
CASIO modulin 2117 käyttöohje W-57

Kellon käyttö

• Paina B-painiketta toiminnon vaihtoa varten. Seuraavilta sivuilta löytyy jokaista toimintoa koskeva tarkempi selitys.
• Suoritettuasi jonkin toimenpiteen millä toiminnolla tahansa, voit palata kellonaikatoiminnolle painamalla B-paini-

ketta.

Kellonaika- Hälytys- Sekuntikello- Ajanasetus-
toiminto toiminto toiminto toiminto

KELLONAIKATOIMINTO

Iltapäivän merkki (PM) • Paina A-painiketta kellonaikatoiminnolla vaihtaaksesi 12 tunnin ja 24
Viikonpäivä tunnin näyttöjärjestelmän välillä.

Päivämäärä • Käyttäessäsi 12 tunnin kellonaikajärjestelmää, näyttöön ilmestyy kirjain 
”P ” ”iltapäivä” aikoja varten (puolelta päivin - 23:00 saakka).
Aamupäiväaikoja varten (keskiyöstä -  11:59 saakka) näytössä ei ole 
mitään ilmaisinta. 2 4 -ilmaisin palaa näytössä 24 tunnin näyttöjärjestel-
mää käytettäessä.

• Kello ilmaisee viikonpäivän seuraavasti:
SU: Sunnuntai MO: Maanantai

Tunnit Sekunnit TU: Tiistai WE: Keskiviikko
Minuutit TH: Torstai FR: Perjantai

SA: Lauantai

HÄLYTYSTOIMINTO

Hälytysilmaisin Kun päivittäishälytys aktivoidaan, hälytys soi 20 sekuntia esiasetetun ajan 
Tasatuntisignaalin koittaessa. Kun tasatuntisignaali aktivoidaan, kello piippaa aina tasatun-
ilmaisin nein.

Toimintoilmaisin
Hälytysajan asettaminen

1. 1. Paina C-painiketta hälytystoiminnolla. Tunnit alkavat vilkkua näytössä.
Päivittäishälytys aktivoituu tällöin automaattisesti.

2. Paina C-painiketta vaihtaaksesi valintaa seuraavassa järjestyksessä:

Tunnit Minuutit
Tunnit

Minuutit Normaali hälytystoiminto
(Mikään numero ei vilku)

3. Paina A-painiketta valit´tujen numeroiden suurentamiseksi. Numerot muuttuvat suurella nopeudella pitämällä
A-painiketta jatkuvasti painettuna.

• Hälytysajan näyttöjärjestelmä (12 tunnin tai 24 tunnin) vastaa normaalia kellonaikatoimintoa varten valitsemaasi
järjestelmää.

• Asettaessasi hälytysaikaa käyttämällä 12 tunnin näyttöjärjestelmää, noudata huolellisuutta asettaaksesi ajan
oikein, kuten aamu- tai iltapäiväaika.

4. Asetettuasi hälytysajan, paina C-painiketta palataksesi hälytystoiminnolle.
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Hälytyksen katkaiseminen
Paina C-painiketta hälytyksen katkaisemiseksi sen käynnistyttyä.

Päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin päälle- ja poiskytkentä
Paina A-painiketta hälytystoiminnolla vaihtaaksesi päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin päällä/pois-asetusta
seuraavassa järjestyksessä.

Molemmat Molemmat Ainoastaan Ainoastaan
päällä pois päältä päivittäishälytys tasatuntisignaali

Hälytyksen testaaminen
Pidä A-painiketta painettuna hälytystoiminnolla hälytyksen käynnistämiseksi.

SEKUNTIKELLOTOIMINTO

Väliajan ilmaisin
Toimintoilmaisin

Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, väliaikoja ja kaksi loppuaikaa.
Sekuntikellon mittausalue on 59 minuuttia ja 59,99 sekuntia.

(a) Kokonaisajan mittaus

Käynnistys Pysäytys Käynnistys Pysäytys Nollaus

Minuutit (b)Väliajan mittaus

Sekunnit
1/100 sekuntia Käynnistys Väliaika Väliajan Pysäytys Nollaus

vapautus

(c) Väliaika ja loppuajat kahdelle

Käynnistys Väliaika* Loppuaika** Väliajan*** Nollaus
vapautus

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

AJANASETUSTOIMINTO

Iltapäivän merkki Kellonajan ja päiväyksen asettaminen

Viikonpäivä 1. Käytä B-painiketta valitaksesi  ajanasetustoiminnon.

Päivä 2. Paina C-painiketta vaihtaaksesi valintaa seuraavassa järjestyksessä:

Sekunnit Tunnit Minuutit

Viikonpäivä Päivämäärä Kuukausi

Tunnit Sekunnit
Minuutit 3. Paina A-painiketta sekuntien ollessa valitut (vilkkuvat) sekuntien 

palauttamiseksi luvulle 00.  Jos A-painiketta painetaan sekuntinäytön
ollessa luvun 30-59 välillä, sekuntinäyttö palautuu luvulle 00 ja minuu-
tit kasvavat yhdellä. Jos sekuntinäyttö on luvun 00-29 välillä, minuutti-
näyttö ei kasva.
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4. Minkä tahansa muun asetuksen (sekunteja lukuunottamatta) ollessa valittu (vilkkuu), paina A-painiketta asetuk-
sen suurentamiseksi. Viikonpäivän ollessa valittu, paina A-painiketta vaihtaaksesi seuraavalle päivälle. 
Valinta muuttuu nopeasti pitämällä A-painiketta jatkuvasti painettuna.

5. Asetettuasi kellonajan ja päiväyksen, paina B-painiketta palataksesi kellonaikatoiminnolle.

• Ellei mitään painiketta käytetä muutamaan minuuttiin, jonkin valinnan vilkkuessa, vilkkuminen lakkaa ja kello
palaa kellonaikatoiminnolle automaattisesti.

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaalilämpötilassa: ±30 sekuntia kuukaudessa.
Kellonaikatoiminto: Tunnit, minuutit, sekunnit, aamu-/iltapäivä (P ), päivämäärä ja viikonpäivä.

Kellonaikajärjestelmä: Vaihdettavissa 12 tunnin ja 24 tunnin välillä.
Kalenterijärjestelmä: Helmikuun 28 päivää huomioiva automaattinen kalenteri.

Hälytystoiminto: Päivittäishälytys, tasatuntisignaali
Sekuntikellotoiminto: 

Mittausyksikkö: 1/100 sekuntia
Mittauskapasiteetti: 59 minuuttia, 59.99 sekuntia
Mittaustoiminnot: Kokonaisaika, väliaika ja kaksi loppuaikaa.

Muuta: Taustavalo
Paristo: Yksi lithium-paristo (tyyppi: CR2016)
Pariston kestoikä: Noin 5 vuotta

• 1 sekunti taustavaloa päivittäin
• Yksi 20 sekunnin hälytys päivittäin
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