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CASIO 5551
Käyttöopas
Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.
TIETOJA KÄYTTÖOHJEESTA
• Kellon mallista riippuen teksti ilmestyy näyttöön joko mustilla kirjaimilla vaaleaa
taustaa vasten tai valkoisilla kirjaimilla tummalla taustalla.
• Painiketoiminnot ilmaistaan viereisessä piirroksessä käytetyillä kirjaimilla.
• Käyttöoppaan kuvat ovat ainoastaan vertailutarkoituksia varten ja saattavat poiketa
hieman todellisesta tuotteesta.

ASIAT, JOTKA ON TARKISTETTAVA ENNEN KELLON KÄYTTÖÄ
1. Tarkista kotikaupunki ja kesäaika-asetus (DST).
Konfiguroi kotikaupunki ja kesäaika-asetukset suorittamalla toimenpiteet kohdasta "Kotikaupunki- ja kesäaikaasetusten konfigurointi".
Tärkeää!
• Oikeat maailmanaikatiedot riippuvat oikeasta kotikaupungista, aika- ja päiväysasetuksista kellonaikatilassa.
Varmista, että nämä asetukset on konfiguroitu oikein.
2. Aseta oikea aika.
• Katso osio "Digitaaliajan ja päiväysasetusten säätö".
Kello on nyt käyttövalmis.
SISÄLLYSLUETTELO
Tietoja käyttöohjeesta
Asiat, jotka on tarkistettava ennen kellon käyttöä
Toimintojen vertailuopas
Kellonaika
Kotikaupunkiasetusten konfigurointi
Aika-ja päiväysasetusten konfigurointi
Kellonajan tarkistus toisesta aikavyöhykkeestä
Sekuntikellon käyttö
Ajastin
Hälytyksen käyttö
Näytön taustavalo
Osoittimien asentojen säätö
Painikkeiden toimintaääni
Vianetsintä
Ilmaisimet
Tekniset tiedot
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TOIMINTOJEN VERTAILUOPAS
Valitse toiminto sen mukaan mitä haluat tehdä.
Toiminto
• Kellonajan tarkistaminen kotikaupungista
• Kellonajan tarkistaminen yhdestä 48 kaupungista
(31 aikavyöhykettä) ympäri maapallon

Toimintatila
Kaikki toimintatilat

• Nykyisen päiväyksen tarkistaminen kotikaupungista
• Kotikaupunki- ja kesäaika-asetusten (DST) konfigurointi
• Aika- ja päiväysasetusten konfigurointi

Kellonaikatoiminto

• Maailmanaikakaupunki- ja kesäaika-asetusten (DST)
konfigurointi
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Toiminto
• Kokonaisajan mittaus
• Ajastimen käyttö
• Hälytysajan asetus

Toimintatila
Sekuntikellotoiminto
Ajastintoiminto
Hälytystoiminto

Toiminnon valinta
• Paina C-painiketta selataksesi toimintoja alla esitetyllä tavalla.
• Voit palata kellonaikatoimintoon mistä tahansa toimintatilasta pitämällä B-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
• Paina B-painiketta sytyttääksesi näytön taustavalon missä tahansa toimintatilassa (paitsi asetustilassa).
Kotiaika: Tunnit ja minuutit
Kellonaikatoiminto

Maailmanaikatoiminto

Sekuntikellotoiminto

Ajastintoiminto

Hälytystoiminto

Maailmanaika: Tunnit ja minuutit
Yleiset toiminnot
Tässä osiosssa selitettyjä toimintoja voidaan käyttää kaikissa toimintatiloissa.
• Automaattiset paluuominaisuudet
Kello palaa kellonaikatoimintoon automaattisesti, jos sillä ei suoriteta mitään toimenpidettä tietyn ajan sisällä.
Katso alla.
Toimintatila
Hälytys
Kellonaika- tai muu asetustila
(tiedot vilkkuvat näytössä)

Kulunut aika (likimääräinen)
2 - 3 minuuttia

• Tietojen vieritys
B ja D-painikkeita voidaan käyttää asetusiloissa tietojen vierittämiseksi näytössä. Useimmissa tapauksissa tietojen
vierittäminen nopeutuu pitämällä jompaa kumpaa painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
Graafinen alue
• Graafinen alue ilmaisee sekuntien laskennan kellonaika-, maailmanaika- ja ajastintilassa. Katso asianomaiset osiot
lisätietoja varten.

Osoittimien siirtäminen sivuun näytön tietojen tarkastelun helpottamiseksi
Suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet voit siirtää tunti- ja minuuttiosoittimet sivuun helpottaaksesi näytön tietojen
tarkastelua.
• Toimenpiteen voi suorittaa missä tahansa toimintatilassa. Jos kyseessä on asetustila (tiedot vilkkuvat näytössä),
osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti paikkaan, jossa ne eivät estä digitaalinäytön tarkastelua.
1. Paina C-painiketta samalla kun pidät B-painiketta alaspainettuna.
• Tunti- ja minuuttiosoittimet siirtyvät paikkaan, jossa ne eivät estä maailmanajan
ja/tai digitaalinäytön tarkastelua.
2. Paina C-painiketta uudelleen samalla kun pidät B-painiketta alaspainettuna osoittimet palautuvat normaaliasentoihin (normaali aika).
Vilkkuu kun osoittimet
ovat sivuunsiirrettynä
Huom!
• Kellon painikkeet toimivat samalla tavalla riippumatta ovatko ne sivuunsiirrettynä tai normaaliasennoissa.
• Toiminnon vaihtaminen toiseen siirtää osoittimet takaisin normaaliasentoihin.
• Osoittimet siirtyvät takaisin normaaliasentoihin automaattisesti, jos kellolla ei suoriteta mitään toimenpidettä
n. tuntiin.
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KELLONAIKA
Käytä kellonaikatoimintoa ajan ja päiväyksen asettamista ja tarkistamista varten.
Kotiaika: Tunnit ja minuutit

• Joka kerta kun A-painiketta painetaan, kotikaupunkitiedot vaihtuvat alla
esitetyllä tavalla.
Kuukausi, päivä
Viikonpäivä
Tunnit: minuutit,
sekunnit
sekunnit
sekunnit

Maailmanaika:
Tunnit ja
Kotikaupunkitiedot
minuutit
Iltapäivän merkki (PM)
Kotikaupunkisi ja maailmanaikakaupungin vaihtaminen
Pidä D-painiketta alaspainettuna n. kolme sekuntia kellonaikatoiminnossa.
Toimenpide vahtaa kotikaupunkisi maailmanaikakaupunkiin.
Esimerkki: Kotikaupungin (TYO) vaihtaminen maailmanaikakaupunkiin (NYC)
Nykyisen kotikaupungin (TYO) aika
Uuden kotikaupungin (NYC) aika
Pidä alaspainettuna

Nykyisen maailmanaikakaupungin aika
Nykyisen kotikaupungin (TYO) tiedot

Uusi kotikaupunki

Uuden
maailman- Uuden kotikaupungin (NYC) tiedot
aikakaupungin (TYO) aika

KOTIKAUPUNKIASETUSTEN KONFIGUROINTI
Valittavissa on kaksi kotikaupunkiasetusta: varsinaisen kotikaupungin valinta ja joko talvi- tai kesäajan (DST) valinta.
Kotikaupunkiasetusten konfiguroiminen

Kaupunkikoodi

1. Pidä A-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnossa, kunnes näyttöön syttyy
ADJ.
• Tämä ilmaisee, että kello on kaupunkikoodin asetustilassa.
2. Paina D-painiketta (itä) tai B-painiketta (länsi) ja valitse kaupunkikoodi, jonka haluat
käyttää kotikaupunkinasi.
3. Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, palaa kellonaikatoimintoon painamalla A-painiketta.

Huom!
• Määritettyäsi kaupunkikoodin, kello käyttää UTC* yleisaikaa maailmanaikatilassa laskeakseen kellonajan muita aikavyöhykkeitä varten kotikaupunkisi kellonaikaan perustuen.
* Coordinated Universal Time on maailmanlaajuinen tieteellinen kellonaikanormi.
UTC-ajan vertailupiste on Greenwich, Englanti.
Kesäaika-asetuksen (DST) vaihto

DST-ilmaisin
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1. Pidä A-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnossa, kunnes näyttöön syttyy
ADJ.
• Tämä ilmaisee kaupunkikoodin asetustilaa.
2. Valitse DST-asetustoiminto painamalla C-painiketta.
3. Paina D-painiketta ja valitse DST-tilaksi (ON = kesäaika) tai (OFF = talviaika).
• Kesä- ja talviajan välinen vaihtaminen ei olle mahdollista, jos kotikaupungiksi on
valittu UTC.
4. Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, palaa kellonaikatoimintoon painamalla
A-painiketta.
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AIKA- JA PÄIVÄYSASETUSTEN KONFIGUROINTI
Suorita alla esitetyt toimenpiteet säätääksesi kellonaikatoiminnon aikaa, jos aika- ja päiväysasetukset ovat väärin.
Digitaalisten kotikaupunkitietojen muuttaminen säätää myös analogisten osoittimien aika-asetusta.
Jos analogiset osoittimet näyttävät eri aikaa kuin digitaalinäyttö, tarkista analogisten osoittimien kotiasennot ja tee
tarvittavat säädöt mikäli tarpeellista.
Nykyisten aika- ja päväysasetusten säätötoimenpiteet
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnossa, kunnes näyttöön syttyy
ADJ.
• Tämä ilmaisee kaupunkikoodin asetustilaa.
2. Paina C-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta alla esitetyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.
Kaupunkikoodi

DST

12/24-tunnin formaatti

Sekunnit
Tunnit

Taustavalon kestoaika
Painikkeiden merkkiääni (On/Off)

Minuutit
Päivä

Kuukausi

Vuosi

3. Kun muutettavaksi haluamasi aika-asetus alkaa vilkkua, käytä D ja/tai B-painiketta muuttaaksesi sitä alla esitetyllä
tavalla.
Näyttö

Toiminto
12- ja 24-tuntisen aikaformaatin
vaihto
Sekuntien nollaus (00)

Toimenpide
Paina D

Tuntien tai minuuttien vaihto

Paina D (+) ja B (-)

Vuosiluvun vaihto

Paina D (+) ja B (-)

Kuukauden tai päivän vaihto

Paina D (+) ja B (-)

Paina D

4. Poistu asetustilasta painamalla A-painiketta.
Huom!
• Sekuntien nollaaminen (00) laskennan ollessa 30-59 välisellä alueella suurentaa minuuttilukua yhdellä.
• Kun käytetään 12-tuntista aikaformaattia, näyttöön syttyy P-kirjain (iltapäivä) keskipäivän - 11:59 p.m. välisiä aikoja
varten. Keskiyön - 11:59 a.m. välisille ajoille ei ole mitään ilmaisinta. 24-tuntista aikaformaattia käytettäessä kello
näyttää 00:00 - 23:59 väliset ajat ilman mitään ilmaisinta.
• Kellon sisäänrakennettu täysautomaattinen kalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet.
Asetettuasi päiväyksen, sitä ei tarvitse muuttaa paitsi vaihdettuasi kelloon uuden pariston.
• Viikonpäivä vaihtuu automaattisesti päiväyksen vaihtuessa.
KELLONAJAN TARKISTUS TOISESTA AIKAVYÖHYKKEESTÄ
Voit tarkistaa nykyisen ajan yhdestä 31 aikavyöhykkeestä (48 kaupunkia) ympäri maapallon.
Maailmanaikatoiminnolla valittua nykyistä kaupunkia kutsutaan "maailmanaikakaupungiksi"
Valittavissa on kaksi maailmanaikakaupunkiasetusta: Varsinainen maailmanaikakaupungin valinta ja joko talvi- tai
kesäajan (DST) valinta.
Kotiaika: Tunnit ja minuutit

PM-ilmaisin

Maailmanaika: Maailmanaikakaupunki
Tunnit ja minuutit
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Maailmanaikatoiminnon valinta
Käytä C-painiketta maailmanaikakaupungin valintaan.
• Näyttö vaihtuu alla esitetyllä tavalla.
Toiminnon
nimi

Maailmanaikakaupungin koodi
ja nimi vierivät
näytön poikki

Maailmanaikakaupungin
kaupunkikoodi

• Paina A-painiketta valitaksesi näyttöön nykyisen kaupunkikoodin ja nimen painamalla A-painiketta.
Talvi- tai kesäajan (DST) määritys valittua kaupunkia varten

DST-ilmaisin

Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia maailmanaikatilassa.
• Toimenpide valitsee joko kesäajan (DST-ilmaisin syttyy) tai talviajan (DST-ilmaisin
on sammuksissa).
• Kesä- ja talviajan välinen vaihtaminen ei olle mahdollista, jos kotikaupungiksi on
valittu UTC.
• Talvi-/kesäaika (DST) -asetus vaikuttaa ainoastaan näytön ilmaisemaan kaupunkiin.
Se ei koske muita kaupunkeja.

SEKUNTIKELLON KÄYTTÖ
Sekuntikellolla voit mitata kokonaisaikaa, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa.
Sekuntikellotoiminnon valinta
Käytä C-painiketta sekuntikellotoiminnon valintaan.
1/100-sekunnit

Minuutit

Sekunnit

Kokonaisajan mittaus
Käynnistys

Pysäytys

Käynnistys

Pysäytys

Nollaus

Pysäytys

Nollaus

Väliajan vapautus***

Nollaus

Väliajan mittaus
Käynnistys

Väliaika
Väliajan vapautus
(SPL syttyy)

Kaksi loppuaikaa
Käynnistys
*
**
***

Väliaika*
(SPL syttyy)

Pysäytys**

Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.
Toinen juoksija maalissa.
Toisen juoksijan loppuaika.

Huom!
• Sekuntikellolla voi mitata kokonaisaikaa yhteensä 59 minuuttiin, 59.99 sekuntiin asti.
• Kokonaisajan mittaus jatkuu sisäisesti, vaikka vaihtaisit sekuntikellon toiminnon toiseen.
AJASTIN
Lähtölaskenta-ajastin voidaan asettaa yhdestä minuutista 60 minuuttiin asti. Hälytys käynnistyy ajastimen nollautuessa.
Ajastintoiminnon valinta
Käytä C-painiketta ajastintoiminnon valintaan.

Minuutit
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Lähtölaskenta-ajastimen konfigurointi
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna ajastimen käynnistysajan näkyessä näytössä,
kunnes nykyinen käynnistysaika alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetustilaa.
• Jos ajastimen jkäynnistysaika ei ole näkyvissä, valitse se suorittamalla toimenpiteet osiosta "Ajastimen käynnistys".
2. Käytä D (+) ja B (-) painikkeita asetuksen muuttamiseen.
• Käynnistysajan voi säätää yhdestä minuutista 60 minuuttiin asti 1-minuutin
tarkkuudella.
3. Poistu asetustilasta painamalla A-painiketta.
Ajastimen käynnistys
Käynnistys

Pysäytys

Käynnistys

Pysäytys

Nollaus

• Tarkista ennen ajastimen käynnistystä, että ajastin ei ole jo käynnissä (sekunnit vähenevät näytössä).
Jos ajastin on käynnissä, pysäytä se ensin painamalla D-painiketta ja palauta sitten käynnistysaikaan painamalla
A-painiketta.
Hälytyksen katkaisu
Paina mitä tahansa painiketta.
HÄLYTYKSEN KÄYTTÖ
Voit asettaa viisi erillistä päivittäishälytystä. Kun hälytys on kytketty päälle, hälytys
soi n. 10 sekuntia päivittäin kellonaikatoiminnon ajan saavuttaessa esiasetetun
hälytysajan. Hälytys käynnistyy, vaikka kellon toimintatila olisi jokin muu kuin kellonaikatoiminto.
Hälytysaika (tunnit, minuutit)
Hälytystoiminnon valinta
Käytä C-painiketta hälytystoiminnon valintaan.
• Toimenpide vaihtaa näyttöä alla esitetyllä tavalla.
• Paina D-painiketta, jos SIG-ilmaisin syttyy näyttöön.
1 sekunti

1 sekunti

Toiminnon Hälytysnumero
nimi

Hälytysaika

Hälytysajan asetus
1. Käytä D-painiketta hälytystoiminnossa hälytysruutujen selaamiseen, kunnes näyttöön ilmestyyy hälytys, jonka
haluat valita.

Hälytysilmaisin (ON/OFF)
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna, kunnes hälytysasetuksen tuntinumerot alkavat
vilkkua.
• Tämä on asetustila.
3. Paina C-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta tunti- ja minuuttiasetusten
välillä.
4. Kun jokin asetus vilkkuu voit muuttaa sen arvoa käyttämällä D (+) ja B (-) painikkeita
• Asettaessasi hälytysaikaa käyttämällä 12-tuntista formaattia, huomioi oikea aika,
kuten a.m. (ei ilmaisinta) tai p.m. (P-ilmaisin syttyy).
5. Poistu asetustilasta painamalla A-painiketta.
Hälytyksen testaus
Hälytys käynnistyy pitämällä D-painiketta alaspainettuna hälytystoiminnossa.
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Hälytyksen ja tasatuntisignaalin päällekytkentä ja katkaisu
1. Käytä D-painiketta hälytystoiminnossa valitaksesi hälytyksen tai tasatuntisignaalin.
2. Kun olet valinnut hälytyksen tai tasatuntisignaalin, paina A-painiketta kytkeäksesi sen päälle (on) tai pois päältä (- -).
Hälytysilmaisin
• Hälytysilmaisin (kun jokin hälytys on päällä) ja tasatuntisignaalin ilmaisin (kun tasatuntisignaali on päällä) näkyvät näytössä kaikissa toimintailoissa.
Tasatuntisignaalin ilmaisin
Hälytyksen katkaisu
Paina mitä tahansa painiketta.
NÄYTÖN TAUSTAVALO
Kellon näyttö on valaistu helpottaakseen tietojen lukemista hämärässä.
Automaattinen valokytkin sytyttää taustavalon automaattisesti, kun käännät kellon
kasvojasi kohti.
• Automaattinen valokytkin on ensin aktivoitava toimiakseen.
Taustavalon sytyttäminen manuaalisesti
Taustavalo syttyy painamalla B-painiketta missä tahansa toimintatilassa (paitsi asetustilassa).
• Suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet voit valita taustavalon kestoajaksi joko 1.5 sekuntia tai kolme sekuntia.
Taustavalon kestoajan muuttaminen
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnossa, kunnes näyttöön syttyy ADJ.
• Tämä ilmaisee kaupunkikoodin asetustilaa.
2. Valitse taustavalon kestoajan asetusnäyttö painamalla C-painiketta 10 kertaa.
• Näyttöön syttyy joko LT1 tai LT3.
3. Paina D-painiketta valitaksesi kestoajaksi 1.5 sekuntia (näyttöön syttyy LT1) tai kolme sekuntia (näyttöön syttyy LT3).
4. Poistu asetustilasta painamalla A-painiketta, kun kaikki asetukset ovat mieleisesi.
Automaattinen valokytkin
Kun automaattinen valokytkin on aktivoitu, taustavalo syttyy kaikissa toimintatiloissa aina kun käännät kellon alla
esitetyllä tavalla.
Taustavalo syttyy kun käännät sen kasvojasi kohti vaakatasosta yli 40°.
Yli 40°
Pidä kello ranteesi ulkopuolella.
Varoitus!
• Varmista aina, että olet turvallisessa paikassa kun luet kelloa käyttäen automaattista valokytkintä.
Ole erityisen varovainen juostessasi tai harrastaessasi muita aktiviteetteja, jota voivat aiheuttaa
onnettomuuden tai loukkaantumiseen. Huolehdi myös siitä, että automaattisen valokytkimen sytyttämä
taustavalo ei häiritse muita ihmisiä ympärilläsi.
• Pitäessäsi kelloa ranteessa, varmista, että automaattinen valokytkin on pois päältä ennen kuin ajat
polkupyörällä tai kuljetat moottorikäyttöistä ajoneuvoa. Automaattisen valokytkimen äkillinen ja tahaton
toiminta voi luoda häiriötekijän, jonka seurauksena on liikenneonnettomuus tai henkilövamma.
Automaattisen valokytkimen päälle- tai pois-kytkentä
Pidä B-painiketta alaspainettuna n. kolme sekuntia kellonaikatilassa kytkeäksesi automaattisen valokytkimen päälle
(ilmaisin syttyy näyttöön) tai pois päältä (ilmaisin sammuu).
• Automaattisen valokytkimen ilmaisin (LT) näkyy näytössä kaikissa toimintatiloissa, kun valokytkin on aktivoitu.
• Automaattinen valokytkin pysyy aktivoituna n. kuusi tuntia, jonka jälkeen toiminto peruuntuu automaattisesti.
Automaattisen valokytkimen ilmaisin
Taustavaloa koskevat varotoimet
• Taustavaloa on vaikea nähdä suorassa auringonpaisteessa.
• Taustavalo sammuu automaattisesti aina, kun jokin hälytys käynnistyy.
• Taustavalon usein toistuva käyttö kuluttaa paristot nopeasti loppuun.
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• Taustavalo ei syty, jos käännät kellon näyttöä enemmän kuin 15 astetta vaakatason yli tai sen alle. Varmista, että kämmenen ulkopuoli on vaakatasossa maan
suhteen.
• Taustavalo sammuu esiasetetun kestoajan jälkeen (katso osio "Taustavalon
kestoajan muuttaminen"), vaikka kello pidetään käännettynä kasvoja kohti.
• Staattinen sähkö tai magneettinen voima voi häiritä automaattisen valokytkimen toimintaa. Jos taustavalo ei syty,
siirrä kello takaisin aloitusasentoon (vaakatasoon) ja kallista sitä sitten kasvojasi kohti uudelleen.
Ellei tämä toimi, suorista käsivartesi alas sivulle ja nosta se sitten ylös uudelleen.
• Kellosta kuuluu hiljainen napsahtava ääni, kun sitä heilutetaan edestakaisin.
Tämä johtu automaattisen valokytkimen mekaniikasta. Kyseessä ei ole mikään vika.
OSOITTIMIEN ASENTOJEN SÄÄTÖ
Voimakas magnetismi voi siirtää osoittimet väärään aikaan. Säädä tällaisessa tapauksessa osoittimien asennot.
Osoittimien asentojen säätötoimenpiteet
Maailmanaikanäytön osoittimet
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnossa n. viisi sekuntia, kunnes
näyttöön syttyy H.SET.
• Tämä ilmaisee maailmanaikaosoittimien säätötilaa.
• Älä vapauta painiketta vielä, vaikka ADJ-ilmaisin syttyy A-painikkeen ollessa
alaspainettuna.
2. Jos maailmanaikaosoittimet eivät ole klo 12-asennossa, käytä D ja B-painikkeita
ja säädä ne 12-asentoon.
Tunti- ja minuuttiosoitin

3. Paina C-painiketta.
• Kello asettuu tunti- ja minuuttiosoittimien säätötilaan.
4. Jos tunti- ja minuuttiosoittimet eivät ole klo 12-asennossa, käytä D ja B-painikkeita
ja säädä ne 12-asentoon.
5. Paina A-painiketta palataksesi kellonaikatoimintoon.
Tarkista ja varmista, että tunti- ja minuuttiosoittimien näyttämä aika vastaa digitaalinäytön aikaa. Säädä osoittimet uudelleen, jos ajat eivät täsmää.

PAINIKKEIDEN TOIMINTAÄÄNI
Voit halutessasi kytkeä painikkeiden toimintaäänen päälle tai pois päältä.
• Tasatuntisignaali ja muut summeriäänet toimivat normaalisti. vaikka painikkeiden toimintaääni kytketään pois päältä.
Painikkeiden toimintaäänen päällekytkentä ja katkaisu
Äänen mykistysilmaisin
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnossa, kunnes näyttöön syttyy
ADJ.
• Tämä ilmaisee kaupunkikoodin asetustilaa.
2. Paina C-painiketta yhdeksän kertaa ja valitse painikkeiden toimintaäänen asetusnäyttö (On/Off).
Näyttöön syttyy joko KEY tai MUTE.
3. Paina D-painiketta ja valitse asetukseksi joko KEY (päällä) tai MUTE (katkaistu).
4. Poistu asetustilasta painamalla A-painiketta, kun kaikki asetukset ovat mieleisesi.
VIANETSINTÄ
KELLONAJAN ASETUS
Nykyinen aika on useamman tunnin väärässä
Kotikaupunkiasetus on väärä. Tarkista kotikaupunkiasetus ja korjaa tarpeen vaatiessa.
Nykyinen aika on yhden tunnin väärässä
Sinun on muutettava kotikaupungin talvi-/kesäaika (DST) -asetusta. Suorita toimenpiteet osiosta "Talvi- tai kesäajan
(DST) määritys valittua kaupunkia varten.
MAAILMANAIKA
Maailmanaikakaupungin aika on väärässä.
Tämä saattaa johtua värästä talvi-/kesäaika-asetuksesta. Katso lisätietoja osiosta "Talvi- tai kesäajan (DST) määritys
valittua kaupunkia varten".
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ILMAISIMET
Numero

Nimi
Mykistysilmaisin
Automaattinen valokytkin
Osoittimien siirtoilmaisin
Hälytysilmaisin
Tasatuntisign. ilmaisin
DST-ilmaisin
PM-ilmaisin (iltapäivä)

TEKNISET TIEDOT
Tarkkuus normaali lämpötilassa: ±15 sekuntia/kuukausi
Digitaaliaika: Tunnit, minuutit, sekunnit, p.m. (P), kuukausi, päivä, viikonpäivä
Aikaformaatti: 12-tuntia ja 24-tuntia
Kalenterijärjestelmä: Täysautomaattinen kalenteri, esiohjelmoitu vuosien 2000 - 2099 väliselle ajalle
Muuta: Kaupunkikoodi (voidaan ohjelmoida yhdelle 48 kaupunkikoodeista)
Talvi-/kesäaika (DST)
Analogiaika: Tunnit, minuutit (osoitin siirtyy 20 sekunnin välein)
Maailmanaika: 48 kaupunkia (31 aikavyöhykettä)
Muuta: Kesäaika/talviaika
Kotikapungin/maailmanaikakaupungin vaihto
Sekuntikello
Mittausyksikkö: 1/100-sekunti
Mittauskapasiteetti: 59´59.99"
Mittaustoiminnot: Kokonaisaika, väliaika, kaksi loppuaikaa
Ajastin:
Mittausyksikkö: 1 sekunti
Mittausalue: 60 minuuttia
Ajastimen käynnistysajan asetusalue: 1 - 60 minuuttia (1-minuutin porrastuksella)
Hälytykset: 5 päivittäishälytystä, tasatuntisignaali
Taustavalo: LED-valodiodi, taustavalon kestoaika valittavissa (n. 1.5 sekuntia tai 3 sekuntia), automaattinen valokytkin
Muuta: Painikkeiden toimintaäänen päälle/poiskytkentä, osoittimien siirto digitaalinäytön tarkastelun helpottamiseksi
Paristo: Kaksi hopeaoksidiparistoa (tyyppi: SR726W)
Paristojen likimääräinen toiminta-aika (1.5 sekuntia)/päivä alla luetelluissa olosuhteisssa:
• 1 taustavalon käyttö (1.5 sekuntia)/päivä
• Hälytystä 10 sekuntia/päivä
Taustavalon usein toistuva käyttö nopeuttaa paristojen kulumista.

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.

9

