
CASIO-moduuli 2488 MSG-135

KÄYTTÖOHJE

KELLON KÄYTTÄMINEN

• Paina C-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
• Paina B-painiketta millä toiminnolla tahansa (paitsi tehdessäsi asetuksia) sytyttääksesi näytön taustavalon noin

3 sekunniksi.
• Ellet suorita mitään toimenpidettä muutamaan minuuttiin, jonkin asetusruudun (numerot vilkkuvat) näkyessä näy-

tössä, kello sulkee asetusruudun automaattisesti.

Kellonaika- Tietopankki- Päivälaskuri- Hälytys- Sekuntikello- Kaksoisaika-
toiminto toiminto toiminto toiminto toiminto toiminto

Paina C.

KELLONAIKATOIMINTO

• Paina D-painiketta vaihtaaksesi 12- ja 24-tuntisen kellonaikanäytön välillä.

Vuosi, kuukausi, päivä DST -ilmaisin

Iltapäivän merkki Minuutit
Tunnit Sekunnit

Viikonpäivä

• 12-tuntisella kellonaikajärjestelmällä näyttöön syttyy A-ilmaisin keskiyön ja keskipäivän välisiä aikoja varten.
Keskipäivän ja keskiyön välisiä aikoja varten näyttöön syttyy P -ilmaisin.

• A ja P -ilmaisimet eivät ole käytössä 24-tuntisella kellonaikajärjestelmällä.

Kellonajan ja päiväyksen asettaminen
1. Pidä A-painiketta painettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes sekunnit alkavat

vilkkua näytössä, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Paina C-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria alla esitetyssä järjestyksessä.

Sekunnit DST Tunnit

Päivä Kuukausi Vuosi Minuutit

3. Valittuasi sekuntien asetuksen (numerot vilkkuvat), paina D-painiketta numeroiden nollaamiseksi (00).
Jos painat D-painiketta sekuntien asetuksen ollessa 30 - 59 välisellä alueella, sekunnit nollautuvat ja minuuttiluku 
kasvaa yhdellä minuutilla. Jos sekuntien asetus on 00 - 29 välisellä alueella, minuuttiluku ei muutu.
• DST -asetuksen ollessa valittu (DST -ilmaisin vilkkuu), paina D-painiketta kytkeäksesi sen päälle (on) tai pois

(OF ). Kun DST -asetus kytketään päälle, DST -ilmaisin näkyy näytössä kellonaika-, päivälaskuri- ja hälytystoimin-
nolla.

4. Jos mikä tahansa muu asetus on valittu (vilkkuu), paina D-painiketta suurentaaksesi sen arvoa tai B-painiketta pie-
nentääksesi sitä. Asetus muuttuu suurella nopeudella pitämällä jompaa kumpaa painiketta yhtäjaksoisesti painet-
tuna.

5. Tehtyäsi haluamasi asetukset, paina A-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
• Viikonpäivä asettuu automaattisesti päiväyksen mukaisesti.
• Päiväys voidaan asettaa tammikuun 1 päivän, 2000 - joulukuun 31 päivän, 1039 väliselle ajalle.

• Kellon sisäänrakennettu täysautomaattinen kalenteri huomioi automaattisesti eri pituiset kuukaudet ja karkaus-
vuodet. Asetettuasi päiväyksen, sitä ei tarvita muuttaa paitsi kellon pariston vaihdon jälkeen.
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* Kesäaika (DST ) siirtää kellonaikaa yhdellä tunnilla eteenpäin talviajasta. Muista kuitenkin, että kaikki maat tai jopa
paikallisalueet eivät siirrä kellojaan kesäaikaan.

MULTI ILLUMINATOR-TAUSTAVALO

• Paina B-painiketta millä toiminnolla tahansa sytyttääksesi näytön taustavalon noin 3 sekunniksi.
• Kellon taustavalo käyttää ”Multi Illuminator” valoa, joka sytyttää näytön käyttäen yhtä kolmesta väristä.
• Taustavalon väri muuttuu valitun toiminnon mukaan.
• Taustavalon usein toistuva käyttö lyhentää pariston ikää.
• Taustavaloa voi olla vaikea nähdä suorassa auringonpaisteessa.
• Taustavalo sammuu automaattisesti aina, kun jokin hälytys alkaa soimaan.

TIETOPANKKITOIMINTO

Tietopankkitoiminnolla voi tehdä yhteensä 25 tallennetta, joista jokainen sisältää nimen (enintään kahdeksan kirjainta)
ja puhelinnumeron (enintään 12 numeroa). Tiedot järjestyvät automaattisesti aakkosjärjestykseen nimitietojen mukai-
sesti. Voit valita  tallenteita selaamalla niitä näytössä.

Jäljellä oleva muisti
Toimintoilmaisin

Numeroalue

Tekstialue

• Ellet suorita mitään toimenpidettä muutamaan minuuttiin tietopankki- tai päivälaskuritoiminnolla, kello vaihtaa auto-
maattisesti normaalille kellonaikatoiminnolle.

• Sulkiessasi tietopankkitoiminnon, näytössä sillä hetkellä näkyvä tallenne ilmestyy näyttöön ensimmäisenä, kun
seuraavan kerran valitset kyseisen toiminnon uudelleen.

Uuden tietopankkitallenteen syöttäminen
1. Paina D-painiketta tietopankkitoiminnolla, kunnes näyttöön ilmestyy uusi

tietopankkiruutu.
• Ellei näyttöön ilmesty uutta tietopankkiruutua painaessasi D ja B-paini-

(Uusi tietoruutu) ketta, se tarkoittaa, että muisti on täynnä. Voidaksesi tehdä uuden tallen-
teen, sinun on ensin pyyhittävä muistista joitakin aikaisemmin tehtyjä
tallenteita.

2. Pidä A-painiketta painettuna, jolloin tekstialueelle ilmestyy kursori.

3. Käytä D ja B-painiketta aakkosmerkkien selaamiseksi kursoripisteessä.
Merkkien selaaminen tapahtuu alla esitetyssä järjestyksessä.

Paina B. Paina D.

(välilyönti) – –

• Selaaminen nopeutuu pitämällä jompaa kumpaa painiketta painettuna yhtäjaksoisesti.
4. Kun haluamasi merkki on kursoripisteessä, paina C-painiketta siirtääksesi kursoria oikealle.
5. Toista vaiheet 3 ja 4 syöttääksesi loput tarvittavat merkit.

• Voit syöttää yhteensä kahdeksan kirjainta nimeä varten, vaikka näyttö pystyy ilmaisemaan ainoastaan kolme
merkkiä kerralla. Jos syötetty nimi sisältää vähemmän kuin kahdeksan kirjainta, käytä C-painiketta kursorin siirtä-
miseksi kahdeksanteen asetuskohtaan (mikä tarkoittaa, että C-painiketta on painettava kolme kertaa syötettyäsi
jonkin viisikirjaimisen nimen).

• Kursori siirtyy nopeasti pitämällä C-painiketta painettuna yhtäjaksoisesti.
6. Syötettyäsi nimen, käytä C-painiketta kursorin siirtämiseksi numeroalueelle. 

• Painamalla C-painiketta kursorin ollessa tekstialueen kahdeksannella kirjaimella, kursori siirtyy numeroalueelle.
Painamalla C-painiketta kursorin ollessa numeroalueen 12. numerolla, kursori palaa takaisin tekstialueelle.

7. Käytä D tai B-painiketta merkkien (yhdysmerkki, numerot, välilyönti) selaamiseksi kursoripisteessä numeroalueella.
Merkit selautuvat alla esitetyssä järjestyksessä.

Paina B. Paina D.

– (välilyönti)
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• Merkkien selaaminen nopeutuu pitämällä jompaa kumpaa painiketta painettuna yhtäjaksoisesti.
• Voit syöttää numerolukua varten enintään 12 numeroa.

8. Syötettyäsi tallenteen nimen ja numeron, paina A-painiketta taltioidaksesi sen ja sulkeaksesi asetusruudun.
• Näyttö pystyy näyttämään ainoastaan kolme nimikirjainta kerralla, joten pitemmät nimet rullaavat jatkuvasti näytön 

poikki oikealta vasemmalle. ” ” symboli ilmaisee, että vasemmalla oleva merkki on tekstin viimeinen ja oikealla
oleva merkki on tekstin ensimmäinen.

Tietopankkitietojen valinta
Paina D-painiketta tietopankkitoiminnolla tietotallenteiden selaamiseksi.
• Selaaminen tapahtuu suurella nopeudella pitämällä D-painiketta painettuna yhtäjaksoisesti.

Tietopankkitallenteiden editoiminen
1.Paina D-painiketta tietopankkitoiminnolla valitaksesi editoitavaksi haluamasi tiedot.
2. Pidä A-painiketta painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy kursori.
3. Käytä C-painiketta kursorin siirtämiseksi muutettavaksi haluamallesi merkille.

• Kursori siirtyy nopeasti pitämällä C-painiketta painettuna yhtäjaksoisesti.
4. Käytä D tai B-painiketta valitsemasi merkin muuttamiseen.

• Merkkien selaaminen nopeutuu pitämällä jompaa kumpaa painiketta painettuna yhtäjaksoisesti.
• Tutustu kohdan ”Uuden tietopankkitallenteen syöttäminen” vaiheeseen 3 saadaksesi nimikirjaimien ja vaihee-

seen 7 saadaksesi numeromerkkien syöttöä koskevia lisätietoja.
5. Tehtyäsi haluamasi muutokset, paina A-painiketta niiden taltioimiseksi ja sulkeaksesi asetusruudun.

Tietopankkitallenteen pyyhintä
1. Paina D-painiketta tietopankkitoiminnolla valitaksesi pyyhittäväksi haluamasi tallenteen.
2. Pidä A-painiketta painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy kursori.
3. Paina D ja B-painikkeita samanaikaisesti. Näyttöön ilmestyy viesti ”CLR” merkiksi, että tallenne on pyyhkiytynyt.

• Tallenteen pyyhkiytymisen jälkeen kursori ilmestyy tekstialueelle uudelleen valmiiksi uusien tietojen syöttöä 
varten.

4. Syötä uusi tallenne tai paina A-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.

PÄIVÄLASKURITOIMINTO

Päivälaskuritoiminnolla voit laskea päivien lukumäärän kuluvasta päiväyksestä johonkin tiettyyn tavoitepäiväykseen
asti. Tämä kello sisältää viisi päivälaskuritallennetta, joista jokaiselle mahtuu enintään kahdeksan merkin pituinen teksti
ja tavoitepäiväys. Aina, kun päivälaskuriin asetettu päiväys on sama kuin kellonaikatoiminnon päiväys (päivälaskurin
vuosilukuasetuksesta riippumatta), DAYS-ilmaisin alkaa vilkkua kellonaika- ja kaksoisaikatoimintoruudussa. 
Päivälaskuritoiminnolla DAYS-ilmaisin alkaa vilkkua ruudussa, kun päivälaskurin päiväys on sama kuin kellonaikatoimin-
non päiväys.
• Kaikkien päivälaskureiden päiväyksen perusasetus on tammikuun  1 päivä, 2001.

Toimintoilmaisin
Vuosi - kuukausi - päivä DAYS-ilmaisin

Päivien lukumäärä
Tavoitepäiväys

Teksti

• Sulkiessasi päivälaskuritoiminnon, näytössä näkyvä päivälaskuri ilmestyy näkyviin ensimmäiseksi, kun seuraavan
kerran valitset päivälaskurin.

Päivälaskuritietojen valinta
Paina D-painiketta päivälaskuritoiminnolla selataksesi päivälaskureita näytössä.
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Tavoitepäiväyksen asettaminen
1. Paina D-painiketta päivälaskuritoiminnolla valitaksesi asetettavaksi haluamasi päivälaskurin näyttöön.
2. Pidä A-painiketta painettuna, kunnes tekstialueelle ilmestyy vilkkuva kursori, mikä ilmaisee asetusruutua.
3. Paina C-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria alla esitetyssä järjestyksessä.

• Kursori liikkuu nopeasti pitämällä C-painiketta painettuna yhtäjaksoisesti.

Paina C.
1. numero 8. numero

Päivä Kuukausi Vuosi

4. Kursorin ollessa tekstialueella, käytä D tai B-painiketta merkkien selaamiseksi kursoripisteessä.
Selaaminen tapahtuu alla esitetyssä järjestyksessä. Selaaminen nopeutuu pitämällä jompaa kumpaa painiketta
painettuna yhtäjaksoisesti.

Paina B. Paina D.

(välilyönti) – –

5. Kursorin ollessa tekstialueella, paina D-painiketta numeroarvon suurentamiseksi tai B-painiketta sen pienentämi-
seksi. Numeroarvo muuttuu nopeasti pitämällä jompaa kumpaa painiketta painettuna yhtäjaksoisesti.
• Jos haluat pyyhkiä päivälaskuritallenteen, paina D ja B-painikkeita samanaikaisesti kursorin ollessa joko teksti- tai 

numeroalueella. Näyttöön ilmestyy viesti ”CLR”, merkit pyyhkiytyvät tekstialueelta ja tavoitepäiväykseksi asettuu
kuluva päiväys. Saatettuasi pyyhinnän päätökseen, voit luoda uuden tallenteen muuttamalla päiväysasetusta.

6. Tehtyäsi kaikki haluamasi asetukset, paina A-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
• Päiväys voidaan asettaa tammikuun 1 päivän, 1940 - joulukuun 31 päivän, 2039 väliselle ajalle.

HÄLYTYSTOIMINTO

Tunnit Kun päivittäishälytys kytketään päälle, hälytys soi 20 sekuntia kellon saavuttaessa
Kellonaika asetetun hälytysajan. Huomioi, että hälytysajan asetus ei koske kaksoisaikatoimin-

Aamupäivän Minuutit non kellonaikaa.
merkki Hälytyksen käynnistyttyä, voit pysäyttää sen painamalla mitä tahansa painiketta.

Kun tasatuntisignaali aktivoidaan, kello piippaa aina tasatunnein.
• Hälytys joka näkyy näytössä sulkiessasi hälytystoiminnon, ilmestyy näyttöön

ensimmäiseksi, kun aktivoit hälytystoiminnon seuraavan kerran.
Tasatuntisignaa- Hälytysilmaisin
lin ilmaisin Toimintoilmaisin Hälytysajan asettaminen

1. Pidä A-painiketta painettuna, kunnes tunnit alkavat vilkkua näytössä, mikä
ilmaisee asetusruutua.
• Hälytys kytkeytyy päälle automaattisesti.

2. Paina C-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria alla esitetyssä järjestyksessä

Tunnit Minuutit

3. Paina D-painiketta valitsemiesi numeroiden suurentamiseksi tai paina B-painiketta niiden pienentämiseksi.
Numeroasetus muuttuu nopeasti pitämällä jompaa kumpaa painiketta painettuna yhtäjaksoisesti.

4. Asetettuasi hälytysajan, paina A-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
• Hälytysajan näyttöjärjestelmä (12 tai 24-tuntinen) vastaa kellonaikatoimintoa varten valitsemaasi järjestelmää.
• Asettaessasi hälytysaikaa käyttämällä 12-tuntista näyttöjärjestelmää, aseta aika oikein huomioiden aamu- ja ilta-

päivän.

Hälytyksen katkaiseminen
Voit katkaista hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta sen alettua soimaan.
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Päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin päällekytkentä/katkaisu
Paina D-painiketta hälytystoiminnolla vaihtaaksesi päivittäishälytyksen tai tasatuntisignaalin toimintatilaa seuraavassa
järjestyksessä.

Molemmat Molemmat Ainoastaan Ainoastaan
on käytössä on katkaistu päivittäishälytys tasatuntisignaali

Hälytyksen testaaminen
Pidä D-painiketta painettuna hälytystoiminnolla käynnistääksesi hälytyksen.
• D-painikkeen pitäminen painettuna muuttaa myös päivittäishälytyksen tai tasatuntisignaalin päällä/pois-asetuksia.

SEKUNTIKELLOTOIMINTO

Tunnit Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa.
Minuutit Sekuntikellon mittausalue on 23 tuntia, 59 minuuttia ja 59.99 sekuntia.

1/100 sekuntia Voit sytyttää kellon taustavalon painamalla B-painiketta milloin tahansa sekun-
tikellon käydessä.

Sekunnit
Toimintoilmaisin

Ajanotto sekuntikellolla

Kokonaisaika

Käynnistys Pysäytys Käynnistys Pysäytys Nollaus

Väliaika

Käynnistys Väliaika Väliajan Pysäytys Nollaus
vapautus

Kaksi loppuaikaa

Käynnistys Väliaika* Pysäytys* Väliajan Nollaus
vapautus***

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

KAKSOISAIKATOIMINTO

Aamupäivän merkki Kaksoisaikatoiminnolla voit tarkistaa kellonajan eri aikavyöhykkeissä.
Tunnit

Kotiaika Kaksoisajan asettaminen
Minuutit Paina D-painiketta lisätäksesi aikaa 30 minuutilla.

• Aika muuttuu nopeasti pitämällä D-painiketta painettuna yhtäjaksoisesti.
• Paina A-painiketta asettaaksesi kellonajan kaksoisajaksi. Tämän jälkeen voit

tehdä haluamasi muutokset.

• Kaksoisajan näyttöjärjestelmä (12- tai 24-tuntinen) vastaa kellonaikatoimin-
Sekunnit toa varten valitsemaasi järjestelmää.

Toimintoilmaisin • Asetuksen muuttaminen kellonaikatoiminnolla muuttaa myös kaksoisaika-
toiminnon asetusta vastaavalla tavalla. Jos syntyy tarve muuttaa kellonaika-
toiminnon asetusta (siirtääksesi aikaa kolme tuntia taaksepäin matkustaes-
sasi esim. New Yorkista Los Angelesiin), suorita tarpeelliset asetukset kak-
soisaikatoiminnolla.
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