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
• Toimenpide kytkee hälytyksen päälle automaattisesti.
2. Paina C-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria tunti- ja minuuttiasetusten
välillä.
3. Voit suurentaa vilkkuvan asetuksen arvoa B-painiketta painamalla.
Asetus suurenee nopeasti pitämällä B-painiketta alaspainettuna yhtäjaksoisesti.
• Huomioi oikea aika käyttäessäsi 12-tuntista formaattia (aamupäivä, ei ilmaisinta tai iltapäivä, P -ilmaisin syttyy).
4. Voit sulkea asetusruudun A-painiketta painamalla.
Hälytyksen katkaiseminen
Voit katkaista hälytyksen mitä tahansa painiketta painamalla.
Päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin päällekytkentä/katkaisu
Hälytysilmaisin

Paina B-painiketta hälytystoiminnolla selataksesi päällä-/pois-asetuksia alla esitetyllä tavalla.
Hälytys-/tasatuntisignaali-ilmaisin

Tasatuntisignaali-ilmaisin

Molemmat
päällä

Molemmat
katkaistu

Ainoastaan
päivittäis
hälytys

Ainoastaan
tasatuntisignaali

• Hälytysilmaisin ( ) vilkkuu näytössä hälytyksen soidessa.
• Hälytysilmaisin ( ) ja tasatuntisignaali-ilmaisin ( ) näkyvät näytössä kaikissa
toimintatiloissa.
Hälytyksen testaaminen
Voit testata hälytyksen pitämällä B-painiketta alaspainettuna hälytystoiminnolla.
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SEKUNTIKELLO
Sekunnit
Tunnit
Minuutit

Toimintoilmaisin

1/100 sekuntia

Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa.
• Sekuntikellon näyttöalue on 23 tuntia, 59 minuuttia ja 59.99 sekuntia.
• Sekuntikello jatkaa käyntiä, käynnistyen nollasta uudelleen aina saavutettuaan
mittausalueen ylärajan, kunnes se pysäytetään.
• Sekuntikello jatkaa ajanottoa sekuntikellotoiminnon sulkemisenkin jälkeen.
• Jos sekuntikellotoiminto suljetaan, kun jokin väliaika on pysäytettynä näytössä,
kyseinen väliaika pyyhkiytyy ja kello palaa mittaamaan kokonaisaikaa.
• Kaikki tämän osan toimenpiteet tapahtuvat sekuntikellotoiminnolla, jonka voit
valita C-painiketta painamalla.

Ajanotto sekuntikellolla
Kokonaisaika
Käynnistys

Pysäytys

Käynnistys

Pysäytys

Nollaus

Väliajan
vapautus

Pysäytys

Nollaus

Pysäytys**

Väliajan vapautus***

Nollaus

Väliaika
Käynnistys

Väliaika
(SPL syttyy)

Kaksi loppuaikaa
Käynnistys

Väliaika*

*
Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.
** Toinen juoksija maalissa.
*** Toisen juoksijan loppuaika.
KAKSOISAIKA
Kaksoisaikatoiminto mahdollistaa kellonajan tarkistamisen eri aikavyöhykkeissä.
• Sekuntien lasku kaksoisaikatoiminnolla on tahdistettu sekuntien laskuun kellonaikatoiminnolla.
Tunnit, minuutit

Toimintoilmaisin

Sekunnit

Kellonaika
(tunnit, minuutit)

Kaksoisajan asettaminen
1. Valitse kaksoisaikatoiminto C-painiketta painamalla.
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna, kunnes tuntiasetus alkaa vilkkua, mikä
ilmaisee asetusruutua.
3. Paina C-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria tunti- ja minuuttiasetusten
välillä.
4. Paina B-painiketta suurentaaksesi asetusta. Voit suurentaa asetusta nopeasti
pitämällä B-painiketta alaspainettuna yhtäjaksoisesti.
5. Voit sulkea asetusruudun A-painiketta painamalla.

TAUSTAVALO
Kolmen sekunnin ilmaisin

Kellossa on EL (elektroluminenssi) -paneeli, joka saa koko näytön hohtamaan,
helpottaen lukemista hämärässä.
• Tutustu lisätietoja varten kohtaan ”Taustavaloa koskevat varotoimenpiteet”.
Taustavalon sytyttäminen
Paina L-painiketta missä toimintatilassa tahansa, kun haluat sytyttää näytön taustavalaistuksen.
• Voit määrittää taustavalon kestoajaksi 1.5 tai 3 sekuntia. Tutustu lisätietoja varten kohtaan ”Taustavalon kestoajan määrittäminen” seuraavalla sivulla.
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Taustavalon kestoajan määrittäminen
Pidä B-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia kellonaikatoiminnolla valitaksesi taustavalon kestoajaksi 3 sekuntia
(näyttöön syttyy numero 3 ) tai 1.5 sekuntia (numero 3 sammuu näytöstä).
• B-painikkeen painaminen vaihtaa myös 12- ja 24-tuntisen kellonaikaformaatin.
• Numero 3 näkyy näytössä kaikissa toimintatiloissa, kun asetukseksi valitaan kolme sekuntia.
• Estääkseen pariston nopean loppuunkulumisen, kello vaihtaa automaattisesti 1.5 sekunnin asetukselle n. seitsemän tunnin kuluttua siitä, kun kolmen sekunnin asetus on valittu. Suorita yllä esitetty toimenpide uudelleen, jos
haluat jatkaa kolmen sekunnin asetuksen käyttöä.
TÄRKEÄÄ
Tämä osa sisältää yksityiskohtaisia tietoja ja huomautuksia kellon eri toiminnoista.
Automaattinen paluutoiminto
Jos kellon näyttöön jätetään jokin vilkkuvanumeroinen ruutu n. kahdeksi sekunniksi suorittamatta mitään toimenpidettä, kello taltioi automaattisesti siihen pisteeseen asti tehdyt asetukset ja sulkee asetusruudun.
Taustavaloa koskevat varotoimenpiteet
• Elektroluminenssipaneeli menettää valaisutehoaan pitkäaikaisen käytön myötä.
• Taustavaloa voi olla vaikea nähdä suorassa auringonvalossa.
• Taustavalo sammuu automaattisesti aina, kun jokin hälytys alkaa soimaan.
• Kellosta kuuluu heikko ääni aina, kun näytön taustavalo syttyy. Tämä johtuu EL-paneelin värähtelemisestä eikä se
ole mikään vika.
• Taustavalon usein toistuva käyttö kuluttaa pariston nopeasti loppuun.
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