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CASIO 5565
Käyttöopas
Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.
Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta. Lue käyttöopas huolellisesti voidaksesi hyödyntää kellon ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.
• Säilytä ohjeet mahdollista tulevaa tarvetta varten.
TUTUSTUMINEN KELLOON
• Kellon mallista riippuen teksti ilmestyy näyttöön joko mustilla kirjaimilla vaaleaa
taustaa vasten tai valkoisilla kirjaimilla tummalla taustalla.
• Painiketoiminnot ilmaistaan viereisessä piirroksessa käytetyillä kirjaimilla.
• Käyttöoppaan eri osiot tarjoavat kaikki tarvitsemasi tiedot jokaisen toiminnon käyttöä
varten.
• Huomioi, että tämän käyttöohjeen piirrokset ovat ainoastaan vertailutarkoituksia
varten. Todellinen tuote saattaa poiketa jonkin verran piirroksista.
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KELLON TOIMINNOT
• Paina B-painiketta vaihtaaksesi toiminnosta toiseen.
• Suoritettuasi jonkin toimenpiteen (ei kuitenkaan C-painiketta käyttämällä) missä tahansa toimintatilassa, voit palata
takaisin kellonaikatoimintoon painamalla B-painiketta.
• Pidä B-painiketta alaspainettuna n. sekunti palataksesi kellonaikatilaan mistä tahansa muusta toimintatilasta.
Kellonaikatoiminto

Puhelin- Maailmanmuistio aikatoiminto

Hälytystoiminto

Ajastin- Sekuntikello- Osoittimien
toiminto
toiminto asetustoiminto

Automaattiset paluuominaisuudet
• Kello palaa kellonaikatoimintoon automaattisesti, jos et suorita mitään painiketoimenpidettä n. kolmeen minuuttiin
puhelinmuistio-, hälytys- tai osoittimien asetustilassa.
• Jos jätät asetusnäyttöön vilkkuvia numeroita tai kohdistimen n. kolmeksi minuutiksi suorittamatta mitään toimenpidettä, kello sulkee asetusnäytön automaattisesti.
• Pitämällä B-painiketta alaspainettuna yli sekunnin missä tahansa toimintatilassa, kello vaihtaa suoraan kellonaikatilaan. Toimenpide ei toimi, jos jokin asetusnäyttö on näkyvissä.
Tietojen vieritys
• C ja D-painikkeita käytetään eri toimintatiloissa ja asetusnäytöissä tietojen selaamiseksi näytössä. Useimmissa tapauksissa näiden painikkeiden alaspainettuna pitäminen vierityksen aikana lisää selailunopeutta.
Perusnäytöt
• Kun valitset puhelinmuistio-, maailmanaika- tai hälytystoiminnon, näyttöön ilmestyy ensimmäiseksi tiedot, jotka olivat
tarkasteltavana, kun kyseinen toiminto viimeksi suljettiin.
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KELLONAIKA
Kellossa on erilliset digitaali- ja analogiajat. Digitaaliajan asetustoimenpiteet poikkeavat analogiajan asetustoimenpiteistä.
• Paina A-painiketta kellonaikatilassa vaihtaaksesi päiväys- ja kellonaikanäytön välillä.
Päiväysnäyttö

Kellonaikanäyttö

Minuutit
PM-ilmaisin
Tunnit

Sekunnit

Viikonpäivä
Kuukausi - päivä

Tunnit:minuutit

Digitaaliaika ja päiväys
Käytä kellonaikatoimintoa digitaaliajan asettamista ja tarkistamista varten. Asettaessasi digitaaliaikaa, voit konfiguroida
asetukset kesäaikaa varten.
Digitaaliajan ja päiväyksen asetus
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna kellonaikatilassa, kunnes sekunnit alkavat
vilkkua, mikä ilmaisee asetusnäyttöä.
2. Paina B-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta alla esitetyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.
Sekunnit

DST

Tunnit

Minuutit

Päivä

Kuukausi

Vuosi

3. Kun haluamasi asetus vilkkuu, voit muuttaa sen arvoa alla esitetyllä tavalla käyttämällä C ja D-painikkeita.
Näyttö

Toiminto

Toimenpide

Sekuntien nollaus 00.
Kesäajan (ON) ja talviajan (OFF)
välinen vaihto.

Paina D.
Paina D.

Tuntien tai minuuttien vaihto.
Vuosiluvun vaihto.

Paina D (+) ja C (-).

Kuukauden tai päivämäärän vaihto
4. Sulje asetusnäyttö painamalla A-painiketta.
• Sekuntien nollaaminen (muuttamatta tunti-, minuutti- tai DST-asetusta) säätää analogisen minuuttiosoittimen
asetuksen automaattisesti. Jos vaihdat tunti-, minuutti- tai DST-asetuksen, suorita toimenpiteet myös osiosta
"Analogisen ajan säätö" säätääksesi analogiset osoittimet vastaavasti.
• Lisätietoja löytyy osiosta "Digitaaliajan kesäaika (DST) asetus".
• Sekuntien nollaaminen 00 laskennan ollessa 30 - 59 välisellä alueella kasvattaa minuuttilukua yhdellä.
00 - 29 välisellä alueella sekunnit nollautuvat 00 minuuttilukua muuttamatta.
• Viikonpäivä vaihtuu näytössä automaattisesti päiväysasetusten (vuosi, kuukausi ja päivä) mukaisesti.
• Vuosiluku voidaan asettaa vuosien 2000 - 2099 väliselle alueelle.
• Kellon sisäänrakennettu täysautomaattinen kalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet.
Asetettuasi päiväyksen, sitä ei tarvitse muuttaa paitsi vaihdettuasi kelloon uuden pariston.
12-tuntisen ja 24-tuntisen kellonajan välinen vaihto
Paina D-painiketta kellonaikatilassa valitaksesi 12-tuntisen tai 24-tuntisen kellonaikaformaatin.
• 12-tuntista formaattia käytettäessä, näyttöön syttyy PM-ilmaisin keskiyön - 11:59 a.m. välisiä aikoja varten.
Keskiyön - 11:59 a.m. välisille ajoille ei ole P (PM) ilmaisinta. 24-tuntisessa formaatissa 0:00 - 23:59 väliset ajat
ilmaistaan ilman P (PM) ilmaisinta.
• Kellonaikatoiminnossa valitsemasi 12-/24-tuntinen aikaformaatti on käytössä kaikissa toimintatiloissa.
Digitaalinen kesäaika (DST) -asetus
Kesäaika siirtää digitaalista aika-asetusta tunnilla eteenpäin talviajasta. Muista kuitenkin, että kaikki maat tai jopa
paikalliaalueet eivät käytä kesäaikaa.
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Kellonaikatoiminnon digitaaliajan vaihtaminen DST- tai talviaikaan
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna kellonaikatilassa, kunnes sekunnit alkavat
vilkkua, mikä ilmaisee asetusnäyttöä.
2. Valitse DST-asetusnäyttö painamalla B-painiketta kerran.
3. Paina D-painiketta valitaksesi kesäajan (ON-ilmaisin syttyy) tai talviajan (OFFilmaisin syttyy).
4. Sulje asetusnäyttö painamalla A-painiketta.
• DST-ilmaisin syttyy kellonaika-, hälytys- ja osoittimien asetustilassa merkiksi,
että kello on siirretty kesäaikaan.
Analogisen ajan asettaminen
Suorita alla esitetyt toimenpiteet, jos analogisten osoittimien näyttämä aika ei ole yhdenmukainen digitaaliajan kanssa.
Analogisen aika-asetuksen säätäminen
1. Paina B-painiketta kuusi kertaa kellonaikatilassa valitaksesi osoittimien asetustoiminnon.
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna, kunnes nykyinen digitaaliaika alkaa vilkkua,
mikä ilmaisee asetusnäyttöä.
3. Paina D-painiketta siirtääksesi analogista aika-asetusta 20 sekuntia eteenpäin.
• Analoginen aika-asetus siirtyy nopeasti pitämällä D-painiketta yhtäjaksoiseti alaspainettuna.
• Paina D ja C-painikkeita samanaikaisesti, jos joudut siirtämään analogisia osoittimia pitkän matkan.
Toimenpide lukitsee osoittimet nopeaan siirtotilaan, jolloin molemmat painikkeet voi vapauttaa. Osoittimet jatkavat
nopeaa siirtymistä, kunnes katkaiset sen painamalla mitä tahansa painiketta. Osoittimien nopea siirtotila pysähtyy
myös automaattisesti 12 tunnin kuluttua tai, jos jokin hälytys (päivittäishälytys, tasatuntisignaali tai ajastimen summeri) alkaa soimaan.
4. Sulje asetusnäyttö painamalla A-painiketta.
• Paina B-painiketta palataksesi kellonaikatilaan.
PUHELINMUISTIO
Jäljellä oleva muisti
Nimi

Tallennenumero
Numero
Puhelinmuistio mahdollistaa yhteensä 30 tallennetta, joista jokainen sisältää nimi- ja puhelinnumerotiedot.
Tallenteet järjestyvät automaattisesti nimien perusteella. Voit valita tallenteita selaamalla niitä näytössä.
• Puhelinmuistiotallenteessa on nimikenttä ja numerokenttä.
• Kaikki tämän osion toimenpiteet suoritetaan puhelinmuistiotilassa, joka valitaan B-painiketta painamalla.
Uuden puhelinmuistiotallenteen luominen
1. Paina C ja D-painikkeita samanaikaisesti puhelinmuistiotilassa valitaksesi
uuden tietonäytön.
Uusi tietonäyttö

• Uudessa tietonäytössä näkyy - - -, mikä tarkoittaa, että nimikenttä ei sisällä
tekstiä.
• Jos uusi tietonäyttö ei ilmesty näkyviin se tarkoittaa, että muisti on täynnä.
Voidaksesi tehdä uuden tallenteen sinun on ensin pyyhittävä joitakin aikaisemmin tehdyistä tallenteista.
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna, kunnes näytön nimikenttään ilmestyy vilkkuva
kohdistin ( _ ), mikä ilmaisee asetusnäyttöä.
3. Käytä D ja C-painikkeita vaihtaaksesi kohdistimen paikkaa kirjainmerkkikentässä. Kirjainmerkit vaihtuvat alla esitetyssä järjestyksessä.
Välilyönti

-

-

-

• Voit syöttää välilyöntejä, kirjainmerkkejä, symboleja ja numeroja nimeä
varten. Katso "Kirjainmerkkilista" käyttöoppaan lopussa.
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4. Syötettyäsi kohdistinpisteeseen haluamasi merkin, paina B-painiketta siirtääksesi kohdistinta oikealle.
5. Toista vaiheet 3 ja 4, kunnes koko nimi on syötetty.
• Voit syöttää enintään kahdeksan merkkiä yhtä nimeä varten.
6. Syötettyäsi koko nimen, paina B-painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan
kohdistimen siirtämiseksi numerokenttään.
• Pitkä kohdistin ( _ ) tarkoittaa, että olet nimikentässä. Numerokentässä on
lyhyt kohdistin.
• Nimikentässä on tilaa kahdeksalle kirjainmerkille, joten sinun on painettava
B-painiketta siirtääksesi kohdistimen kahdeksannelta kirjainmerkitä numerokenttään.
• Numerokentässä on tilaa 16 numerolle. Painamalla B-painiketta kohdistimen
ollessa 16 numerossa, kohdistin siirtyy takaisin nimikentän ensimmäiselle
kirjainmerkille.
7. Käytä D ja C-painikkeita vaihtaaksesi kirjainmerkkiä kohdistinpisteessä. Kirjainmerkit vaihtuvat alla esitetyssä järjestyksessä.
(Välilyönti)

-

8. Kun haluamasi kirjainmerkki on kohdistinpisteessä, paina B-painiketta siirtääksesi kohdistinta oikealle.
9. Toista vaiheet 7 ja 8, kunnes kaikki tarvittavat numerot on syötetty.
• Numerokenttään on mahdollista syöttää enintään 16 numeroa.
10. Paina A-painiketta taltioidaksesi tiedot ja palataksesi puhelinmuistion tallennenäyttöön (ilman kohdistinta).
• Tallennettuasi tiedot painamalla A-painiketta, nimi vilkkuu n. sekunnin merkiksi tallenteiden järjestämisestä.
• Huomaa, että nimen syöttäminen nimikenttään on pakollista, muussa tapauksessa tallennus ei ole mahdollista.
Puhelinmuistiotallenteiden valinta
Paina D (+) painiketta selataksesi puhelinmuistiotallenteitä näytössä.
• Näytössä näkyy ainoastaan nimitiedot selatessasi puhelinmuistiotallenteita.
• Paina A-painiketta vaihtaaksesi nimi- ja numerokentän välillä.
Nimi

Numero

• Nimi ja numero vierii oikealta vasemmalle näytössä. Viimeisen ja ensimmäisen tietomerkin väliin ilmestyy erotin
( ).
• Painamalla D-painiketta viimeisen puhelinmuistiotallenteen ollessa näytössä, näkyviin ilmestyy uusi tietonäyttö.
Puhelinmuistiotallenteiden editointi
1. Käytä D-painiketta puhelinmuistiotilassa selataksesi tallenteita ja valitse editoitavaksi haluamasi tallenne.
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna, kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva kohdistin.
3. Käytä B-painiketta siirtääksesi vilkkuvan kohdistimen vaihdettavaksi haluamallesi merkille.
4. Käytä C ja D-painikkeita valitsemasi merkin vaihtamiseen.
• Katso merkkien syöttämistä koskevia lisätietoja osiosta "Uuden puhelinmuistiotallenteen luominen" (vaihe 3
nimen syöttöä ja vaihe 7 numeron syöttöä varten).
5. Tehtyäsi haluamasi muutokset, paina A-painiketta tallennusta varten ja palaa puhelinmuistionäyttöön.
Puhelinmuistiotallenteen pyyhintä
1. Käytä D-painiketta puhelinmuistiotilassa selataksesi tallenteita ja valitse pyyhittäväksi haluamasi tallenne.
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna, kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva kohdistin.
3. Pyyhi tallenne painamalla C ja D-painikkeita samanaikaisesti.
• Näyttöön syttyy CLR merkiksi, että tallenne on pyyhkiytynyt. Pyyhinnän jälkeen näyttöön ilmestyy jälleen kohdistin
uuden tiedon syöttöä varten.
4. Syötä haluamasi tiedot tai paina A-painiketta palataksesi puhelinmuistionäyttöön.
MAAILMANAIKA
Kaupunkikoodi

Valittua kaupunkikoodia
vastaava aika

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.

Maailmanaika näyttää ajan 30 kaupungista (29 aikavyöhykettä) ympäri maailman.
• Kaikki tämän osion toimenpiteet suoritetaan maailmanaikatilassa, joka valitaan
B-painiketta painamalla.
Maailmanaika
Kellonaikatoiminnon ja maailmanaikatoiminnot ajat ovat riippumattomia
toisistaan, joten kummankin aika on säädettävä erikseen. Kello sisältää tietyn
määrän esiasetettuja kaupunkikoodeja, joista jokainen edustaa aikavyöhykettä,
jossa kyseinen kaupunki sijaitsee.
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• Joka kerta kun vaihdat jotain kaupunkia koskevan aika-asetuksen maailmanaikatilassa, muuttuvat myös kaikkien
muiden kaupunkien asetukset vastaavasti.
• Jos sijaintisi ei sisälly esiasetettuhin kaupunkikoodeihin, valitse jokin esiasetettu kaupunkikoodi, joka on samassa
aikavyöhykkeessä sijaintisi kanssa.
Maailmanajan asettaminen
1. Paina D-painiketta maailmanaikatilassa selataksesi kaupunkikoodeja.
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna, kunnes maailmanajan DST On/Off-asetus
alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetusnäyttöä.
3. Paina B-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta alla esitetyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.
DST

Tunnit

Minuutit

4. Kun jokin asetus vilkkuu, voit muuttaa sen arvoa käyttämällä D ja C-painikkeita.
• Painamalla D ja C-painikkeita samanaikaisesti, kun jokin maailmanaika-asetus vilkkuu, näytön ilmaisema asetus
vaihtuu samaksi kellonaikatoiminnon ajan kanssa.
• Kun DST On/Off-asetus on valittuna (vilkkuu), paina D-painiketta valitaksesi kesäajan (ON) tai talviajan (OFF).
• Tunti- tai minuuttiasetuksen ollessa valittuna (vilkkuu), käytä D (+) ja C (-) painikkeita säätääksesi asetusta.
5. Sulje asetusnäyttö painamalla A-painiketta.
Kellonajan tarkistaminen toisesta kaupunkikoodista
Paina D-painiketta selataksesi kaupunkikoodeja.
Kaupunkikoodin vaihtaminen talvi- ja kesäaikaan
1. Paina D-painiketta maailmanaikatilassa valitaksesi kaupunkikoodin, jonka
talvi-/kesäaika-asetuksen haluat vaihtaa.
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna, kunnes maailmanajan DST On/Off-asetus
alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetusnäyttöä.
3. Paina D-painiketta vaihtaaksesi kesäajan (ON) ja talviajan (OFF) välillä.
4. Sulje asetusnäyttö painamalla A-painiketta.
• DST-ilmaisin syttyy näyttöön maailmanaikatilassa merkiksi, että kesäaika-asetus on valittu.
• Yllä esitetty toimenpide vaihtaa maailmanajan kaikki kaupunkikoodit joko kesäaikaa tai talviaikaan.
Huomioi, että et voi tehdä asetuksia yksittäisiä kaupunkikoodeja varten.
HÄLYTYKSET

Hälytysaika (tunnit, minuutit)

Kun jokin hälytyksistä kytketään päälle, hälytyssummeri soi hälytysajan koittaessa.
Yksi hälytyksistä on torkkuhälytys, kaksi muuta ovat päivittäishälytyksiä.
Voit aktivoida myös tasatuntisignaalin, jolloin kello piippaa kaksi kertaa aina tasatunnein.
• On kaksi hälytysnäyttöä: AL1, AL2 ja SNZ (torkku). Tasatuntisignaali näyttö on
SIG.
• Kaikki tämän osion toimenpiteet suoritetaan hälytystilassa, joka valitaan Bpainiketta painamalla.

Hälytysajan asetus
1. Paina D-painiketta maailmanaikatilassa selataksesi hälytysnäyttöjä, kunnes
näkyviin ilmestyy hälytys, jonka ajan haluat asettaa.

2.
3.
4.
5.

• Valitse AL1 tai AL2 asettaaksesi päivittäishälytyksen. Valitse SNZ-näyttö asettaaksesi torkkuhälytyksen.
• Torkkuhälytys kertautuu viiden minuutin välein.
Valittuasi hälytyksen, pidä A-painiketta alaspainettuna, kunnes hälytysajan tuntiasetus alkaa vilkkua, mikä ilmaisee
asetusnäyttöä.
• Toimenpide aktivoi hälytyksen automaattisesti.
Paina B-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta tunti- ja minuuttiasetusten välillä.
Kun jokin asetus vilkkuu, voit muuttaa sitä käyttämällä D (+) ja C (-) painikkeita.
• Asettaessasi hälytysaikaa käyttämällä 12-tuntista formaattia, huomioi oikea aika, kuten a.m. (ei ilmaisinta) tai
p.m. (P-ilmaisin).
Sulje asetusnäyttö painamalla A-painiketta.
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Hälytyksen toiminta
Hälytys soi n. 10 sekuntia esiasetettuun aikaan. Jos kyseessä on torkkuhälytys, hälytys kertautuu yhteensä seitsemän
kertaa, viiden minuutin välein, tai kunnes katkaiset sen.
• Hälytys- ja tasatuntisignaalitoiminnot suoritetaan kellonaikatoiminnon ajan mukaisesti.
• Hälytys katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta.
• Torkkuhälytys peruuntuu, jos jokin alla esitetyistä toimenpiteistä suoritetaan torkkuhälytysten välisten 5-minuuttisten
jaksojen aikana.
Valitaan kellonajan asetusnäyttö
Valitaan SNZ asetusnäyttö
Hälytyksen testaus
Käynnistä hälytys pitämällä D-painiketta alaspainettuna hälytystoiminnossa.
Hälytyksen ja tasatuntisignaalin päällekytkentä ja katkaisu
1. Käytä D-painiketta hälytystilassa hälytyksen tai tasatuntisignaalin valintaan.
2. Paina A-painiketta kytkeäksesi hälytyksen (tasatuntisignaalin) päälle tsi pois.
• Ilmasimet syttyvät alla olevan piirroksen esittämällä tavalla, kun päivittäishälytys ja tasatuntisignaalin kytketään
päälle.
Torkkuhälytysilmaisin
Hälytysilmaisin 1
Hälytysilmaisin 2
Tasatuntisignaalin ilmaisin
• Yllä olevat ilmaisimet syttyvät näyttöön kaikissa toimintatiloissa.
• Hälytystä vastaava ilmaisin vilkkuu hälytyksen soidessa.
• Torkkuhälytysilmaisin vilkkuu hälytysten välisten 5-minuuttisten jaksojen aikana.
LÄHTÖLASKENTA-AJASTIN
Sekunnit

Ajastin voidaan asettaa minuutista 24 tuntiin asti. Hälytys käynnistyy ajastimen
nollautuessa.
• Kaikki tämän osion toimenpiteet suoritetaan ajastintilassa, joka valitaan Bpainiketta painamalla.

Tunnit Minuutit

Ajastimen käynnistysajan asettaminen
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna ajastintilassa, kunnes ajastimen käynnistysajan tunnit alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusnäyttöä.

• Jos ajastimen käynnistysaika ei ole näkyvissä, valitse se suorittamalla toimenpiteet osiosta "Ajastimen käyttö".
2. Paina B-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta tunti- ja minuuttiasetusten välillä.
3. Kun jokin asetus vilkkuu, voit muuttaa sitä käyttämällä D (+) ja C (-) painikkeita.
4. Sulje asetusnäyttö painamalla A-painiketta.
Ajastimen käyttäminen
Paina D-painiketta käynnistääksesi ajastimen.
• Ajastimen nollautuessa, hälytys soi 10 sekuntia tai, kunnes katkaiset sen
painamalla mitä tahansa painiketta. Ajastin palautuu käynnistysaika-arvolle
automaattisesti hälytyksen pysähdyttyä.
• Voit asettaa ajastimen taukotilaan painamalla D-painiketta laskennan ollessa
käynnissä. Paina D-painiketta uudelleen, kun haluat jatkaa lähtölaskentaa.
• Jos haluat katkaista ajastimen kokonaan, aseta ensin taukotilaan painamalla
D-painiketta ja paina sitten A-painiketta. Ajastin palautuu käynnistysaika-arvolle.
• Ajastin jatkaa laskentaa, vaikka ajastintoiminto katkaistaan.
SEKUNTIKELLO
Sekunnit
1/100-sekunnit

Tunnit Minuutit
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Sekuntkellolla voi mitata kokonaisaikaa, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa.
Sekuntikellon mittausalue on 23 tuntia, 59 minuuttia, 59.99 sekuntia.
• Sekuntikello jatkaa ajanottoa käynnistyen nollasta uudelleen saavutettuaan
mittausalueen rajan, kunnes se pysäytetään.
• Sekuntikello jatkaa mittausta, vaikka ajanottotoiminto suljetaan.
• Käynnissä oleva ajanotto jatkuu sisäisesti, vaikka kellon toimintatila vaihdetaan
johonkin toiseen toimintoon. Jos sekuntikellotoiminto suljetaan, kun jokin väliaika on pysäytettynä näytössä, kyseinen väliaika ei ilmesty näyttöön uudelleen
palatessasi sekuntikellotoimintoon.
• Kaikki tämän osion toimenpiteet suoritetaan sekuntikellotoiminnossa, joka
valitaan B-painiketta painamalla.
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AJANOTTO SEKUNTIKELLOLLA
Kokonaisajan mittaus
Käynnistys

Pysäytys

Käynnistys

Pysäytys

Nollaus

Väliajan
vapautus

Pysäytys

Nollaus

Väliajan
vapautus***

Nollaus

Väliajan mittaus
Käynnistys

Väliaika

Väliaika ja kaksi loppuaikaa
Käynnistys

Väliaika*

Pysäytys**

*
Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.
** Toinen juoksija maalissa.
*** Toisen juoksijan loppuaika.
NÄYTÖN TAUSTAVALO
Kellon näyttö on taustavalaistu helpottaakseen tietojen lukemista pimeässä.
Taustavalon sytyttäminen
Paina C-painiketta missä tahansa toimintatilassa (paitsi, kun jokin asetus on näytössä) sytyttääksesi taustavalon
n. sekunniksi.
Taustavaloa koskevat varotoimet
• Taustavaloa on vaikea nähdä suorassa auringonpaisteessa.
• Taustavalo sammuu automaattisesti, kun jokin häytys alkaa soimaan.
• Taustavalon jatkuva käyttö kuluttaa akun varauksen nopeasti loppuun.
TEKNISET TIEDOT
Tarkkuus normaalissa lämpötilassa: ±30 sekuntia/kuukausi
Kellonaika: Tunnit, minuutit, sekunnit, p.m. (P), kuukausi, päivämäärä, viikonpäivä
Aikaformaatti: 12 tuntia ja 24 tuntia
Kalenterijärjestelmä: Täysautomaattinen kalenteri, esiohjelmoitu vuosien 2000 - 2099 väliselle ajalle.
Muuta: 2 näyttöformaattia (päiväys, kellonaika), DST (kesäaika/talviaika)
Puhelinmuistio:
Muistikapasiteetti: Enintään 30 tallennetta, joista jokainen sisältää nimen (8 merkkiä) ja puhelinnumeron
(16 numeroa)
Muuta: Jäljellä olevan muistin näyttö, automaattinen järjestys
Maailmanaika: 30 kaupunkia (29 aikavyöhykettä)
Muuta: Kesäaika/talviaika
Hälytykset: 3 päivittäishälytystä (yksi torkkuhälytys), tasatuntisignaali
Lähtölaskenta-ajastin:
Mittausyksikkö: 1 sekunti
Syöttöalue: 1 minuutista 24 tuntiin asti (1 minuutin tarkkkuudella ja 1 tunnin tarkkuudella)
Sekuntikello:
Mittausyksikkö: 1/100-sekunnit
Mittauskapasiteetti: 23:59´59.99"
Mittaustoiminnot: Kokonaisaika, väliaika, kaksi loppuaikaa
Taustavalo: LED-valodiodi
Muuta: 2 analogista osoitinta, tunnit, minuutit (osoitin siirtyy 20 sekunnin välein)
Paristo: Yksi litiumparisto (tyyppi: CR2025)
Kestoikä n. 10 vuotta tyypillä CR2025 (10 sekuntia hälytystä/päivä ja yksi taustavalo
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