
CASIO-moduuli 2430 SPM-30

KÄYTTÖOHJE

KELLON TOIMINNOT

• Paina B-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
• Paina L-painiketta missä toimintatilassa tahansa sytyttääksesi näytön taustavalon.

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

Paina B.

KELLONAIKATOIMINTO

AM/PM/24H-ilmaisin
Tunnit : minuutit Kuukausi - päivä

Pidä C painettuna

Vapauta C-painike

Graafinen sekuntinäyttö
Sekunnit Viikonpäivä

Kellonajan ja päiväyksen asettaminen

1. Pidä A-painiketta painettuna kellonaikatoiminnolla kunnes sekunnit alkavat
vilkkua, ilmaisten asetusruutua.

2. Paina B-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria muiden asetusten valintaa 
varten.

Sekunnit Tunnit Minuutit 12/24-tuntinen
kellonaika-

Päivä Kuukausi Vuosi järjestelmä

3. Kun muutettavaksi haluamasi asetus alkaa vilkkua, paina C-painiketta muuttaaksesi sitä alla esitetyllä tavalla.

Muutettava asetus Suorita tämä painiketoiminto
Sekunnit Paina C-painiketta sekuntien nollaamiseksi (00).
Tunnit, minuutit, vuosi, kuukausi, päivä Paina C-painiketta asetuksen suurentamiseksi.
12/24-tuntinen kellonaikajärjestelmä Paina C-painiketta asetuksen vaihtamiseksi 12-

tuntisen (AM tai PM) ja 24-tuntisen näytön välillä.

• Painamalla C-painiketta sekuntinäytön ollessa luvun 30-59 välillä, sekuntinäyttö palautuu luvulle 00 ja minuutit 
kasvavat yhdellä.  Jos sekuntinäyttö on luvun 00-29 välillä, minuuttinäyttö ei kasva.

4. Paina A-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
• Kello ilmaisee viikonpäivän automaattisesti päiväysasetuksen (vuosi, kuukausi ja päivämäärä) mukaan.
• Vuosiluku voidaan asettaa vuosien 2000 (0 0 ) - 2039 (3 9 ) väliselle ajalle.
• Kellon sisäänrakennettu täysautomaattinen kalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet sekä karkausvuodet.

Asetettuasi päiväyksen, sitä ei tarvitse muuttaa paitsi kellon pariston vaihdon jälkeen.
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AJASTIN

Graafinen sekuntinäyttö Voit asettaa ajastimen 1-60 minuutin välistä aikaa varten. Ajastimen nollautuessa,
Toimintoilmaisin hälytys alkaa soimaan ja hälytysgrafiikka vilkkuu.

• Ajastimen käynnistysajan perusasetus on 45 minuuttia ostaessasi kellon tai
vaihdettuasi siihen uuden pariston.

• Ajastin jatkaa toimintaa ajastintoiminnon katkaisemisenkin jälkeen.
• Tämän osan kaikki toimenpiteet tapahtuvat ajastintoiminnolla, jonka voit valita

painamalla B-painiketta.
Minuutit Sekunnit

Ajastimen käyttäminen
Paina C-painiketta ajastintoiminnolla käynnistääksesi ajastimen.
• Ajastimen nollautuessa, hälytys alkaa soimaan ja hälytysgrafiikka vilkkuu 10 sekuntia tai kunnes hälytys katkaistaan

painamalla mitä tahansa painiketta. Ajastin palaa pysähdyttyään automaattisesti käynnistysaika-arvollensa.
• Paina C-painiketta ajastimen ollessa käynnissä pysäyttääksesi sen väliaikaisesti. Paina C-painiketta toistamiseen

ajastimen käynnistämiseksi uudelleen taukotilasta.
• Jos haluat katkaista ajastimen toiminnan kokonaan, aseta se ensin taukotilaan painamalla C-painiketta ja paina tämän

jälkeen A-painiketta. Ajastin palaa tällöin käynnistysaika-arvolle.

Ajastimen käynnistysajan asettaminen
1. Pidä A-painiketta painettuna ajastintoiminnolla kunnes käynnistysajan minuutit alkavat vilkkua, ilmaisten asetus-

ruutua.
2. Paina C-painiketta suurentaaksesi asetusta.
3. Paina A-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.

SEKUNTIKELLO

Sekunnit Minuutit
Minuutit Toimintoilmaisin Tunnit

Väliaikailmaisin

1/100 sekuntia Sekunnit

(60 minuuttiin asti) (60 minuutin kuluttua)

• Sekuntikellon näyttöalue on 23 tuntia, 59 minuuttia ja 59 sekuntia. Ajanotto tapahtuu 1/100 sekunnin tarkkuudella
ensimmäisten 60 minuutin aikana ja tämän jälkeen 1 sekunnin tarkkuudella.

• Sekuntikello jatkaa käyntiä, käynnistyen nollasta uudelleen aina saavutettuaan mittausalueen ylärajan.
• Sekuntikellon mittaus jatkuu sekuntikellotoiminnon sulkemisenkin jälkeen.
• Jos sekuntikellotoiminto suljetaan, jonkin väliajan ollessa pysäytettynä näytössä, kyseinen väliaika pyyhkiytyy ja

kello palaa kokonaisajan mittaukselle.
• Tämän osan kaikki toimenpiteet tapahtuvat sekuntikellotoiminnolla, jonka voit valita painamalla B-painiketta.

Ajanotto sekuntikellolla

Kokonaisaika

Käynnistys Pysäytys Käynnistys Pysäytys Nollaus

Väliaika

Käynnistys Väliaika Väliajan Pysäytys Nollaus
(SPL syttyy) vapautus

Kaksi loppuaikaa

Käynnistys Väliaika* Pysäytys** Väliajan Nollaus
vapautus***
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* Ensimmäinen juoksija maalissa.
** Toinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.
*** Toisen juoksijan loppuaika.

HÄLYTYKSET

Toimintoilmaisin
Tunnit : minuutit Voit asettaa yhteensä viisi erillistä päivittäishälytystä. Kun jokin hälytyksistä akti-

voidaan, hälytys alkaa soimaan kellon saavuttaessa asetetun hälytysajan.
Kun tasatuntisignaali aktivoidaan, kello piippaa aina tasatunnein.
• Voit selata viittä hälytysruutua (jonka kello ilmaisee ruudussa näkyvällä hälytys-

ajalla ja hälytysnumerolla) ja tasatuntisignaaliruutua (jonka kello ilmaisee ruu-
dussa näkyvällä :00 numeroluvulla) painamalla C-painiketta hälytystoiminnolla.

Hälytysnumero • Kello ilmaisee viisi hälytystä hälytysnumeroilla 1-5 .
• Hälytysasetus (ja tasatuntisignaaliasetus) on käytettävissä hälytystoiminnolla, 

jonka voit valita painamalla B-painiketta.

Hälytysajan asettaminen

1. Käytä C-painiketta hälytystoiminnolla valitaksesi asetettavaksi haluamasi
hälytyksen.

Hälytys 1 Hälytys 2 Hälytys 3

Tasatunti- Hälytys 5 Hälytys 4
signaali

2. Valittuasi jonkin hälytyksen, pidä A-painiketta painettuna kunnes hälytyksen käynnistysajan tunnit alkavat vilkkua,
ilmaisten asetusruutua.
• Hälytys aktivoituu tällöin automaattisesti.

3. Paina B-painiketta vilkkuvan kursorin siirtämiseksi tuntien ja minuuttien välillä.
4. Jonkin asetuksen vilkkuessa, paina C-painiketta suurentaaksesi sen numeroarvoa.

• Asettaessasi hälytysaikaa käyttämällä 12-tuntista järjestelmää, aseta aika oikein, kuten aamupäivä (AM-ilmaisin 
palaa) tai iltapäivä (PM -ilmaisin palaa).

5. Paina A-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.

Hälytyksen käyttäminen
Hälytyksen käynnistyy esiasetetun ajan mukaisesti ja se soi n. 20 sekuntia, hälytysgrafiikan vilkkuessa samanaikaisesti.
• Voit katkaista hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta.

Hälytyksen testaaminen
Pidä C-painiketta painettuna hälytystoiminnolla hälytyksen käynnistämiseksi.

Hälytyksen ja tasatuntisignaalin päällekytkentä/katkaisu

1. Käytä C-painiketta hälytystoiminnolla valitaksesi jonkin hälytyksen tai tasa-
tuntisignaalin.

2. Valittuasi mieleisesi hälytyksen tai tasatuntisignaalin, paina A-painiketta kyt-
keäksesi sen päälle ( -ilmaisin palaa) tai pois ( -ilmaisin on sammuksissa).

Tasatuntisignaali • Hälytys- ja tasatuntisignaali-ilmaisin palaa näytössä kaikissa toimintatiloissa
Hälytysilmaisin näiden toimintojen ollessa aktivoidut.

• Jos jokin hälytyksistä on aktivoitu, hälytysilmaisin palaa näytössä vaihtaes-
sasi toiminnolta toiselle.
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KAKSOISAIKA

Tunnit . minuutit Kaksoisaikatoiminnolla voit tarkistaa kellonajan eri aikavyöhykkeissä.
Graafinen sekun- Toimintoilmaisin • Sekuntien lasku on kaksoisaikatoiminnolla tahdistettu kellonaikatoimin-
tinäyttö non sekuntien laskuun.

Kaksoisajan asettaminen
1. Paina B-painiketta valitaksesi kaksoisaikatoiminnon.
2. Käytä A ja C-painiketta kaksoisajan asettamiseen.

Sekunnit C-painikkeen jokainen painallus muuttaa aika-asetusta 30 minuutin
porrastuksella.
• Painamalla A-painiketta kaksoisaikatoiminto asettuu samaan aikaan

kellonaikatoiminnon ajan kanssa.

TAUSTAVALO

Taustavalo käyttää EL-paneelia (elektroluminanssi), joka saa koko näytön
hohtamaan, helpottaen lukemista pimeässä. Kellon automaattinen valo-
kytkin sytyttää taustavalon automaattisesti aina, kun käännät kellon tiettyyn 
kulmaan kasvojasi kohti.
• Automaattisen valokytkimen on oltava aktivoitu (automaattisen valokyt-

Automaattisen valokytkimen kimen ilmaisin palaa), jotta näytön automaattinen valaistus toimii.
ilmaisin • Tutustu kohtaan ”Taustavaloa koskevat varotoimenpiteet” taustavalon

käyttöä koskevia lisätietoja varten.

Taustavalon manuaalinen sytyttäminen
Paina L-painiketta millä toiminnolla tahansa sytyttääksesi näytön taustavalon n. kahdeksi sekunniksi.
• Yllä esitetty toimenpide sytyttää näytön taustavalon automaattisen valokytkimen asetuksesta riippumatta.

Automaattinen valokytkin
Automaattisen valokytkimen aktivoiminen  sytyttää näytön taustavalon n. kahdeksi sekunniksi, aina, kun käännät ran-
teesi alla esitettyyn asentoon millä toiminnolla tahansa. Pidä kelloa ranteesi ulkopuolella käyttäessäsi automaattista 
valokytkintä.

Taustavalo syttyy, kun asetat kellon vaakatasoon maahan nähden ja
kallistat sitä sitten 40° kasvojasi kohti. 

Vaakatasossa
maan kanssa Enemmän

kuin 40°

Varoitus!
• Varmista, että olet turvallisessa paikassa aina lukiessasi kellon näyttöä käyttämällä automaat-

tista valokytkintä. Noudata varovaisuutta erityisesti juostessasi tai harrastaessasi jotakin muu-
ta aktiviteettia, joka voi aiheuttaa onnettomuuden tai loukkaantumisen. Varo myös, että kel-
lon näytön äkillinen syttyminen automaattisen valokytkimen johdosta, ei yllätä tai häiritse ym-
pärilläsi olevia muita ihmisiä.

• Pitäessäsi kelloa, varmista, että automaattinen valokytkin on katkaisuasennossa ennen kuin
ajat polku- tai moottoripyörällä tai kuljetat jotakin muuta moottorikäyttöistä ajoneuvoa.
Automaattisen valokytkimen äkillinen, odottamaton toiminta voi johtaa liikenneonnettomuu-
teen ja loukkaantumiseen.

Automaattisen valokytkimen päälle- ja poiskytkentä
Pidä L-painiketta painettuna kellonaikatoiminnolla noin kaksi sekuntia vaihtaaksesi automaattisen valokytkimen päällä 
(automaattisen valokytkimen ilmaisin palaa) ja pois-asetuksen (automaattisen valokytkimen ilmaisin on sammuksissa) 
välillä.
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• Automaattisen valokytkimen ilmaisin näkyy näytössä kaikilla toiminnoilla valokytkimen ollessa päällekytketty.
• Pariston nopean loppuunkulumisen estämiseksi, automaattinen valokytkin vapautuu  automaattisesti n. kuuden

tunnin kuluttua sen päällekytkemisestä. Toista yllä esitetty toimenpide, kun haluat aktivoida automaattisen valokyt-
kimen uudelleen.

TÄRKEÄÄ

Tämä osa sisältää kellon käyttöä koskevia yksityiskohtaisia ja teknisiä tietoja. Se sisältää myös tärkeitä varotoimenpi-
teitä ja huomautuksia kellon eri ominaisuuksista ja toiminnoista.

Automaattinäyttö

Automaattinäyttö vaihtaa digitaalinäytön sisältöä jatkuvasti.

Automaattinäytön poiskytkentä
Paina mitä tahansa painiketta (paitsi L-painiketta) kytkeäksesi automaattinäytön
pois käytöstä.

Automaattinäytön päällekytkentä
Pidä B-painiketta painettuna noin kaksi sekuntia kunnes kello piippaa.
• Huomioi, että automaattinäyttöä ei voi käyttää, kun jokin asetusruutu on

näkyvissä näytössä.

Automaattiset paluutoiminnot
• Jos jätät näyttöön jonkin vilkkuvanumeroisen ruudun noin kolmeksi minuutiksi suorittamatta mitään toimenpidettä,

kello taltioi automaattisesti siihen asti tekemäsi asetukset ja sulkee asetusruudun.

Tietojen ja asetusten selailu
Voit käyttää C-painiketta eri toiminnoilla ja asetusruuduilla tietojen selaamiseksi näytössä. Useimmissa tapauksissa voit 
nopeuttaa selailunopeutta pitämällä tätä painiketta yhtäjaksoisesti painettuna.

Perusruudut
Valitessasi hälytystoiminnon, näyttöön ilmestyy ensimmäisenä viimeiseksi ennen kyseisen toiminnon katkaisua tarkas-
teltavana olleet tiedot.

Taustavaloa koskevia varotoimenpiteitä
• Elektroluminenssipaneelin valaisuteho vähenee pitkäaikaisen käytön myötä.
• Taustavaloa voi olla vaikea nähdä suorassa auringonpaisteessa.
• Kellosta kuuluu hiljainen ääni aina, kun näytön taustavalo palaa. Tämä johtuu valaisemiseen käytetyn EL-paneelin

värähtelystä, eikä se ole mikään vika.
• Taustavalo sammuu automaattisesti aina, kun jokin hälytys alkaa soimaan.
• Taustavalon usein toistuva käyttö lyhentää pariston ikää.

Automaattista valokytkintä koskevia varotoimenpiteitä
• Vältä pitämästä kelloa ranteesi sisäpuolella. Tämä aiheuttaa taustavalon tarpeettoman syttymisen, lyhentäen paris-

ton käyttöikää. Jos välttämättä haluat pitää kelloa ranteesi sisäpuolella, kytke automaattinen valokytkin pois päältä.

Yli 15° liian korkealla • Taustavalo ei syty, jos kellon taulu kallistetaan 15° astetta ylös- tai alaspäin
vaakatasosta. Varmista, että kätesi selkäpuoli on vakatasossa maahan nähden.

• Taustavalo sammuu noin kahdessa sekunnissa vaikka pitäisit kellon edelleen
suunnattuna kohti kasvojasi.

• Staattinen sähkö tai magneettivoima voi häiritä automaattisen valokytkimen
toimintaa. Ellei taustavalo syty, siirrä kello takaisin lähtöasentoon (vaakatasoon
maan kanssa) ja kallista sitä sitten itseäsi kohti uudelleen. Ellei tämä auta, laske
kätesi suoraksi siten, että se riippuu sivullasi ja nosta se tämän jälkeen ylös 
uudelleen.

• Taustavalo ei tietyissä olosuhteissa syty ennen kuin noin yksi sekunti on kulu-
nut kellon taulun kääntämisestä itseäsi kohti. Tämä ei välttämättä tarkoita, että 
taustavalossa olisi jokin vika.
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