
CASIO-moduuli QW-1301,5154
KÄYTTÖOHJE

Onnittelemme Sinua tämän CASIO-kellon hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolellisesti voidaksesi hyödyntää kellon omi-
naisuudet parhaalla mahdollisella tavalla. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

KELLON TOIMINNOT
• Paina B-painiketta toiminnon vaihtoa varten. Seuraavassa yksityiskohtainen selitys jokaisesta toiminnosta.

Kellonaika- Päiväys Hälytys- Kaksoisaika- Sekuntikello-
toiminto toiminto toiminto toiminto toiminto

KELLONAIKATOIMINTO
Tuntiosoitin Minuuttiosoitin Digitaaliajan asetus

1. Pidä C-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes sekunnit
alkavat vilkkua näytössä.

2. Paina C-painiketta vaihtaaksesi valintaa alla esitetyssä järjestyksessä.

PM-ilmaisin
Tunnit Sekunnit

Minuutit
• Saavutettuasi kellonaikanäytön, paina C-painiketta uudelleen ja valitse

vilkkuvat sekunnit.
3. Paina B-pai niketta vilkkuvien sekuntien nollaamiseksi. Sekuntien laskun ollessa 30 - 59 sekunnin välisellä alueella

sekuntien nollaaminen kasvattaa minuuttilukua yhdellä. 00 - 29 välisellä alueella sekunnit nollautuvat minuuttilukua
muuttamatta.

4. Voit suurentaa vilkkuvaa numeroasetusta (ei sekunnit) painamalla B-painiketta. B-painikkeen pitäminen alaspainet-
tuna suurentaa valittua numeroa nopeasti. Kun 12/24-tuntinen aikaformaatti on valittu voit vaihtaa kahden formaatin
välillä B-painiketta painamalla.

5. Kun aika ja käytettäväksi haluamasi formaatti on asetettu, palaa kellonaikatoiminnolle C-painiketta painamalla.
• Ellei mitään painiketta paineta muutamaan minuuttiin, kun jokin valinta vilkkuu näytössä, vilkkuminen lakkaa ja

kello palaa automaattisesti kellonaikatoiminnolle.

Analogisen ajan asetus
Paina A-painiketta millä toiminnolla tahansa siirtääksesi analogista aika-asetusta eteenpäin. Aika muuttuu nopeasti pitä-
mällä A-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna. Aikaa on mahdollista siirtää ainoastaan eteenpäin.

PÄIVÄYSTOIMINTO

Päiväyksen asetus
1. Pidä C-painiketta alaspainettuna päiväystoiminnolla, kunnes kuukausinumerot

alkavat vilkkua.
2. Paina C-painiketta vaihtaaksesi valintaa alla esitetyssä järjestyksessä.

Kuukausi Viikonpäivä
Päiväys

• Saavutettuasi päiväystoimintonäytön, pidä C-painiketta alaspainettuna ja
valitse vilkkuva kuukausi.
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Kuukausi Päiväys Viikonpäivä Päiväystoiminto

AQ-230A-9

Sekunnit Tunnit Minuutit

Kellonaikanäyttö 12/24-tunnin formaatti



3. Paina B-painiketta vilkkuvan kuukausi- tai päiväysnumeron suurentamiseksi. Viikonpäivänäytön ollessa valittu voit
vaihtaa seuraavaan päivään painamalla B-painiketta. Valinta vaihtuu nopeasti pitämällä B-painiketta yhtäjaksoisesti
alaspainettuna.

4. Kun päiväys on asetettu, palaa kellonaikatoiminnolle C-painiketta painamalla.
• Kello ei huomioi karkausvuosia. Muista asettaa helmikuun 29 päivä manuaalisesti karkausvuoden aikana.
• Ellei mitään painiketta paineta muutamaan minuuttiin, kun jokin valinta vilkkuu näytössä, vilkkuminen lakkaa ja

kello palaa automaattisesti kellonaikatoiminnolle.

SEKUNTIKELLOTOIMINTO

Toimintoilmaisin Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan ja ottaa väliaikoja. Sekuntikellon mittaus-
alue on 59 minuuttia ja 59.99 sekuntia.

Ajanotto sekuntikellolla
1. Käynnistä sekuntikello painamalla C-painiketta.
2. Pysäytä sekuntikello painamalla C-painiketta.

Minuutit 1/100 sekunnit 3. Pidä C-painiketta alaspainettuna, kunnes sekuntikello nollautuu ”00:00 00”.
Sekunnit

Kokonaisajan mittaus
1. Käynnistä sekuntikello painamalla C-painiketta.
2. Pysäytä sekuntikello painamalla C-painiketta.
3. Käynnistä ajanotto uudelleen näytön ilmaisemasta ajasta.

Voit toistaa vaiheet 2 ja 3 niin monta kertaa kuin haluat.
4. Pidä C-painiketta alaspainettuna, kunnes sekuntikello nollautuu ”00:00 00”.

HÄLYTYSTOIMINTO

Toimintoilmaisin Hälytysilmaisin Kun päivittäishälytystoiminto aktivoidaan, hälytys soi esiasetetun ajan mukaisesti
20 sekuntia päivittäin. Voit katkaista hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta.
Tasatuntisignaalin ollessa aktivoitu, kello piippaa aina tasatunnein. Huomioi, että
päivittäishälytys ja tasatuntisignaali toimivat digitaalisen aika-asetuksen mukaisesti.
• Ellei mitään painiketta paineta muutamaan minuuttiin, kun hälytystoiminto on

valittu, kello palaa automaattisesti kellonaikatoiminnolle.

Tunnit Tasatuntisignaalin ilmaisin
Minuutit

Hälytysajan asetus
1. Pidä C-painiketta alaspainettuna hälytystoiminnolla, kunnes tuntinumerot

alkavat vilkkua näytössä.
2. Paina C-painiketta vaihtaaksesi valintaa alla esitetyssä järjestyksessä.

• Saavutettuasi hälytystoimintonäytön, pidä C-painiketta alaspainettuna ja 
valitse vilkkuvat tunnit.

3. Paina B-painiketta valittujen numeroiden suurentamiseksi. B-painikkeen alhaalla pitäminen suurentaa numerolukua
nopeasti.
• Hälytysajan formaatti (12- tai 24-tunnin) vastaa digitaalista aikaa varten valitsemaasi formaattia.
• Huomioi, onko aamu- tai iltapäivä asettaessasi hälytysaikaa käyttäen 12-tuntista formaattia.

4. Paina B-painiketta päivittäishälytys-/tasatuntisignaaliasetuksen ollessa valittu vaihtaaksesi toimintatilan alla esitetyssä
järjestyksessä.

Hälytys-/tasatuntisignaali-i lmaisin
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Tunnit Vasen minuuttinumero Oikea minuuttinumero

Hälytystoiminto Hälytyksen/tasatuntisignaalin asetus

Molemmat Molemmat Ainoastaan Ainoastaan
aktivoitu katkaistu päivittäishälytys tasatuntisign.



5. Valitse hälytystoiminto painamalla C-painiketta, kun kaikki hälytysasetukset on tehty.
• Ellei mitään painiketta paineta muutamaan minuuttiin, kun jokin valinta vilkkuu, vilkkuminen lakkaa ja kello palaa 

automaattisesti kellonaikatoiminnolle.

Hälytyksen testaus
Käynnistä hälytys pitämällä B-painiketta alaspainettuna millä toiminnolla tahansa. Huomioi, että B-painikkeen painaminen
vaihtaa myös kellon toiminnon.

KAKSOISAIKATOIMINTO

Kaksoisaikatoiminto mahdollistaa toisen digitaaliajan asettamisen, joka toimii täysin
erillisesti kellon käyttämästä analogi- ja digitaaliajasta. Voit milloin tahansa tarkistaa
kellonajan jostain toisesta aikavyöhykkeestä.

Kaksoisajan asetus
Tunnit Sekunnit 1. Pidä C-painiketta alaspainettuna kaksoisaikatoiminnolla, kunnes tuntinumerot

Minuutit alkavat vilkkua näytössä.
Toimintoilmaisin 2. Paina C-painiketta vaihtaaksesi valintaa alla esitetyssä järjestyksessä.

• Saavutettuasi kaksoisaikatoimintonäytön, pidä C-painiketta uudelleen
alaspainettuna ja valitse vilkkuvat tunnit.

3. Paina B-painiketta valittujen numeroiden suurentamiseksi. B-painikkeen alhaalla pitäminen suurentaa numerolukua
nopeasti. 12-/24-tuntisen asetuksen ollessa valittu, voit vaihtaa kahden formaatin välillä B-painiketta painamalla.

4. Valitse kaksoisaikatoiminto painamalla C-painiketta, kun aika on asetettu.
• Ellei mitään painiketta paineta muutamaan minuuttiin, kun jokin valinta vilkkuu, vilkkuminen lakkaa ja kello palaa 

automaattisesti kellonaikatoiminnolle.
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Tunnit Minuutit

Kaksoisaikatoiminto 12/24 tunnin formaatti


