
CASIO-moduuli 2495 MSG-140L

KÄYTTÖOHJE

KELLON TOIMINNOT

• Paina C-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
• Paina B-painiketta millä toiminnolla tahansa sytyttääksesi näytön taustavalon.

Kellonaika- Maailmanaika- Päivälaskuri- Puhelin- Sekunti- Ajastin- Hälytys-
toiminto toiminto toiminto muistio kello toiminto toiminto

Paina C.

KELLONAIKATOIMINTO

Käytä kellonaikatoimintoa kellonajan ja päiväyksen asettamista ja tarkistamista varten. Voit valita myös näytön tausta-
värin. Kello käyttää LED-ilmaisimia näytön erivärisiä taustavaloja varten.
• Paina D-painiketta kellonaikatoiminnolla vaihtaaksesi näytön alaosaa päiväyksen ja maailmanajan välillä.

Tunnit . minuutit
Viikonpäivä

Aamu-/ilta-
päiväilmai-
sin Sekunnit

Kuukausi : päivä Kaupunki- Maailmanaika
koodityypin
ilmaisin

Tärkeää:
• Näyttö ei ilmaise maailmanaikaa oikein ellei oikeaa kellonaikaa ja päiväystä ole asetettu kellonaikatoiminnolla.

Tutustu lisätietoja varten kohtaan ”Kellonajan ja päiväyksen asettaminen”.
• Käytä aina talviaikaa asettaessasi kellonajan ja päiväyksen kellonaikatoiminnolla, vaikka alue, jossa kotikaupunkisi

(kaupunki, jossa normaalisti käytät kelloa) käyttäisi tällä hetkellä kesäaikaa. Asetettuasi kellonajan, voit aktivoida tai
peruuttaa kesäaikatoiminnon (DST) mielesi mukaisesti. Tutustu lisätietoja varten kohtaan ”Kesäaika (DST)”.

Kellonajan ja päiväyksen asettaminen

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

2. Paina C-painiketta vilkkuvan kursorin siirtämiseksi alla esitetyssä järjestyk-
sessä muiden asetusten valintaa varten.

Sekunnit DST päällä/pois Kaup. koodi Tunnit Minuutit

Taustavalon väri Päivä Kuukausi Vuosi

3. Muutettavaksi haluamasi asetuksen alkaessa vilkkua, käytä D-painiketta muuttaaksesi sitä alla esitetyllä tavalla.

Muutettava asetus Suoritettava painiketoimenpide

Sekunnit Paina D-painiketta sekuntien nollaamiseksi (00 ).

DST päällä/pois Paina D-painiketta vaihtaaksesi DST-päällä- (ON-ilmaisin
palaa) ja pois-asetuksen (OF-ilmaisin palaa) välillä.

Kaupunkikoodi Käytä D-painiketta selataksesi käytettävissä olevia kau-
punkikoodeja kunnes kotikaupunkina käytettäväksi
haluamasi koodi ilmestyy ruutuun.

Tunnit, minuutit, vuosi, kuukausi, päivä Käytä D-painiketta asetuksen suurentamiseksi.

Taustavalo Käytä D-painiketta eri väriasetusten selailua varten.
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• Painamalla D-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.

• Tutustu kaupunkikoodeja koskevia täydellisiä tietoja varten käyttöohjeen lopussa olevaan kohtaan ”Kaupunki-
kooditaulukko”.

• Tutustu kohtaan ”Taustavalon vaihtaminen” saadaksesi taustavaloasetuksia koskevia lisätietoja.

4. Paina A-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
• Näyttö ilmaisee viikonpäivän automaattisesti päiväyksen (vuosi, kuukausi ja päivä) mukaisesti.

12- ja 24-tuntisen kellonaikanäytön välinen vaihtaminen
Pidä D-painiketta painettuna n. kaksi sekuntia kellonaikatoiminnolla vaihtaaksesi 12- ja 24-tuntisen kellonaikajärjestel-
män välillä.
• 12-tuntisella kellonaikajärjestelmällä keskipäivän - 23:59 (11:59) välisiä aikoja varten näyttöön syttyy P (iltapäivän

merkki ja keskiyön - 11:59 välisiä aikoja varten näyttöön syttyy A (aamupäivän merkki).
• 24-tuntisella kellonaikajärjestelmällä näyttö ilmaisee 0:00 - 23:59 väliset ilman mitään ilmaisinta.
• Kellonaikatoiminnolla valitsemasi 12-/24-tuntinen kellonaikajärjestelmä on käytössä kaikilla toiminnoilla.

KESÄAIKA (DST)
Kesäaika (DST) siirtää kellon asetusta yhdellä tunnilla eteenpäin talviajasta. Muista kuitenkin, että kaikki maat tai jopa
paikallisalueet eivät siirrä kellojaan kesäaikaan.

Kesä- (DST) ja talviajan välinen vaihtaminen

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

2. Paina C-painiketta vilkkuvan kursorin siirtämiseksi DST On/Off-asetuksen
(päällä/pois) välillä.

3. Paina D-painiketta vaihtaaksesi kesäajan päällä- (ON -ilmaisin palaa) ja pois-
asetuksen (OF -ilmaisin palaa) välillä.

4. Paina A-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
• DST-ilmaisin syttyy näyttöön, kun kesäaikanäyttö aktivoidaan.

Näytön taustavärin vaihtaminen

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

2. Paina C-painiketta kahdeksan kertaa kunnes näytön taustavärin asetusruutu
ilmestyy näkyviin. Paina tämän jälkeen D-painiketta selataksesi käytettävissä

Taustavalo olevia väriasetuksia alla esitetyllä tavalla.

• Seuraava esimerkki osoittaa millä tavalla käytettävissä olevat kahdeksan väriasetusta vaikuttavat näytön tausta-
valoon eri toiminnoilla.

Väriasetusnumero

Toiminto

Kellonaika
Puhelinmuistio Punainen Keltainen Vihreä
Hälytys

Maailmanaika Keltainen Vihreä Punainen
Sekuntikello

Päivälaskuri Vihreä Punainen Keltainen
Ajastin

3. Paina A-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
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MAAILMANAIKA

Tunnit : minuutit Maailmanaika näyttää kellonajan 40 kaupungista (27 aikavyöhykettä) ympäri
Kaupunkikoodi Sekunnit maailman.

• Kellon- ja maailmanaikatoimintojen perusasetukset ovat tahdistetut keskenään.
Näiden kahden toiminnon kesäaika-asetukset ovat kuitenkin erilliset.

• Tämän osan kaikki toimenpiteet tapahtuvat maailmanaikatoiminnolla, jonka voit
valita painamalla C-painiketta.

Kotiaika (tunnit : 
minuutit) Toisen kaupunkikoodin mukaisen kellonajan tarkistaminen

Kaupunkikoodityypin ilmaisin Paina D-painiketta maailmanaikatoiminnolla kaupunkikoodien (aikavyöhykkeiden
selaamiseksi.
• Tutustu kaupunkikoodeja koskevia täydellisiä tietoja varten käyttöohjeen 

lopussa olevaan kohtaan ”Kaupunkikooditaulukko”.
• Jos näytön ilmaisema kellonaika jotakin kaupunkia varten on väärä, tarkista

kellonaikatoiminto- sekä kotikaupunkikoodiasetukset ja tee tarvittavat korjauk-
set.

Talvi- ja kesäajan välinen vaihtaminen
Pidä A-painiketta painettuna maailmanaikatoiminnolla vaihtaaksesi kesä- ja talviajan välillä.

DST-ilmaisin

Pidä A painettuna

• Yllä esitetty toimenpide vaihtaa kaikki maailmanaikakoodit kesä- ja talviajan välillä. Huomioi, että et voi tehdä yksittäisiä
kaupunkikoodeja koskevia asetuksia.

PÄIVÄLASKURI

Päivälaskuri mahdollistaa päivien laskun kellon päiväyksestä tiettyyn tavoitepäiväykseen saakka.

Vuorottelee 1 sekunnin Tekstialue
välein
Vuosi-kuukausi-päivä

Tavoitepäiväys

• Aina, kun jokin päivälaskureita varten asetettu päiväys on sama, kuin kellonaikatoiminnon päiväys (päivälaskurien
vuosiasetuksesta riippumatta), DAYS-ilmaisin alkaa vilkkua kellonaika- ja päivälaskuriruuduissa.

• Päivälaskuritallenteita on viisi, joista jokaiselle voidaan asettaa oma teksti ja tavoitepäiväys (vuosi, kuukausi ja päivä).
• Tämän osan kaikki toimenpiteet tapahtuvat päivälaskuritoiminnolla, jonka voit valita painamalla C-painiketta.

Uuden päivälaskuritallenteen luominen

1. Käytä D-painiketta päivälaskuritoiminnolla selataksesi päivälaskuritallenteita,
kunnes haluamasi tallenne ilmestyy näyttöön.

2. Pidä A-painiketta painettuna kunnes tekstialueelle ilmestyy vilkkuva kursori,
ilmaisten asetusruutua.

3. Paina C-painiketta s siirtääksesi vilkkuvaa kursoria alla esitetyssä järjestyk-
sessä.

Tekstialue

Merkki 1 Merkki 2 Merkki 8

Tavoitepäiväys
Päivä Kuukausi Vuosi
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4. Kursorin ollessa tekstialueella, käytä D-painiketta kirjainmerkkien selaamiseksi kursoripisteessä. Merkit vaihtuvat
alla esitetyssä järjestyksessä.

(välilyönti) – –

5. Syötettyäsi jonkin kirjainmerkin, siirry seuraavan merkin asetuskohtaan painamalla C-painiketta.
6. Toista vaiheet 4 ja 5 kunnes olet syöttänyt haluamasi tekstin kokonaan.

• Voit syöttää yhteensä kahdeksan merkkiä tekstiä varten.
7. Lopetettuasi tekstin syöttämisen, paina C-painiketta hypätäksesi jäljellä olevien tekstinsyöttösarakkeiden yli ja

siirtääksesi kursorin tavoitepäiväykselle.
8. Vuosi-, kuukausi- tai päivä-asetuksen vilkkuessa, paina D-painiketta muuttaaksesi asetusta.

• Voit asettaa tavoitepäiväyksen tammikuun 1 päivän, 1940 - joulukuun 31 päivän, 2039 väliselle ajalle.
9. Kun kaikki asetukset ovat mieleiselläsi tavalla, paina A-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.

• Tekstialue pystyy ilmaisemaan ainoastaan kolme kirjainmerkkiä kerralla. Pitemmät tekstit rullaavat jatkuvasti näytön
poikki oikealta vasemmalle. ” ” merkki ilmaisee, että sen vasemmalla puolella oleva merkki on tekstin viimeinen ja 
oikealla puolella oleva merkki on tekstin ensimmäinen.

Huomautus:
• Käytä yllä esitettyjä toimenpiteitä myös päivälaskuritallenteiden editoimiseen.

Päivälaskuritallenteiden valinta
Käytä D-painiketta päivälaskuritoiminnolla päivälaskuritallenteiden selaamiseen.

Päivälaskuritallenteen pyyhkiminen
1. Selaa tallenteita päivälaskuritoiminnolla ja valitse pyyhittäväksi haluamasi tallenne näyttöön.
2. Pidä A-painiketta painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva kursori.
3. Paina samanaikaisesti B ja D-painikkeita valitsemasi tallenteen pyyhkimiseksi.

• Näyttöön ilmestyy ”CLR” merkiksi, että kyseinen tallenne on pyyhkiytynyt. Pyyhittyäsi tallenteen, näyttöön
ilmestyy kursori ja kuluva päiväys asettuu tavoitepäiväykseksi, valmiiksi syöttöä varten.

4. Syötä haluamasi tiedot tai paina A-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.

PUHELINMUISTIO

Nimialue Puhelinmuistiotoiminto mahdollistaa yhteensä 20 tallennetta, jokainen sisältäen
nimi- ja puhelinnumerotiedot. Voit valita mieleisesi tallenteen selaamalla niitä näy-
tössä.
• Tämän osan kaikki toimenpiteet tapahtuvat puhelinmuistiotoiminnolla, jonka

voit valita painamalla C-painiketta.

Numeroalue
Sivunumero

Uuden puhelinmuistiotallenteen luominen

1. Käytä D-painiketta puhelinmuistiotoiminnolla selataksesi tallenneruutuja,
kunnes näkyviin ilmestyy uusi tietoruutu.
• Uusi tietoruutu on täysin tyhjä (se ei sisällä nimeä eikä puhelinnumeroa).
• Ellei näkyviin ilmesty uutta tietoruutua, se tarkoittaa, että muisti on täynnä.

Voidaksesi tehdä uuden tallenteen, sinun on ensin pyyhittävä muistista
joitakin aikaisemmin tehdyistä tallenteista.

2. Pidä A-painiketta painettuna kunnes nimialueelle ilmestyy vilkkuva kursori 
( _ ), ilmaisten asetusruutua.

3. Käytä D-painiketta vaihtaaksesi nimialueelta kursoripisteessä olevan merkin.
Merkit vaihtuvat alla esitetyssä järjestyksessä.

(välilyönti) – –

4. Kun haluamasi merkki on kursoripisteessä, paina C-painiketta siirtääksesi kursoria oikealle.
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5. Toista vaiheet 3 ja 4 kunnes koko nimi on syötetty.
• Voit syöttää nimeä varten yhteensä kahdeksan merkkiä.

6. Syötettyäsi koko nimen, paina C-painiketta niin monta kertaa, kuin tarvitaan kursorin siirtämiseksi numeroalueelle.
• Kursorin ollessa nimialueen kahdeksannessa sarakkeessa, siirtäminen oikealle (painamalla C-painiketta) hyp-

päyttää kursorin numeroalueen ensimmäiselle numerolle. Kursorin ollessa numeroalueen 12. numeron sarak-
keessa, sen siirtäminen oikealle hyppäyttää sen nimialueen ensimmäiselle kirjaimelle.

7. Käytä D-painiketta merkkien (yhdysmerkki, numero tai välilyönti) vaihtamiseksi numeroalueen kursoripisteessä.
Merkit vaihtuvat seuraavassa järjestyksessä.

– (välilyönti)

8. Kun mieleisesi merkki on kursoripisteessä, siirrä kursoria oikealle painamalla C-painiketta.
9. Toista vaiheet 7 ja 8 kunnes koko numeroluku on syötetty.

• Voit syöttää yhteensä 12 numeroa yhtä numerolukua varten. Voit joko jättää yhdysmerkit tai korvata ne nume-
roilla tai välilyönneillä.

10. Paina A-painiketta tallentaaksesi tiedot ja palataksesi puhelinmuistioruutuun (ilman kursoria).
• Nimialue pystyy näyttämään ainoastaan kolme merkkiä kerralla, joten pitempi teksti rullaa jatkuvasti näytön

poikki oikealta vasemmalle. ” ” merkki ilmaisee, että sen vasemmalla puolella oleva merkki on tekstin viimeinen.
• Numeroalue pystyy näyttämään kerralla yhteensä kuusi numeroa. Jos jokin numeroluku on kuutta numeroa

pitempi, näyttö vaihtaa automaattisesti kuuden ensimmäisen numeron (laskien ensimmäisestä numerosta 
eteenpäin) ja kuuden viimeisen numeron (laskien taaksepäin viimeisestä numeroa) välillä. Tämä tarkoittaa, että,
jos jokin numeroluku on 12 numeron pituinen, numeroalue vaihtuu kuuden ensimmäisen ja kuuden viimeisen
numeron välillä. Jos jokin numeroluku on seitsemän numeron pituinen, numeroalue vaihtuu numeroiden 1-6 
ja numeroiden 2-7 välillä.

Puhelinmuistiotallenteiden valinta
Paina D-painiketta puhelinmuistiotoiminnolla selataksesi puhelinmuistiotallenteita näytössä.

Puhelinmuistiotallenteen editoiminen
1. Selaa tallenteita puhelinmuistiotoiminnolla ja valitse editoitavaksi haluamasi tallenne näyttöön.
2. Pidä A-painiketta painettuna kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva kursori.
3. Käytä C-painiketta vilkkuvan kursorin siirtämiseksi muutettavaksi haluamallesi merkille.
4. Käytä D-painiketta muuttaaksesi kyseisen merkin.

• Saadaksesi merkkien syöttöä koskevia lisätietoja, tutustu kohtaan ”Uuden puhelinmuistiotallenteen luominen”
(vaihe 3 nimen syöttöä ja vaihe 7 numeron syöttöä varten).

5. Suoritettuasi haluamasi muutokset, paina A-painiketta taltioidaksesi ne ja sulkeaksesi asetusruudun.

Puhelinmuistiotallenteen pyyhkiminen
1. Selaa tallenteita näytössä puhelinmuistiotoiminnolla ja valitse pyyhittäväksi haluamasi tallenne.
2. Pidä A-painiketta painettuna kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva kursori.
3. Paina samanaikaisesti B ja D-painiketta tallenteen pyyhkimiseksi.

• Näyttöön ilmesty viesti ”CLR” merkiksi, että valitsemasi tallenne on pyyhkiytynyt. Pyyhittyäsi tallenteen, näyttöön
ilmestyy kursori valmiiksi uutta syöttöä varten.

4. Syötä haluamasi tiedot tai paina A-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.

SEKUNTIKELLO

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

• Sekuntikellon käydessä kellosta kuuluu piippaus aina jokaisen kuluneen
tunnin myötä.

• Sekuntikello jatkaa ajan mittaamista, käynnistyen aina nollasta uudelleen,
saavutettuaan mittausalueen ylärajan, kunnes se pysäytetään.

1/100 sekuntia • Sekuntikello jatkaa ajan mittaamista sekuntikellotilasta poistumisenkin jälkeen.
• Jos sekuntikellotoiminto katkaistaan, jonkin väliajan ollessa pysäytettynä näy-

tössä, kyseinen väliaika pyyhkiytyy ja kello palaa kokonaisajan mittaukselle.
• Tämän osan kaikki toimenpiteet tapahtuvat sekuntikellotoiminnolla, jonka voit

valita painamalla C-painiketta.
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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.

AJASTIN

Minuutit Ajastin voidaan asettaa 1 minuutista 24 tuntiin asti. Hälytys käynnistyy ajastimen
Tunnit Sekunnit nollautuessa.

• Voit valita myös automaattikertauksen, jolloin kello käynnistyy asetetusta 
arvosta automaattisesti uudelleen aina nollautumisen jälkeen.

• Ajastintoiminnot ovat käytettävissä ajastintilassa, jonka voit valita painamalla
C-painiketta.

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

asetusruutua.
2. Paina C-painiketta vilkkuvan kursorin siirtämiseksi tuntien ja minuuttien välillä.
3. Jonkin asetuksen vilkkuessa, voit suurentaa sen arvoa painamalla D-painiketta.

• Säätääksesi ajastimen käynnistysajan 24 tuntiin asti, aseta numeroluvuksi ”0:00 ”.
4. Paina A-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.

Ajastimen käyttäminen
Paina D-painiketta ajastintoiminnolla käynnistääksesi ajastimen.
• Ajastimeen asetetun ajan nollautuessa automaattikertauksen ollessa katkaistu, hälytys soi 10 sekuntia tai kunnes

katkaiset sen painamalla mitä tahansa painiketta. Ajastin palaa käynnistysaika-arvolle automaattisesti hälytyksen 
pysähdyttyä. 

• Paina D-painiketta pysäyttääksesi ajastimen hetkeksi sen ollessa käynnissä. Paina D-painiketta uudelleen jatkaak-
sesi ajastimen käyttöä.

• Jos haluat katkaista ajastimen toiminnan kokonaan, aseta se ensin taukotilaan (painamalla D-painiketta) ja paina sitten
A-painiketta. Ajastin palaa tällöin käynnistysaika-arvolle.

Automaattikertauksen päällekytkentä ja katkaisu

1. Pidä A-painiketta painettuna ajastintoiminnolla kunnes ajastimen käynnistys-
ajan tunnit alkavat vilkkua, ilmaisten asetusruutua.

2. Paina B-painiketta vaihtaaksesi automaattikertauksen päällä ( -ilmaisin palaa)
ja pois-asetuksen ( -ilmaisin on sammuksissa) välillä.

Automaattikertauksen 3. Paina A-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
• Ajastimen nollautuessa automaattikertauksen ollessa aktivoitu, hälytys 

alkaa soimaan, mutta ajastin käynnistyy alusta uudelleen pysähtymättä
välillä. Voit pysäyttää ajastimen painamalla D-painiketta ja manuaalisesti
palauttaa sen käynnistysaika-arvolle painamalla A-painiketta.

• Automaattisen kertauksen ilmaisin syttyy näyttöön ainoastaan ajastintoi-
minnolla.
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HÄLYTYS

Hälytysilmaisin Hälytys soi esiasetettuun aikaan päivittäin päivittäishälytyksen ollessa aktivoitu.
Tasatuntisignaalin Kun tasatuntisignaali aktivoidaan, kello piippaa aina tasatunnein.
ilmaisin • Voit säätää hälytyksen siten, että se alkaa soimaan kotikaupunkisi tai maailman-

aikatoiminnolla valitsemasi hälytysajan koittaessa.
• Tasatuntisignaali soi myös hälytystoiminnolla määrittämäsi kaupungin mukai-

sesti.
Tunnit : minuutit • Jos tarkoituksesi on määrittää jokin maailmankaupunki hälytystoiminnolla,

aktivoi maailmanaikatoiminto, valitse käytettäväksi haluamasi kaupunkivyöhyke
näyttöön ja aktivoi sitten hälytystoiminto hälytyksenasettamista varten.

• Jos DST-ilmaisin palaa näytössä hälytystoiminnolla, se tarkoittaa, että kello on siirretty kesäaikaan hälytystoiminnolla 
määritettyä kaupunkia varten.

• Hälytysasetus ( ja tasatuntisignaaliasetus) on käytettävissä hälytystoiminnolla, jonka voit valita painamalla C-painiketta.

Hälytysajan asettaminen

Hälytysilmaisin 1. Pidä A-painiketta painettuna hälytystoiminnolla, kunnes kaupunkikoodi alkaa
Kaupunkikoodi vilkkua näytössä, ilmaisten asetusruutua.

• Hälytys aktivoituu tällöin automaattisesti.
2. Paina C-painiketta vilkkuvan kursorin siirtämiseksi alla esitetyssä järjestyk-

sessä.

Kaupunkikoodi Tunnit Minuutit

Kaupunkikoodityypin
ilmaisin

3. Kaupunkikoodin vilkkuessa, paina D-painiketta vaihtaaksesi kotikaupunkisi (jonka olet valinnut kellonaikatoimin-
nolla) ja maailmanaikatoiminnolla valittuna olevan kaupungin välillä.
• Kaupunkikoodityypin ilmaisin ( ) näyttää perustuuko hälytysasetus kotikaupunkisi (HOME ) tai maailmanaika-

toiminnon kaupungin (WORLD) kellonaikaan.
4. Hälytysajan tunti- tai minuuttiasetuksen vilkkuessa, paina  D-painiketta sen suurentamista varten.
5. Paina A-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.

• Asettaessasi hälytysaikaa käyttämällä 12-tuntista kellonaikajärjestelmää, aseta aika oikein, kuten aamupäivä
(A-ilmaisin palaa) tai iltapäivä P -ilmaisin palaa).

• Kaupunkikoodin vaihtaminen kotikaupungin tai maailmanajan kellonaikaa varten, vaihtaa myös hälytystoiminnon
kaupunkikoodin.

Hälytyksen käyttäminen
Hälytys käynnistyy esiasetettuun aikaan ja soi noin 20 sekuntia.

Hälytyksen testaaminen
Pidä D-painiketta painettuna hälytystoiminnolla hälytyksen käynnistämiseksi.
• Huomioi, että hälytyksen testaaminen D-painiketta painamalla, selaa myös päivittäishälytys- ja tasatuntiasetuksia

alla esitetyllä tavalla.

Hälytys-/tasatuntisignaali-ilmaisin

Molemmat Molemmat Ainoastaan Ainoastaan
päällä katkaistu päivittäishälytys tasatuntisignaali
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TÄRKEÄÄ

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

Automaattiset paluuominaisuudet
• Jos jätät kellon näyttöön jonkin ruudun (jossa näkyy vilkkuva kursori) noin kolmeksi minuutiksi suorittamatta mitään 

toimenpidettä, kello taltioi siihen asti tekemäsi asetukset automaattisesti ja sulkee asetusruudun.
• Jos jätät kellon päivälaskuri- tai puhelinmuistiotilaan noin kolmeksi minuutiksi suorittamatta mitään toimenpidettä,

kello vaihtaa automaattisesti kellonaikatoiminnolle.

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

Perusruudut
Valitessasi maailmanaika-, päivälaskuri- tai puhelinmuistiotoiminnon,  näyttöön ilmestyy ensimmäisenä viimeiseksi 
ennen kyseisen toiminnon katkaisua tarkasteltavana olleet tiedot.

Maailmanaika
• Kellonajan lasku kaikissa maailmanaikakaupungeissa tapahtuu jokaisen kaupungin GMT-differentiaalin (Greenwich

Mean Time) mukaan, perustuen kotikaupungin kellonaika-asetukseen.
• GMT-differentiaali tarkoittaa aikavyöhykkeen (jossa kotikaupunki sijaitsee) aikaeroa Greenwich Mean Time-ajasta.
• Tämän kellon laskema GMT-differentiaali perustuu Universal Time Coordinated (UTC) -tietoihin.

Taustavaloa koskevia varotoimenpiteitä
Kellon taustavalo käyttää LED-valoa (valodiodi) ja valonohjauspaneelia, joka saa koko näytön hohtamaan, helpottaen 
lukemista pimeässä. Paina B-painiketta millä toiminnolla tahansa sytyttääksesi näytön taustavalon noin kolmeksi sekun-
niksi.
• Taustavaloa voi olla vaikea nähdä suorassa auringonpaisteessa.
• Taustavalo sammuu automaattisesti aina, kun jokin hälytys alkaa soimaan.
• Taustavalon usein toistuva käyttö lyhentää pariston ikää.
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