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CASIO 5619
Käyttöopas
• Todellisen tuotteen ulkonäkö saattaa poiketa jonkin verran piirroksen esimerkistä.
Sekuntikellon sekuntiosoitin

Minuuttiosoitin
2. naksahdus

Tuntiosoitin

1. naks

Sekuntiosoitin
Nuppi
Sekuntikellon minuuttiosoitin

Päivyrinäyttö

Aika-asetuksen säätö
Vedä nuppi ulos 2. naksahduskohtaan asti, kun sekuntiosoitin on klo 12-asennossa.
Säädä aika-asetus kiertämällä nuppia.
Työnnä nuppi takaisin sisään aikamerkin mukaan. Kello jatkaa käyntiä normaalisti.
Huom!
• Aseta oikea AM- tai PM-aika.
• Säätäessäsi aikaa, siirrä minuuttiosoitin ensin n. viisi minuuttia ohi lopullisen asetuksen ja sitten takaisin haluamasi
tarkkaan aikaan.
Päivyriasetuksen vaihto
Vedä nuppi ulos 1. naksahduskohtaan asti.
Aseta päivämäärä kiertämällä nuppia itsestäsi poispäin.
Työnnä nuppi takaisin sisään.
Huom!
• Päivyri käyttää 31-päiväistä kuukautta. Säädä tätä lyhyemmät kuukaudet manuaalisesti.
• Vältä muuttamasta päivyrinäytön asetusta klo 9:00 p.m. ja 1:00 a.m. välisenä aikana.
Muussa tapauksessa päivyrin näyttö ei vaihdu oikein keskiyöllä.
Varoitus matalasta paristojännitteestä
• Sekuntiosoitin alkaa siirtyä kahden sekunnin askelin kun paristojännite on matala.
• Vaihda kelloon uusi paristo mahdollisimman pian kun varoitusilmaisin on syttynyt.
• Sekuntikellon toiminta on katkaistu varoitusilmaisimen sytyttyä.
• Jos varoitusilmaisin syttyy sekuntikellon käytön aikana, sekuntikello nollautuu automaattisesti ja pysähtyy.
Nupin käyttö
Nuppi
Joissakin vedenkestävissä malleissa (100m, 200m) on kierrenuppi. Kun tarvitset nuppia,
kierrä sitä itseäsi päin ja vedä se ulos. Älä kierrä nuppia liian voimakkaasti. Nuppi on
kierrettävä takaisin kiinni jokaisen toimenpiteen jälkeen, jotta kello pysyy vesitiiviinä.
Avaa
Jos kellossa on pyöritettävä kehysrengas...
Käynnistys
Jos kellossasi on kierrettävä kehä, kohdista kehän ▼ merkki minuuttiosoittimen
kanssa. Tällöin pystyt tarkistamaan kuinka paljon aikaa kulunut ▼ merkin
kohdistamisesta.
Kokonaisaika
Kellonaika
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Sekuntikellon käyttö
Sekuntikello mittaa aikaa 1 sekunnin tarkkuudella 29 minuuttiin, 59 sekuntiin asti.
Kokonaisaika
Käynnistys

Pysäytys

Käynnistys

Pysäytys

Nollaus

Väliaika

Väliajan
vapautus

Pysäytys

Nollaus

Väliaika
Käynnistys

Tärkeää!
• Älä käytä sekuntikelloa nupin ollessa ulosvedetty.
Huom!
• Kokonaisaikamittaus pysähtyy automaattisesti, kun 30 minuuttia on kulunut.
Osoittimien 0-asentojen korjaus
Suorita alla esitetyt säätötoimenpiteet, jos sekuntikellon osoittimet eivät palaa nolla-asentoon (0) nollatessasi ajanoton.
1. Vedä nuppi ulos 2. naksahdukseen asti.
2. Käytä A-painiketta kohdistaaksesi sekuntikellon sekuntiosoittimen klo 12-asentoon.
Käytä B-painiketta kohdistaaksesi sekuntikellon minuuttiosoittimen klo 12-asentoon.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään, kun kaikki osoittimet ovat haluamissasi asennoissa.
Tärkeää!
• Kello pysähtyy nupin ollessa ulosvedetty. Korjaa kellon aika-asetus suoritettuasi yllä esitetyt toimenpiteet.
Tekniset tiedot
Moduuli

Käyntitarkkuus
normaalissa
lämpötilassa/kuukausi

Pariston
tyyppi

Pariston käyttöikä
(30 min. sekuntikellon
käyttöä/päivä)

5619

±20 sekuntia

SR927SW

Keskimäärin 5 vuotta

Sekuntikello:
Muuta:

Mittauskapasiteetti
Mittausyksikkö 1 sekunti
Mittaukset: Kokonaisaika, väliaika
Varoitus matalasta paristovirrasta
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