
CASIO modulin 2217 käyttöohje FS-06

Kellon käyttö

• Jos kellon näyttö muuttuu jatkuvasti, katso kohta ”Automaattinen näyttötoiminto” sivulta 8
sen pysäyttämistä koskevia lisätietoja varten.

• Paina D-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
• Palatessasi kellonaikatoiminnolle joltakin toiselta toiminnolta, näyttöön ilmestyy ensin kotikaupunkikoodi ja muuta-

man sekunnin kuluttua kellonaika. Katso alla oleva kohta ”Kellonaikatoiminto” tarkempia tietoja varten.
• Paina A-painiketta millä toiminnolla tahansa (lukuunottamatta muistiotoiminto tai tehdessäsi asetuksia) näytön

taustavalon sytyttämiseksi noin 1.5 sekunniksi.

Kellonaika- Päivälaskuri- Maailmanaika- Hälytys- Hälytys- Sekuntikello- Muistio-
toiminto toiminto toiminto toiminto 1 toiminto 2 toiminto toiminto

KELLONAIKATOIMINTO

• Normaalin kellonaikanäytön lisäksi, käytä kellonaikatoimintoa kellonajan ja päiväyksen asettamiseen.

Iltapäivän merkki
Kellonajan asetus
Suorita seuraavat toimenpiteet valitaksesi jonkin kaupungin (kaupunki-
koodi) kotikaupungiksesi ja aseta sitten tämän kellonaika ja päiväys.
Voit myös määrittää haluatko käyttää 12- tai 24-tuntista asetusta kaikkia
kellonajan ilmaisevia ruutuja varten.

Tunnit • Kaupunkikoodiasetuksen vaihtaminen muuttaa yleensä kellonajan
Minuutit asetusta ja joskus myös päiväyksen. Valitse tästä syystä kotikaupunkisi

Sekunnit ennen kellonajan ja päiväyksen asettamista.
• Valittuasi kotikaupungin ja asetettuasi sen ajan, voit tarkistaa muiden

kaupunkien kellonajan yksinkertaisesti vaihtamalla kaupunkikoodiase-
tusta.

Kellonajan asetustoimenpiteet

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

2. Käytä A- ja B-painikkeita kaupunkikoodien selaamiseen kunnes koti-
kaupungiksesi asetettavaksi haluamasi koodi ilmestyy näyttöön.
• Katso tämän käyttöohjeen lopussa oleva kohta ”Kaupunkikoodi-

Kaupunkikoodi taulukko” käytettävissä olevia kaupunkikoodeja koskevaa täydel-
listä luetteloa varten.

3. Paina D-painiketta vilkkuvan kursorin siirtämiseksi alla esitetyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.

Kaupunki- Sekunnit Tunnit Minuutit
koodi

Päivämäärä Kuukausi Vuosiluku 12/24-tunnin
järjestelmä
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4. Pidä D-painiketta painettuna kunnes sekunnit alkavat vilkkua näytössä.

5. Sekuntien ollessa valitut (numerot vilkkuvat), paina B-painiketta sekuntien nollaamiseksi ”00”.
• Jos B-painiketta painetaan sekuntien laskun ollessa luvun 30-59 välillä, sekunnit palautuu luvulle 00 ja 

minuutit kasvavat yhdellä. Jos sekuntien lasku on luvun 00-29 välillä, minuuttinäyttö ei kasva.

6. Paina D-painiketta kunnes tunnit alkavat vilkkua näytössä.

7. Paina B-painiketta tuntinumeroiden kasvattamiseksi tai A-painiketta niiden pienentämiseksi. 

8. Toista vaiheet 6 ja 7 asettaaksesi minuutit, vuosiluvun, kuukauden ja päivämäärän.

• Kun 12-tuntinen näyttöjärjestelmä on valittuna, paina B-painiketta vaihtaaksesi 12-tuntisen (12H) ja 24-tunti-
sen (24H) kellonaikanäytön välillä.

9. Tehtyäsi haluamasi asetukset, paina C-painiketta palataksesi kellonaikaruutuun.

Päiväyksen ja maailmanajan toimintoruutujen tarkasteleminen
Paina C-painiketta kellonaikatoiminnolla valitaksesi päiväysruudun näyttöön ja B-painiketta valitaksesi maailmanaika-
toimintoruudun. Valitsemasi ruutu säilyy näytössä muutaman sekunnin, jonka jälkeen kello palaa kellonaikanäyttöön.

(Päiväys) (Maailmanaikatoiminto)

Kuukausi Päivä Kellonaika valitusta kaupungista
Viikonpäivä

TAUSTAVALO

Automaattinen valokytkin
Kun automaattinen valokytkin on aktivoituna, taustavalo syttyy automaattisesti noin 1.5 sekunniksi alla esitetyissä 
olosuhteissa.  Vältä pitämästä kelloa ranteesi sisäpuolella, koska tällaisessa tapauksessa automaattinen taustavalo 
syttyy silloin, kun sitä ei tarvita, jolloin pariston kestoikä lyhenee.

Taustavalaistus syttyy, kun käännät kellon vaakatasoon ja kallistat
sitä sitten yli 40° itseäsi kohti.

Vaakataso- 40°
asento kallistus

• Taustavalaistus ei syty, jos kellon näyttö on yli 15° kallellaan vasemmalle tai oikealle vaakatasoon nähden.
Varmista, että kämmenesi on vaakatasoasennossa.

Vaakatasossa Yli 15° kallistus Alle 15° kallistus
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• Staattinen sähkö tai magnetismi saattaa häiritä automaattisen taustavalaistuksen toimintaa. Jos taustavalaistus ei
syty, siirrä kello takaisin aloituspisteeseen (vaakataso) ja kallista sitä itseäsi kohti uudelleen. Ellei tämä auta laske 
kätesi alas siten, että se riippuu vieressäsi ja nosta se sitten ylös uudelleen.

• Tietyissä olosuhteissa taustavalaistus ei syty ennen kuin noin yksi sekunti on kulunut kellon kääntämisestä itseäsi 
kohti. Tämä ei välttämättä tarkoita, että taustavalaistuksessa olisi vikaa.

Automaattisen valokytkimen päällekytkentä ja katkaisu
Pidä A-painiketta painettuna kellonaikatoiminnolla kaksi sekuntia automaattisen valokytkimen päällekytkentää ja
katkaisua varten.

Automaattisen valokytkimen
ilmaisin

Pidä A
painettuna

• Automaattisen valokytkimen ilmaisin palaa näytössä kaikilla toiminnoilla kytkimen ollessa aktivoitu.
• Paristojen loppuunkulumisen välttämiseksi automaattinen valokytkin asettuu katkaisuasentoon automaattisesti

noin viiden tunnin kuluttua sen päällekytkeytymisestä. Toista halutessasi ylläesitetty toimenpide automaattisen 
valokytkimen aktivoimiseksi uudelleen.

• Painamalla A-painiketta millä tahansa toiminnolla (paitsi muistiotoiminnolla tai tehdessäsi asetuksia) näytön tausta-
valaistus syttyy noin 1.5 sekunniksi taustavalon päälle/poiskytkentäasetuksesta riippumatta.

Varoitus
• Kellon käyttämän elektroluminenssivalaistuksen (EL) valaisuteho heikkenee pitkäaikaisen käytön myötä.
• Taustavalon usein toistuva käyttö lyhentää pariston käyttöikää.
• Kellosta kuuluu hiljainen ääni aina, kun taustavalo syttyy. Tämä johtuu EL-valaistuksesta, joka alkaa värähdellä 

syttyessään. Tämä ei ole mikään vika.

Varoitus!
• Älä koskaan yritä lukea kelloa  harrastaessasi vuorikiipeilyä tai kävellessäsi pimeässä vaikea-

kulkuisessa maastossa. Tämä on vaarallista ja saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.
• Älä koskaan yritä lukea kelloa juostessasi ympäristössä, jossa on olemassa loukkaantumisen

vaara, erityisesti paikoissa, joissa on ajoneuvo- tai jalankulkuliikennettä. Tämä on vaarallista 
ja saattaa aiheuttaa vakavan vahingon.

• Älä koskaan yritä lukea kelloa ajaessasi polkupyörällä tai käyttäessäsi moottoripyörää tai
muuta moottorikäyttöistä laitetta. Tämä on vaarallista ja saattaa aiheuttaa liikenneonnetto-
muuden ja vakavan henkilövahingon.

• Pitäessäsi kelloa, varmista, että sen automaattinen taustavalaistus on katkaistu ennen kuin 
ajat polkupyörällä, käytät moottoripyörää tai muuta moottorikäyttöistä ajoneuvoa. 
Taustavalaistuksen äkillinen syttyminen saattaa herpaannuttaa huomiokykysi ja aiheuttaa 
liikenneonnettomuuden ja vakavan henkilövahingon.

PÄIVÄLASKURITOIMINTO

Päivälaskuritoiminto mahdollistaa päivien laskun kellonaikatoiminnon päiväyksestä tiettyyn tavoitepäiväykseen.
• ”DAY” ilmaisin vilkkuu näytössä ennen tavoitepäiväystä ja ” ” ilmaisin alkaa vilkkua tavoitepäiväyksen koitta-

essa. Nämä ilmaisimet vilkkuvat kaikilla toiminnoilla, vuosiluvun asetuksesta riippumatta.
• Päivälaskurin peruspäiväys on 2001/12/25.
• Paina B-painiketta näytön vaihtamiseksi tavoitepäiväyksen ja päivien lukumäärän välillä.

Paina B.

Kuukausi Päivä  Vuosi Päivien lukumäärä

Tavoitepäiväys
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Tavoitepäiväyksen asettaminen

1. Pidä C-painiketta painettuna kunnes vuosiluku alkaa vilkkua näytössä, ilmaisten asetusruutua.

2. Paina D-painiketta vilkkuvan kursorin siirtämiseksi alla esitetyssä järjestyksessä.

Vuosiluku Kuukausi Päivämäärä

3. Paina B-painiketta asetuksen suurentamiseksi tai A-painiketta asetuksen pienentämiseksi.
• Paina B- ja A-painikkeita samanaikaisesti asettaaksesi vallitsevan päiväyksen tavoitepäiväykseksi. Voit tämän

jälkeen muuttaa päiväystä mieleisellä tavalla.

4. Tehtyäsi haluamasi asetukset, paina C-painiketta sulkeaksesi syöttöruudun.
• Voit asettaa päiväyksen Tammikuun 1 päivän, 1940 - Joulukuun 31 päivän, 2039 väliselle ajalle.

MAAILMANAIKATOIMINTO

Maailmanaikatoiminto ilmaisee kellonajan 40 kaupungista ympäri
Kaupunkikoodi maailman.

Kotiaikadifferentiaali • Kaupunkikoodeja koskevia täydellisiä tietoja varten, katso tämän
käyttöohjeen lopussa oleva kohta ”Kaupunkikooditaulukko”.

• Kotiaikadifferentiaali näyttää kotikaupunkisi (kaupunki, joka on
valittu kellonaikatoiminnolla) ja kellon näytössä näkyvän maail-
manaikakaupungin välisen aikaeron.

• Kaupunkikoodi, joka näkyy näytössä poistuessasi maailmanaika-
toiminnolta, aktivoituu uudelleen, kun valitset maailmanaikatoi-

Toimintoilmaisin minnon seuraavan kerran.
Valittua kaupunkia vastaava kellonaika

Kellonajan tarkistaminen toisesta kaupungista
Paina B-painiketta maailmanaikatoiminnolla selataksesi kaupunkikoodeja eteenpäin.
• Jos jätät jonkin kaupunkikoodin muutamaksi sekunniksi näkyviin näyttöön, näytön sisältö vaihtuu osoittamaan

kotiaikadifferentiaalin ja kellonajan.
• Jos valitsemasi kaupunkikoodi on myös kotikaupunkisi, näyttöön ilmestyy sana ”HOME ” kellonajan yläpuolelle.

Kaupungin tekeminen kotikaupungiksesi

1. Valitse maailmanaikatoiminnolla kotikaupungiksesi haluamasi kaupunkikoodi.

2. Tehdäksesi näytön ilmaisemasta kaupungista kotikaupunkisi, pidä C-painiketta painettuna noin yhden sekunnin
kunnes HOME -ilmaisin syttyy näyttöön.
• Kellonaikatoiminnon ilmaisema aika vaihtuu yllä esitetyillä toimenpiteillä valitun kaupungin mukaisesti. 

Kesäaikanäyttö (DST)
Kesäaika siirtää kelloa automaattisesti yhden tunnin eteenpäin talviajasta.

Talvi- ja kesäajan välinen manuaalinen vaihtaminen

1. Valitse maailmanaikatoiminnolla kaupunkikoodi, jonka 
talvi-/kesäaika-asetuksen haluat vaihtaa.

2. Pidä A- ja C-painikkeita painettuna samanaikaisesti vaihtaaksesi
kesäajan (DST -ilmaisin palaa) ja talviajan (DST -ilmaisin on sam-
muksissa) välillä.
• DST -ilmaisin syttyy aina, kun kesäaika-asetus valitaan näytön

ilmaisemaa kaupunkikoodia varten.
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HÄLYTYSTOIMINNOT

Kaupunkikoodi Voit asettaa yhteensä kaksi päivittäishälytystä (hälytys 1 ja hälytys 2).
Voit lisäksi määrittää kaupunkikoodin hälytystä varten.

Kotiaikailmaisin • Valitessasi hälytystoiminnon 1 tai 2, hälytysajan asetus ja kyseistä
hälytystä varten asetettu kaupunkikoodi ilmestyy näyttöön.

• Kotiaikailmaisin ( ) syttyy, kun ”HOME ” valitaan hälytystä varten
asetetuksi kaupunkikoodiksi.
Minkä tahansa muun kaupunkikoodin valitseminen hälytystä var-
ten, vaihtaa kotiaikailmaisimen näytöstä maailmanaikailmaisimeen
( ).

Hälytys 1 ilmaisin Tunnit : minuutit • Painamalla A-painiketta hälytyksellä 1 tai 2, taustavalo syttyy ja
Toimintoilmaisin näyttö ilmaisee hälytystä varten asetetun kaupunkikoodin.

Hälytysajan asettaminen

1. Pidä C-painiketta painettuna hälytyksellä 1 tai 2 kunnes tunnit alkavat vilkkua näytössä.
• Tämä toimenpide aktivoi päivittäishälytyksen automaattisesti.

2. Paina D-painiketta vilkkuvan kursorin siirtämiseksi alla esitetyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.

Tunnit Minuutit Kaupunkikoodi

3. Minkä tahansa muun asetuksen ollessa valittu (numerot vilkkuvat), paina B-painiketta asetuksen suurentamiseksi
tai A-painiketta sen pienentämiseksi.
• Valitse ”HOME ” (RIO.n ja GMT.n välistä) kaupunkikoodiasetusta varten, jos haluat hälytyksen toimivan tahdis-

tettuna kotikaupunkiaikaan, vaikka vaihtaisit kotikaupungin joksikin toiseksi.
• Voit myös valita jonkin kaupunkikoodin kaupunkikoodiasetusta varten. Tällöin hälytys soi tahdistettuna kysei-

sen kaupungin kellonaikaan.
• Katso tämän käyttöohjeen lopussa oleva kohta ”Kaupunkikooditaulukko” käytettävissä olevia kaupunkikoo-

deja koskevaa täydellistä luetteloa varten.
• Asettaessasi hälytysajan käyttämällä 12-tuntista näyttöjärjestelmää, noudata huolellisuutta asettaaksesi ajan

oikein huomioimalla, onko kyseessä aamu- tai iltapäiväaika.

4. Asetettuasi haluamasi hälytysajan, paina C-painiketta palataksesi alkuperäiseen hälytystoimintoruutuun (häly-
tys 1 tai hälytys 2).

Päivittäishälytyksen käyttö
Hälytys soi noin 10 sekuntia esiasetettuun aikaan päivittäin tai kunnes hälytys katkaistaan painamalla mitä tahansa
painiketta. Huomioi, että hälytyssignaali on erilainen hälytyksellä 1 ja hälytyksellä 2.

Hälytyksen testaaminen
Pidä B-painiketta painettuna hälytys 1- tai hälytys 2-tilassa hälytyksen käynnistämiseksi.

Päivittäishälytyksen päälle- ja poiskytkentä

1. Valitse päälle- tai poiskytkettäväksi haluamasi hälytystoiminto (hälytys1 tai hälytys 2).

2. Paina B-painiketta vaihtaaksesi hälytyksen päällä- (hälytysilmaisin palaa) ja pois- (hälytysilmaisin on sammuksissa)
asetuksen välillä.
• ”AL1 ” ilmaisin osoittaa, että hälytys 1 on aktivoitu ja ”AL2 ” ilmaisin osoittaa, että hälytys 2 on aktivoitu.
• Hälytysilmaisimet palavat näytössä kaikilla toiminnoilla.
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SEKUNTIKELLOTOIMINTO

1/10 sekuntia Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa.
Sekuntikellon mittausalue on 23 tuntia, 59 minuuttia ja 59 sekuntia.
• Ensimmäisten 60 minuutin aikana ruutu näyttää minuutit, sekunnit ja

1/10 sekunnit (00´00”0). 60 minuutin kuluttua ruutunäyttö muuttuu
ilmaisten tunnit, minuutit ja sekunnit (0:00´00).

Minuutit
Sekunnit

Toimintoilmaisin (a) Kokonaisajan mittaus

Käynnistys Pysäytys Käynnistys Pysäytys Nollaus

(b) Väliajan mittaus

Käynnistys Väliaika Väliajan Pysäytys Nollaus
vapautus

(c) Loppuajat kahdelle

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

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

MUISTIOTOIMINTO

Muistioteksti Muistiotoiminnon avulla voit syöttää yhteensä 30 tallennetta ja valita ne
tarpeen vaatiessa välittömästi näyttöön.
• Tallenteet numeroituvat (1-30) ja taltioituvat peräkkäisessä järjestyk-

sessä alkaen numerosta 1. Kahden tietoja sisältävän muistipaikkanu-
meron välissä ei voi olla tyhjää muistipaikkaa.

• Kaikki taltioidut tekstit, jotka ovat yli 3 merkin pituisia, rullaavat auto-
maattisesti näytön poikki oikealta vasemmalle.

Muistionumero Toimintoilmaisin • Näytössä näkyvä muistioteksti sulkiessasi muistiotoiminnon, ilmestyy
ensimmäiseksi näyttöön, kun seuraavan kerran valitset muistiotoimin-
non.

Uuden muistiotekstin syöttäminen

1. Käytä B- tai A-painiketta muistiotoiminnolla tallenteiden selaamiseksi
kunnes löydät tyhjän muistipaikan (joka ei sisällä mitään tekstiä).
• Jos näyttöön ilmestyy viesti ”FULL”, se tarkoittaa, että muisti on

täynnä. voidaksesi taltioida lisää tietoja, sinun on ensin pyyhittävä
joitakin vanhemmista tiedoista.

Kursori 2. Paina C-painiketta kunnes vilkkuva kursori ilmestyy näyttöön.

3. Käytä A- ja B-painiketta selataksesi käytettävissä olevia kirjaimia, 
numeroita ja symboleja seuraavassa järjestyksessä.

Paina B-painiketta. Paina A-painiketta.

(välilyönti) - -
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4. Kun haluamasi merkki on valittu kursoripisteeseen, paina D-painiketta siirtääksesi kursoria oikealle.

5. Toista vaiheet 3 ja 4 kunnes koko teksti on syötetty.
• Voit syöttää yhteensä 16 merkkiä muistiotekstiä varten.

6. Syötettyäsi haluamasi tiedot, paina C-painiketta niiden taltioimiseksi ja palaa muistiotekstiruutuun (ilman kursoria).

Muistiotekstin valinta
Paina B- tai A-painiketta muistiotoiminnolla selataksesi taltioituja tekstejä.

Muistiotekstin editoiminen

1. Selaa taltioituja tekstejä muistiotoiminnolla kunnes editoitavaksi haluamasi teksti ilmestyy näyttöön.

2. Pidä C-painiketta painettuna kunnes vilkkuva kursori ilmestyy näyttöön.

3. Käytä D-painiketta kursorin siirtämiseksi muutettavaksi haluamallesi merkille.

4. Käytä A- ja B-painiketta valitun merkin muuttamiseen.
• Merkkien syöttämistä koskevia tarkempia tietoja varten, katso kohta ”Uuden muistiotekstin syöttäminen”.

5. Suoritettuasi haluamasi muutokset, paina C-painiketta niiden taltioimiseksi ja palaa takaisin muistiotekstiruutuun
(ilman kursoria).

Muistiotekstin pyyhkiminen

1. Selaa taltioituja tekstejä muistiotoiminnolla ja valitse pyyhittäväksi haluamasi teksti näyttöön.

2. Pidä C-painiketta painettuna kunnes vilkkuva kursorin ilmestyy näyttöön.

3. Pidä A- ja B-painikkeita painettuna samanaikaisesti kunnes näyttöön ilmestyy viesti ”CLR” (pyyhitty).
• Vilkkuva kursori ilmestyy tekstin pyyhkimisen jälkeen näyttöön uudelleen.

4. Syötä taltioitavaksi haluamasi teksti tai paina C-painiketta palataksesi muistiotekstiruutuun (ilman kursoria).
• Joka kerta, kun poistat jonkin tekstin, poistetun tekstin jälkeiset muistipaikat numeroituvat vastaavasti uudel-

leen. Jos olet taltioinut tietoja muistipaikkanumeroille 1-5 ja pyyhit esim. muistipaikan numero 3, jäljellä olevat
muistipaikat numeroituvat uudelleen, jolloin numerosta 4 tulee numero 3, numerosta 5 tulee numero 4.

TÄRKEÄÄ

Tämä osa sisältää kellon käyttöä koskevia yksityiskohtaisia ja teknisiä tietoja. Se sisältää myös tärkeitä varotoimenpi-
teitä ja huomautuksia, koskien kellon eri ominaisuuksia ja toimintoja.

Automaattinen paluutoiminto
• Suoritettuasi jonkin toimenpiteen millä toiminnolla tahansa, voit palata kellonaikanäytölle painamalla D-painiketta.
• Jos jätät kellon näyttöön jonkin ruudun vilkkuvilla numeroilla tai kursorilla noin kolmeksi sekunniksi, suorittamatta

mitään toimenpidettä, kello taltioi automaattisesti siihen saakka syöttämäsi tiedot ja sulkee asetusruudun.

Tietojen ja asetusten selaaminen
Käytä A- ja B-painikkeita eri toiminnoilla ja ruuduilla, käytettävissä olevien asetusten selaamiseksi näytössä.
Useimmissa tapauksissa tiedot selautuvat suurella nopeudella pitämällä näitä painikkeita jatkuvasti painettuna.

12-/24-tuntinen kellonaikajärjestelmä
Kellonaikatoiminnolla valitsemasi 12-/24-tuntinen kellonaikajärjestelmä koskee myös maailmanaika-, hälytys 1 ja
hälytys 2 -toimintoja.
• Valitessasi 12-tuntisen näyttöjärjestelmän, näyttöön syttyy P -ilmaisin osoittamaan ”iltapäivä” aikoja.

Kellonaikatoimintoa koskevia huomautuksia
• Viikonpäivä määräytyy automaattisesti vuosiluku-, kuukausi- ja päiväasetusten mukaisesti.
• Voit asettaa vuosiluvun vuosien 2000 - 2039 väliselle ajalle.
• Kellon sisäänrakennettu täysautomaattinen kalenteri huomioi automaattisesti eri pituiset kuukaudet ja karkaus-

vuodet. Asetettuasi päiväyksen (vuosi, kuukausi, päivä), sitä ei tarvitse muuttaa paitsi kellon paristoa vaihdetta-
essa.

• Talviaika-/kesäaika-asetukset kotikaupunkiasi varten on mahdollista tehdä maailmanaikatoiminnolla.
Katso kohta ”Maailmanaikatoiminto” sivulta 4 tarkempia tietoja varten.
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Maailmanaikatoimintoa koskevia huomautuksia
• Kellonaika kaikissa  maailmanaikakaupungeissa lasketaan Greenwich Mean Time (GMT) differentiaaliin mukaisesti,

perustuen valitun kotikaupungin aika-asetukseen kellonaikatoiminnolla.
• Tämän kellon laskema GMT-differentiaali perustuu Universal time Coordinated (UTC) -tietoihin.
• Maailmanajan sekuntien lasku on tahdistettu sekuntien laskuun kellonaikatoiminnolla.

Automaattinen näyttötoiminto

Tämän kellon automaattinen näyttötoiminto muuttaa digitaalinäytön sisäl-
töä jatkuvasti. Huomioi, että kellon muita toimintoja ei voi käyttää (tausta-
valoa lukuunottamatta) automaattisen näyttötoiminnon toimiessa.

Automaattisen näyttötoiminnon poiskytkentä
Pidä D-painiketta painettuna noin kaksi sekuntia kunnes kello piippaa.

Automaattisen näyttötoiminnon päällekytkentä
Pidä D-painiketta painettuna noin kaksi sekuntia kunnes kello piippaa.
• Huomaa, että et voi käyttää automaattista näyttötoimintoa tehdessäsi

asetuksia.

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaalilämpötilassa: ±15 sekuntia kuukaudessa.
Kellonaikatoiminto: Tunnit, minuutit, sekunnit, aamu-/iltapäivä (P ), kuukausi, päivämäärä, viikonpäivä, koti-

kaupunkikoodi (yksi 41 kaupunkikoodista).
Kellonaikajärjestelmä: Vaihdettavissa 12 tunnin ja 24 tunnin välillä.
Kalenterijärjestelmä: Automaattinen kalenteri, esiohjelmoitu vuosien 2000 - 2039 väliselle ajalle.
Muuta: Päiväys- ja maailmanaikaruutu.

Päivälaskuritoiminto
Vallitsevan päiväyksen ja tavoitepäiväyksen välisten päivien lukumäärä.
Tavoitepäiväyksen asetusalue. Tammikuun 1 päivän 1940 - Joulukuun 31 päivän 2039 välinen aika.
Muuta: Päivälaskurihälytys (DAY-ilmaisin vilkkuu näytössä ennen tavoitepäiväystä, vuosiasetuksesta riippu-
matta).
( ) ilmaisin alkaa vilkkua näytössä, kun tavoitepäiväys saavutetaan vuosilukuasetuksesta riippumatta).

Maailmanaikatoiminto: Voit valita 40 kaupunkia, talvi-/kesäajan, kotikaupunkiajan
Hälytystoiminto: Päivittäishälytys (hälytys 1, hälytys 2) *
Sekuntikellotoiminto

Mittausyksikkö: 1/10 sekuntia (ensimmäisten 60 minuutin aikana), jonka jälkeen 1 sekunti (60 minuutin jälkeen).
Mittauskapasiteetti: 23 tuntia, 59 minuuttia ja 59 sekuntia.
Mittaustoiminnot: Kokonaisaika, väliaika, kaksi loppuaikaa.

Muistiotoiminto:
Muistikapasiteetti. 30 tekstitallennetta (enintään 16 merkkiä tallennetta kohden).

Kaksoisaikatoiminto: Tunnit, minuutit, sekunnit, aamu-/iltapäivä (P ), 30 minuutin porrastettu säätö.
Muuta: Taustavalo (elektroluminenssipaneeli)
Paristo: Yksi lithium-paristo (tyyppi: CR1216)
Pariston käyttöikä:

Noin 2 vuotta seuraavissa olosuhteissa (edellyttäen 1.5 sekuntia taustavaloa päivittäin ja yhtä 10 sekunnin
hälytystä päivittäin
Taustavalon usein toistuva käyttö lyhentää pariston kestoikää seuraavasti.
5 taustavalon käyttöä päivittäin: 15  kuukautta.

* Hälytykset on mahdollista linkittää tiettyihin kaupunkikoodeihin.
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KAUPUNKIKOODITAULUKKO

Kaup. koodi Kaupunki Saman aikavyöhykkeen muut tärkeimmät kaupungit

Kaup. koodi Kaupunki Saman aikavyöhykkeen muut tärkeimmät kaupungit

Kaup. koodi Kaupunki Saman aikavyöhykkeen muut tärkeimmät kaupungit
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Kaup. koodi Kaupunki Saman aikavyöhykkeen muut tärkeimmät kaupungit

Perustuu Kesäkuun tietoihin vuodelta 2000.
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