
CASIO-moduuli 1950
KÄYTTÖOHJE

KELLON TOIMINNOT
• Paina C-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
• Voit palata kellonaikatoiminnolle mistä toimintatilasta tahansa painamalla C-painiketta.
• Ellet paina mitään painiketta muutamaan minuuttiin, kun kellon näytössä on jokin asetusruutu (numerot vilkkuvat),

asetusruutu peruuntuu ja kello palaa automaattisesti näyttämään normaalia kellonaikaa.
• Kello palaa ajannäyttötilaan aina, kun pidät C-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
• Näytön taustavalo syttyy painamalla L-painiketta missä toimintatilassa tahansa.

Kellonaika- Ajastin- Sekuntikello- Hälytys- Kaksoisaika-
toiminto toiminto toiminto toiminto toiminto

KELLONAIKATOIMINTO
Iltapäivän merkki Ajan ja päiväyksen asetus

Viikonpäivä 1. Pidä A-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes sekunnit
Kuukausi - päivä alkavat vilkkua näytössä, mikä ilmaisee asetusruutua.

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

Tunnit Sekunnit
Minuutit

3. Voit nollata vilkkuvan sekuntiluvun painamalla D-painiketta. Sekuntien laskun ollessa 30 - 59 sekunnin välisellä 
alueella sekuntien nollaaminen kasvattaa minuuttilukua yhdellä. 00 - 29 välisellä alueella sekunnit nollautuvat 
minuuttilukua muuttamatta.

4. Kun jokin muu numeroluku (paitsi sekunnit) on valittuna voit suurentaa sen arvoa painamalla D-painiketta tai pienen-
tää sitä painamalla B-painiketta. Valittuasi näyttöön 12-/24-tuntisen asetusformaatin, valitse haluamasi formaatti paina-
malla D tai B-painiketta. Viikonpäivän ollessa valittuna näytössä voit vaihtaa seuraavaan päivään painamalla D-paini-
ketta tai palata edelliseen päivään painamalla B-painiketta.
• Minkä tahansa painikkeen alhaalla pitäminen muuttaa näytössä näkyvän valinnan (paitsi säätäessäsi sekunteja tai

vaihtaessasi 12-/24-tuntista formaattia) arvoa nopeasti.
• 12-tuntista aikaformaattia käytettäessä näyttöön syttyy P -kirjain iltapäiväaikoja (PM) varten. Aamupäiväaikoja (AM) 

varten ei ole mitään erillistä ilmaisinta.
• Näyttöön ilmestyy 24-ilmaisin, kun valitset 24-tuntisen aikaformaatin.

5. Paina A-painiketta palataksesi kellonaikatoiminnolle asetettuasi ajan ja päiväyksen.

NÄYTÖN TAUSTAVALO
Automaattisen valokytkimen toiminta
Kun automaattinen valokytkin on aktivoitu, näytön valaistus syttyy aina, kun käännät ranteesi alla olevan piirroksen esittä-
mällä tavalla. Vältä pitämästä kelloa ranteen sisäpuolella. Tämä saattaa aktivoida automaattisen valokytkimen tilanteissa,
joissa taustavaloa ei tarvita, jolloin pariston käyttöikä lyhenee.

Näytön valaistus syttyy asettamalla kello ensin vaakatasoon
ja kallistamalla sitä sitten kasvojasi kohden yli 40 astetta.

Vaakatasossa Kallistus
40 astetta
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Sekunnit Tunnit Minuutit

12-/24-tunnin formaatti

Viikonpäivä Päivä Kuukausi



• Taustavalo ei syty, jos kelloa kallistetaan vaakatasosta yli 15 astetta vasemmalle tai oikealle.
Kallistus oikealle Kallistus vasemmalle

Vaakatasossa yli 15 astetta yli 15 astetta

• Staattinen sähkönpurkaus saattaa häiritä automaattisen valokytkimen toimintaa. Ellei taustavalo syty,  siirrä käsivarsi
takaisin lähtöasentoon (vaakataso) ja kallista sitä sitten itseäsi kohti uudelleen. Ellei tämäkään auta, oikaise käsivartesi
suoraan alas sivullesi ja nosta se sitten takaisin ylös.

• Tietyissä olosuhteissa taustavalo ei syty ennen kuin n. sekunti on kulunut kellon kääntämisestä kasvojasi kohti.
Tämä ei ole mikään toimintavika.

Automaattisen valokytkimen aktivointi/peruutus
Pidä B-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla automaattisen valokytkimen aktivoimiseksi tai peruuttamiseksi.

Automaattisen valokytkimen
ilmaisin

Pidä B-painike
Aktivoitu alaspainettuna Peruutettu

• Automaattisen valokytkimen ilmaisin näkyy näytössä kaikissa toimintatiloissa valokytkimen ollessa aktivoitu.
• Automaattinen valokytkin peruuntuu automaattisesti n. kolmen tunnin kuluttua sen aktivoimisesta. Tämä estää

pariston nopean loppuunkulumisen. Paina B-painiketta, jos haluat aktivoida valokytkimen uudelleen.
• Voit sytyttää näytön taustavalon painamalla L-painiketta kellonaikatoiminnolla. Taustavalo syttyy tällöin automaattisen

valokytkimen on/off-asetuksesta riippumatta.

Varoitus!
• Kellon näyttö käyttää EL-valoa (elektroluminenssi), jonka valaisuteho heikkenee pitkäaikaisen käytön myötä.
• Taustavalon usein toistuva käyttö nopeuttaa pariston loppuunkulumista.
• Kellosta kuuluu hiljainen ääni aina, kun näytön taustavalo syttyy. Tämä johtuu EL-valon värähtelemisestä.

Kyseessä ei ole mikään toimintavika.

Varoitus!
• Älä koskaan yritä lukea tietoja kellon näytöstä ollessasi vuorikiipeilemässä tai paikoissa, jotka ovat hämäriä tai liukkaita.

Tämä on vaarallista ja saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.
• Älä koskaan yritä lukea tietoja kellon näytöstä ollessasi vilkkaan liikenteen seassa. Tämä on vaarallista ja saattaa aiheut-

taa vakavan loukkaantumisen.
• Älä myöskään tarkkaile kellon näyttöä ajaessasi polkupyörällä, moottoripyörällä tai muulla moottorikäyttöisellä ajoneu-

volla. Tämä on vaarallista ja saattaa aiheuttaa liikenneonnettomuuden ja vakavan loukkaantumisen.
• Varmista, että automaattinen valokytkin on katkaistu ennen kuin ajat polkupyörällä, moottoripyörällä tai muulla moottori-

käyttöisellä ajoneuvolla. Valokytkimen äkillinen toiminta voi häiritä keskittymistä ja aiheuttaa liikenneonnettomuuden ja
vakavan loukkaantumisen.

AJASTIN
Seurantasummerin
ilmaisin Automaattikertauksen ilmaisin Ajastin voidaan asettaa 1 sekunnista 24 tuntiin asti. Hälytys soi 

Kellonaika 10 sekuntia ajastimen nollautuessa, tai, kunnes katkaiset sen
painamalla mitä tahansa painiketta.

Ajastimen käynnistysajan asetus
Minuutit 1/10 sekunnit 1. Pidä A-painiketta alaspainettuna ajastintoiminnolla.

Sekunnit Tunnit alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
Toimintoilmaisin 2. Paina C-painiketta vaihtaaksesi valintaa alla esitetyssä

järjestyksessä.
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3. Paina D-painiketta valitsemasi numeron suurentamiseksi tai B-painiketta sen pienentämiseksi. Numerot muuttuvat
nopeasti pitämällä jompaa kumpaa painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
• Voit nollata (0:00´00) käynnistysajan pitämällä D ja B-painikkeita samanaikaisesti alaspainettuina. 
• Valitse asetukseksi 0:00´00, jos haluat asettaa ajastimen käynnistysajaksi 24 tuntia.

4. Asetettuasi ajastimen käynnistysajan, paina A-painiketta kaksi kertaa palataksesi ajastintoiminnolle.

Ajastimen käyttö
1. Käynnistä ajastinhälytys painamalla D-painiketta ajastintoiminnolla.
2. Paina D-painiketta uudelleen, kun haluat pysäyttää ajastimen.

• Voit jatkaa ajastimen käyttöä painamalla D-painiketta.
3. Pysäytä ajastin ja paina B-painiketta palauttaaksesi sen käynnistysaika-arvolle.

• Ajastimen nollautuessa automaattikertauksen ollessa katkaistu, hälytys soi 10 sekuntia tai, kunnes katkaiset sen
painamalla mitä tahansa painiketta. Ajastin pysähtyy ja palautuu käynnistysaika-arvolle automaattisesti hälytyksen
katkettua.

Automaattikertauksen ja seurantasummerin aktivointi/katkaisu
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna ajastintoiminnolla. Tunnit alkavat vilkkua näytössä, mikä ilmaisee asetusruutua.

Paina A-painiketta uudelleen siirtääksesi vilkkuvan kursorin automaattikertauksen ON/OFF-asetukselle (aktivoitu/kat-
kaistu).

2. Paina D tai B-painiketta kytkeäksesi automaattikertauksen päälle ( ilmaisin syttyy) tai pois.
3. Paina C-painiketta vilkkuvan kursorin siirtämiseksi seurantasummerin ON/OFF-asetukselle (aktivoitu/katkaistu).
4. Paina D tai B-painiketta seurantasummerin aktivoimiseksi ( ilmaisin syttyy) tai katkaisemiseksi.
5. Paina A-painiketta palataksesi ajastintoiminnolle.

• Kun ajastin nollautuu automaattikertauksen ollessa aktivoitu, hälytys soi, mutta ajastin käynnistyy pysähtymättä 
alusta uudelleen. Voit pysäyttää ajastimen painamalla D-painiketta ja palauttaa sen käynnistysaika-arvolle manuaali-
sesti painamalla B-painiketta

• Jos asetat ajastimen käynnistysajaksi 10 sekuntia tai vähemmän automaattikertauksen ollessa aktivoitu, ajastimen
hälytysääni soi ainoastaan sekunnin (normaalien 10 sekunnin sijasta).

• Seurantasummerin ollessa aktivoitu, kello piippaa aina ajastimen ohittaessa 10, 5, 4, 3, 2 ja 1 minuutin ja 50, 40, 30,
20, 10, 5, 4, 3, 2 ja 1 sekunnin merkit.

SEKUNTIKELLOTOIMINTO
Tavoiteaikailmaisin Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa.

Kellonaika Sekuntikellon mittausalue on 23 tuntia, 59 minuuttia ja 59,99 sekuntia.
Voit asettaa myös hälytyssignaalin soimaan, kun tavoiteaika saavutetaan.
Sekuntikellossa on myös automaattinen käynnistystoiminto.

Minuutit 1/100 sekunnit
Sekunnit

Toimintoilmaisin

a) Kokonaisajan mittaus

Käynnistys Pysäytys Käynnistys Pysäytys Nollaus
b ) Väliajan mittaus

Käynnistys Väliaika* Väliajan Pysäytys Nollaus
vapautus

c) Väliaika sekä 1. ja 2. loppuaika
* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.
** Toinen juoksija maalissa. 
*** Toisen juoksijan loppuaika.

Automaattinen käynnistystoiminto
Automaattisella käynnistystoiminnolla kello suorittaa 5 sekunnin pituisen ajastuksen. Sekuntikello käynnistyy automaatti-
sesti ajastimen nollautuessa. Kellosta kuuluu piippaussignaali sekunnin välein ajastuksen kolmen viimeisten sekuntien 
aikana.
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Automaattisen käynnistystoiminnon aktivointi/peruutus
Paina B-painiketta sekuntikellon näytön ollessa nollattu kytkeäksesi automaattisen käynnistystoiminnon päälle tai pois.
• Näytön yläosaan syttyy AUTO-ST-ilmaisin, kun automaattikäynnistys aktivoidaan. AUTO-ST-ilmaisin sammuu ja näytön

yläosaan ilmestyy kellonaika, kun automaattinen käynnistys katkaistaan.

Tavoiteajan asettaminen ja aktivointi
Tavoiteaikailmaisin 1. Pidä A-painiketta alaspainettuna sekuntikellon näytön ollessa nollattu.

Tunnit Tavoiteajan tuntinumerot alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Paina C-painiketta vaihtaaksesi valintaa alla esitetyssä järjestyksessä.

Minuutit Sekunnit
Toimintoilmaisin 3. Paina D-painiketta valitun numeron suurentamiseksi tai B-painiketta sen

pienentämiseksi. Valittu numero muuttuu nopeasti pitämällä jompaa kumpaa
painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
• Voit nollata asetuksen (0:00´00) painamalla D ja B-painikkeita samanaikai-

sesti.
4. Paina A-painiketta siirtääksesi vilkkuvan kursorin tavoiteajan ON/OFF-asetukselle (aktivoitu/peruutettu).
5. Paina D tai B-painiketta tavoiteajan aktivoimiseksi tai peruuttamiseksi.
6. Paina A-painiketta palataksesi sekuntikellotoiminnolle.

Tärkeää!
Hälytys ei käynnisty ellet aktivoi tavoiteaikaa.
• Voit katkaista käynnissä olevan hälytyksen painamalla A, C tai L-painiketta.

HÄLYTYSTOIMINTO
Hälytysilmaisin Hälytys soi päivittäin 20 sekuntia esiasetettuun aikaan. Voit katkaista käynnissä

Tasatuntisignaalin ilmaisin olevan hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta. Kello piippaa kerran aina
Kellonaika tasatunnein, kun tasatuntisignaali aktivoidaan. 

Hälytysajan asetus
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna, kunnes tuntinumerot alkavat vilkkua näy-

tössä, mikä ilmaisee asetusruutua.
Tunnit Minuutit • Toimenpide aktivoi päivittäishälytyksen automaattisesti.
Toimintoilmaisin 2. Paina C-painiketta vaihtaaksesi valintaa alla esitetyssä järjestyksessä.

3. Paina D-painiketta valitun numeron suurentamiseksi tai B-painiketta sen pienentämiseksi. Valittu numero muuttuu 
nopeasti pitämällä jompaa kumpaa painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
• Hälytysajan formaatti (12- tai 24-tuntinen) vastaa kellonaikatoiminnolla valitsemaasi aikaformaattia.
• Huomioi oikea aika asettaessasi hälytysaikaa käyttäen 12-tuntista formaattia. Aamupäiväaikoja varten näyttöön ei

syty mitään ilmaisinta. iltapäiväaikoja varten näyttöön syttyy P -kirjain.
4. Asetettuasi hälytysajan, paina A-painiketta palataksesi kellonaikatoiminnolle.

Päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin päällekytkentä/katkaisu
Paina B-painiketta hälytystoiminnolla vaihtaaksesi valintaa alla esitetyssä järjestyksessä.

• Hälytysilmaisin ( ) ja tasatuntissignaalin ilmaisin ( ) näkyvät näytössä kaikissa toimintatiloissa, kun kyseiset toiminnot
aktivoidaan.

Hälytyksen testaus
käynnistä hälytys pitämällä B-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
• Huomioi, että B-painikkeen painaminen vaihtaa myös hälytyksen ja tasatuntisignaalin ON/OFF-asetuksia.
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Tunnit Minuutit

Molemmat Ainoastaan Ainoastaan Molemmat
katkaistu päivittäishälytys tasatuntisignaali aktivoitu



KAKSOISAIKATOIMINTO
Kellonaika Kakoisaikatoiminto mahdollistaa kellonajan tarkistamisen toisesta aikavyöhyk-

keestä. Voit valita aikaformaatin (12- tai 24-tuntinen) kellonaikatoiminnon käyttä-
mästä aikaformaatista riippumatta.

Kaksoisajan asetus
Tunnit 1. Pidä A-painiketta alaspainettuna kaksoisaikatoiminnolla.  Tuntinumerot alkavat

Minuutit vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
Toimintoilmaisin 2. Paina C-painiketta hälytystoiminnolla vaihtaaksesi valintaa alla esitetyssä järjes-

tyksessä.

3. Paina D-painiketta valitun numeron suurentamiseksi tai B-painiketta sen pienentämiseksi. Valittu numero muuttuu 
nopeasti pitämällä jompaa kumpaa painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.

4. Asetettuasi ajan, paina A-painiketta palataksesi kaksoisaikatoiminnolle.
• Sekuntien lasku kaksoisaikatoiminnolla on tahdistettu sekuntien laskuun kellonaikatoiminnolla.
• Paina B-painiketta kaksoisaikatoiminnolla valitaksesi 12- tai 24-tuntisen aikaformaatin. 
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