
CASIO modulin 2470 käyttöohje EFD-102
EFD-103

Kellon käyttö

• Paina B-painiketta toiminnon vaihtoa varten. Seuraavilta sivuilta löytyy jokaista toimintoa koskeva yksityiskohtainen
selitys.

• Suoritettuasi jonkin toimenpiteen jollakin toiminnolla, voit palata kellonaikatoiminnolle painamalla B-painiketta.

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

KELLONAIKATOIMINTO

Iltapäivän merkki
Viikonpäivä • Paina C-painiketta kellonaikatoiminnolla vaihtaaksesi 12- ja 24-tuntisen

Päivämäärä kellonaikanäytön välillä.
• Paina A-painiketta kellonaikatoiminnolla valaistaksesi näytön muuta-

maksi sekunniksi.
• Kellon näyttö ilmaisee viikonpäivän seuraavasti:

SU: sunnuntai MO: maanantai
TU: tiistai WE: keskiviikko
TH: torstai FR: perjantai

Tunnit Minuutit SA: lauantai

Sekunnit

Taustavaloa koskevia varotoimenpiteitä
Tämän kellon taustavalo käyttää elektroluminenssivaloa (EL), jonka johdosta koko näyttö hehkuu pimeässä helpot-
taen lukemista.
• Kellon näyttöä valaiseva elektroluminenssipaneeli menettää valaisutehoaan pitkäaikaisen käytön myötä.
• Taustavaloa voi olla vaikea nähdä suorassa auringonpaisteessa.
• Kellosta kuuluu hiljainen ääni aina taustavalon syttyessä. Tämä johtuu EL-paneelin värähtelemisestä eikä ole 

mikään vika.
• Taustavalon usein toistuva käyttö lyhentää pariston ikää.

HÄLYTYSTOIMINTO

Toimintoilmaisin
Tunnit Minuutit Kun päivittäishälytys aktivoidaan, hälytys soi 20 sekuntia esiasetettuun

aikaan päivittäin. Kun tasatuntisignaali aktivoidaan, kello piippaa aina
tasatunnein.

Hälytysajan asettaminen

1. Pidä A-painiketta painettuna hälytystoiminnolla kunnes tunnit alkavat
vilkkua näytössä.

Tasatuntisignaalin Hälytysilmaisin 2. Paina A-painiketta vaihtaaksesi valintaa seuraavassa järjestyksessä.
• A-painikkeen painaminen sytyttää myös näytön taustavalon.

Tunnit Minuutit

Normaali hälytystila (numerot eivät vilku)
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• Saavutettuasi normaalin hälytystoiminnon, pidä A-painiketta uudelleen painettuna kunnes tunnit alkavat 
vilkkua.

3. Paina C-painiketta valittujen numeroiden suurentamiseksi. Numerot muuttuvat suurella nopeudella pitämällä C-
painiketta jatkuvasti painettuna.
• Hälytysajan näyttöjärjestelmä vastaa normaalia kellonaikatoimintoa varten valitsemaasi järjestelmää.
• Asettaessasi hälytysaikaa käyttämällä 12-tuntista näyttöjärjestelmää, aseta aika oikein huomioimalla, onko 

kyseessä aamu- tai iltapäiväaika (PM).
• Asetettuasi hälytysajan, paina A-painiketta palataksesi hälytystoiminnolle. Päivittäishälytys aktivoituu tällöin

automaattisesti.

Hälytyksen katkaiseminen
Paina A-painiketta hälytyksen katkaisemiseksi sen käynnistyttyä.

Päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin päälle- ja poiskytkentä
Paina C-painiketta hälytystoiminnolla vaihtaaksesi päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin toimintatilaa seuraavassa
järjestyksessä.

Molemmat Molemmat Ainoastaan Ainoastaan
päällä poissa päivittäishälytys tasatuntisignaali

Hälytyksen testaaminen
Pidä C-painiketta painettuna hälytystoiminnolla hälytyksen käynnistämiseksi.

SEKUNTIKELLOTOIMINTO

Toimintoilmaisin
Minuutit Sekunnit Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, väliajan ja ottaa kaksi loppuaikaa.

Sekuntikellon mittausalue on 59 minuuttia ja 59,99 sekuntia.

1/100 sekuntia Väliajan ilmaisin

(a) Kokonaisajan mittaus

Käynnistys Pysäytys Käynnistys Loppuaika Nollaus

(b) Väliajan mittaus

Käynnistys Väliaika Väliajan Loppuaika 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.
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AJANASETUSTOIMINTO

Iltapäivän merkki
Viikonpäivä

Päivämäärä Kellonajan ja päiväyksen asettaminen

1. Käytä B-painiketta kellonaikatoiminnon valintaan.
• Sekunnit alkavat vilkkua.

2. Paina A-painiketta vaihtaaksesi valintaa seuraavassa järjestyksessä.
• A-painikkeen painaminen sytyttää myös näytön taustavalon.

Sekunnit Tunnit Minuutit
Tunnit Minuutit

Sekunnit Viikonpäivä Päivä Kuukausi

3. Voit nollata ”00” sekunnit niiden ollessa valitut (numerot vilkkuvat) painamalla C-painiketta. Jos C-painiketta 
painetaan 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. Muiden numeroiden (paitsi sekuntien) ollessa valitut (numerot vilkkuvat), paina C-painiketta niiden suurentami-
seksi. Viikonpäivän ollessa valittu, paina C-painiketta vaihtaaksesi seuraavaan päivään. C-painikkeen jatkuva pai-
naminen vaihtaa valinnan asetusta suurella nopeudella.

5. Asetettuasi kellonajan ja päiväyksen, paina B-painiketta palataksesi kellonaikatoiminnolle.
• Ellei mitään painiketta paineta muutamaan jonkin valinnan vilkkuessa, vilkkuminen lakkaa ja kello palaa kellon-

aikatoiminnolle automaattisesti.

TEKNISET TIEDOT

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

Kellonaikajärjestelmä: Vaihdettavissa 12 ja 24 tunnin välillä
Kalenterijärjestelmä: Automaattinen kalenteri, esiohjelmoitu Helmikuun 28 päivää varten

Hälytystoiminto: Päivittäishälytys, tasatuntisignaali
Sekuntikellotoiminto

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

Muuta: EL-taustavalo
Paristo: Yksi lithium-paristo 

Tyyppi: CR2016
Pariston kestoikä: Noin 3 vuotta

• Yksi taustavalon käyttö päivittäin
• Yksi 20 sekunnin hälytys päivittäin
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