
Casio-moduuli 2515 käyttöohje

Tätä käyttöohjetta koskeva huomautus                                                                        

Yleinen opas                                                  
• Paina B-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
• Paina L-painiketta missä toiminnossa tahansa

sytyttääksesi näytön taustavalaistuksen.

• Painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla.
• Tämän käyttöohjeen eri osat antavat sinulle jokaisen toiminnon käyttöä 

varten tarvitsemasi tiedot. Lisätietoja löytyy käyttöohjeen kohdasta ”Tärkeää”.

Kellonaikatoiminto

Paina B-painiketta

Puhelinmuistiotoiminto

Hälytystoiminto Sekuntikellotoiminto

AjastintoimintoKaksoisaikatoiminto

Viikonpäivä

Kellonaika                                                                                                                   
Tunnit : Minuutit

Sekunnit

Iltapäivän merkki
Vuosi  Kuukausi-Päivä

Käytä kellonaikatoimintoa kellonajan ja päiväyksen asettamista ja tarkistamista 
varten. Voit myös tarkastella kaksoisaikanäyttöä sekä puhelinmuistionäyttöä 
kellonaikatoiminnosta.
Huomautus
Tämä kello pystyy näyttämään viikonpäivän 13:sta eri kielellä (englanti, 
portugali, espanja, ranska, hollanti, tanska, saksa, italia, ruotsi, puola, romania, 
turkki ja venäjä)
Kellonajan ja päiväyksen asettaminen
1. Pidä A-painiketta painettuna kellonaikatoiminnolla kunnes sekunnit alkavat 
vilkkua, ilmaisten asetusruutua.
2. Paina B- ja C-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria alla esitetyssä 
järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.

Kielen ilmaisin

Paina C-painiketta. Paina B-painiketta.

Sekunnit Vuosi Kuukausi Päivä

KieliTunnitMinuutit

• Tällä hetkellä valittuna oleva kielen ilmaisin vilkkuu näytöllä kun Kieli (asetus) on valittu ylläolevassa 
järjestyksessä.

3. Kun muutettavaksi haluamasi asetus alkaa vilkkua, käytä E- ja D-painiketta muuttaaksesi sitä alla                          
esitetyllä tavalla.

• Kun kielen ilmaisin vilkkuu näytöllä, käytä E- ja D-painiketta käydäksesi läpi alla näkyvät kielen ilmaisimet
kunnes se, jonka haluat valita näkyy näytöllä.



Paina E-painiketta.

Paina D-painiketta.

4. Paina A-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
• Kello ilmaisee viikonpäivän automaattisesti päiväysasetuksen (vuosi, kuukausi ja päivämäärä) mukaan.
• Valitse ”Viikonpäivä-lista” löytääksesi lisätietoa käytettävistä lyhenteistä.
• Viikonpäivän näytön lisäksi myös kieliasetukset vaikuttavat millaisia kirjaimia voi syöttää
puhelinmuistiotoiminnon nimitietoihin.
• Pitämällä A-painikkeen alas painettuna Kellonaikatoiminnossa ilmaisee mikä kieli on tällä hetkellä valittuna.
Pitämällä A-painikkeen alas painettuna yhdestä kahteen sekuntia, pääsee kellonaikatoiminnon asetusnäyttöön
(ilmaistu kahden sekunnin vilkkumisella). Jos päädyt vahingossa asetusnäyttöön, paina A-painiketta uudestaan
poistuaksesi. 

12- ja 24-tuntisen kellonaikanäytön välinen vaihtaminen
• Paina C-painiketta kellonaikatoiminnossa vaihtaaksesi 12- (näytöllä näkyy A tai P) ja 24-tuntisen
kellonaikanäytön välillä.
• 12-tuntisessa järjestelmässä P -ilmaisin (iltapäivä) näkyy näytöllä klo. 12:00-23:59 välisenä aikana.
A –ilmaisin näkyy näytöllä klo. 0:00-11:59 välisenä aikana.
• 24-tuntisella järjestelmällä kellonajat ilmaistaan 0:00 - 23:59 välisellä alueella ilman mitään erillistä ilmaisinta.
• Kellonaikatoimintoa varten valitsemasi 12-/24-tuntinen näyttöjärjestelmä on käytössä kaikilla toiminnoilla.

Kesäaika (DST)
Kesäaika edistää aika-asetusta yhdellä tunnilla normaaliajasta. Muistutus: Kaikki maat eivätkä edes kaikki
paikalliset alueet välttämättä käytä kesäaikaa.

Kellonaikatoiminnon ajan vaihtaminen kesäajan ja normaaliajan välillä 
Pitämällä C-painikkeen alas painettuna noin kahden sekunnin ajan kellonaikatoiminto vaihtaa
kesäajan (DST lukee näytöllä) ja normaaliajan (DST ei lue näytöllä).
• Huomaa, että C-painiketta painamalla kellonaikatoiminnossa myös vaihtaa 12- ja 24-tuntisen
kellonaikanäytön välillä.
• Kun DST –ilmaisin näkyy näytöllä kesäaika on laitettu päälle.

Puhelinmuistio- ja kaksoisaikanäyttöjen tarkasteleminen kellonaikatoiminnolla 
Pitämällä D-painikkeen alas painettuna kellonaikatoiminnolla näyttää kaksoisaikanäytön. Pitämällä E-painikkeen
alas painettuna näyttää tallenteen, jota viimeksi katselit käyttäessäsi puhelinmuistiotoimintoa.
Kaksoisaika-

näyttö Pidä D-painike alas
painettuna.

Pidä E-painike alas
painettuna.

Puhelinmuistio-
näyttö

Puhelinmuistio                                                                                                               
Jäljellä oleva muisti

Nimi

Puhelinnumero

Puhelinmuistiotoiminnolla voit tehdä yhteensä 30 tallennetta kellon muistiin, 
jokaisen tallenteen sisältäessä nimen ja puhelinnumeron. Tallenteet järjestyvät 
automaattisesti nimien sisältämien kirjainmerkkien mukaisesti. Voit katsella 
tallenteita selaamalla niitä näytössä.
• Kirjainmerkit joita voit syöttää nimiin riippuvat kieliasetuksista jotka valitset 

kellonaikatoiminnossa. Katso ”Kellonajan ja päiväyksen asettaminen” lisätietoja 
varten.

• Kielen muuttaminen ei vaikuta nimiin jotka ovat jo tallennettu.
• Tutustu kohtaan ”Järjestelytaulukko” saadaksesi tallenteiden järjestelyä koskevia 

lisätietoja.
• Tämän osan kaikki toimenpiteet tapahtuvat puhelinmuistiotoiminnossa johon 

pääsee painamalla B-painiketta.



Uuden puhelinmuistiotallenteen luominen
1. Paina C-painiketta puhelinmuistiotoiminnossa lisätäksesi uuden tietoruudun.
• Jos uusi tietoruutu ei ilmesty kun painat C-painiketta, se tarkoittaa että muisti on
täynnä. Tallentaaksesi uuden tietoruudun on ensiksi poistettava aikaisemmin
tallennettuja tietoruutuja.

2. Pidä A-painike alas painettuna kunnes näytön nimialueelle ilmestyy vilkkuva
kursori (……).
3. Käytä E- ja D-painiketta nimialueella selataksesi kirjain- numero- ja symboli-
merkkejä kursorin kohdassa. Merkit vaihtuvat alla esitetyssä järjestyksessä.

Nimialue
Numeroalue

Uusi tietoruutu
näyttö

Paina E-painiketta.

Paina D-painiketta.
(välilyönti) (aakkoset) (symbolit) (numerot)

• Ylläolevat merkit ovat englannin kielistä syöttöä varten olevassa järjestyksessä. Katso ”Merkkilista” nähdäksesi
merkkien järjestyksen muilla kielillä. 
4. Kun haluamasi merkki on kursorin kohdassa, paina C-painiketta siirtääksesi kursoria oikealle.
5. Toista vaiheet 3 ja 4 kunnes koko nimi on syötetty.
• Voit syöttää yhteensä kahdeksan merkkiä yhtä nimeä varten.
6. Syötettyäsi koko nimen, paina C-painiketta toistuvasti, kunnes kursori on siirtynyt numeroalueelle.
• Kursorin ollessa nimialueen kahdeksannen merkin kohdalla, kursorin siirtäminen oikealle hyppäyttää sen 

numeroalueen ensimmäiselle numerolle. Kursorin ollessa numeroalueen 15. numeron kohdalla, kursorin 
siirtäminen oikealle (painamalla C-painiketta) hyppäyttää sen nimialueen ensimmäiselle merkille.

7.Käytä E- ja D-painiketta numeroalueella selataksesi numeroita ja symboleja (yhdysviiva, sulkeet, välilyönti) 
kursorin kohdassa. Merkit vaihtuvat alla esitetyssä järjestyksessä. 

Paina E-painiketta.

Paina D-painiketta.
(välilyönti)

8. Kun mieleisesi merkki on kursorin kohdassa, paina C-painiketta siirtääksesi kursoria oikealle.
9. Toista vaiheet 7 ja 8 kunnes koko numerosarja on syötetty.
• Voit syöttää yhteensä 12 numeroa yhtä numerosarjaa varten.
• Numero pitää alun perin sisällään väliviivat. Voit jättää väliviivat tai korvata ne numeroilla tai muilla 

symboleilla halutessasi (sulkeet, välilyönti).
10. Syötettyäsi kaikki tiedot, paina A-painiketta niiden tallentamiseksi ja palataksesi puhelinmuistio 
tallennusnäytölle (ilman kursoria).
• Kun painat A-painiketta tallentaaksesi tiedot, syöttämäsi nimi ja numero vilkkuvat sekunnin ajan kun 

puhelinmuistion tallenteet järjestyvät. Kun järjestys toimenpide on suoritettu, puhelinmuistion 
tallennenäyttö ilmestyy.

• Kellon näyttöön mahtuu ainoastaan kolme kirjainmerkkiä kerralla, joten tätä pitemmät tekstit rullaavat 
jatkuvasti näytön poikki oikealta vasemmalle. Nimen viimeisen merkin perään ilmestyy symboli     . ▲

Puhelinmuistiotallenteiden valinta
Käytä E (+) ja D (-) painiketta puhelinmuistiotoiminnossa selataksesi puhelinmuistiotallenteita näytössä.
• Painamalla E-painiketta viimeisen, tai D-painiketta ensimmäisen puhelinmuistiotallenteen näkyessä näytössä,
näkyviin ilmestyy uusi tietoruutu.
Puhelinmuistiotallenteen editoiminen
1. Käytä D (+) ja B (-) painiketta puhelinmuistiotoiminnossa selataksesi puhelinmuistiotallenteita näytössä ja
valitse editoitavaksi haluamasi tallenne.
2. Pidä A-painiketta painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva kursori.
3. Käytä C- (oikea) ja B (vasen) -painiketta siirtääksesi vilkkuvan kursorin muutettavaksi haluamallesi merkille.
4. Käytä D- ( eteenpäin) ja B (takaisinpäin) -painiketta valitsemasi merkin muuttamiseksi.
5. Tehtyäsi kaikki haluamasi muutokset, paina A-painiketta tallentaaksesi muutokset ja palaa takaisin
puhelinmuiston tallenneruutuun.



Puhelinmuistiotallenteen poistaminen
1. Käytä E (+) ja D (-) painiketta puhelinmuistiotoiminnossa selataksesi puhelinmuistiotallenteita näytössä ja 
valitse poistettavaksi haluamasi tallenne.
2. Pidä A-painike painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva kursori.
3. Pidä B- ja C-painike painettuna samanaikaisesti poistaaksesi tallenteen.
• Näyttöön syttyvä viesti CLR ilmaisee tallenteen poistamisen olevan käynnissä. Tallenteen poistamisen jälkeen 

kursori ilmestyy näyttöön uudelleen tietojen syöttämistä varten.
4. Syötä haluamasi tiedot tai paina A-painiketta palataksesi puhelinmuistion tallenneruutuun.

Hälytykset                                                                                                                   
Voit asettaa viisi erillistä monikäyttöistä hälytystä (tunti, minuutti, kuukausi, päivä). Kun 
jokin hälytyksistä aktivoidaan, hälytys alkaa soimaan kellon saavuttaessa asetetun 
hälytysajan. Voit asettaa kertahälytyksen tai torkkuhälytyksen joka toistuu yhteensä 
seitsemän kertaa viiden minuutin välein. Voit myös aktivoida tasatuntisignaalin, jolloin 
kello piippaa kaksi kertaa aina tasatunnein.
• Kellossa on viisi hälytystä jotka on numeroitu 1-5. Voit määrittää hälytys 1:sen joko 

torkku- tai kertahälytykseksi. Hälytykset 2-5 voidaan asettaa vain kertahälytyksiksi.
• Hälytysasetukset (ja tasatuntisignaaliasetukset) ovat löydettävissä hälytystoiminnossa 

johon pääsee painamalla B-painiketta.

HälytysnumeroHälytysaika
(tunnit : minuutit)

Hälytyksen
päivämäärä

Nykyinen aika

Hälytystyypit
Hälytystyyppi valitaan asetuksissa alla selitetyn mallin mukaisesti.
• Päivittäinen hälytys
Aseta halutut tunnit ja minuutit hälytysajalle. Tämän asetuksen avulla hälytys toistuu joka päivä asettamasi 
hälytysajan kohdalla.
• Päivämäärä hälytys
Aseta haluttu kuukausi, päivä sekä tunnit ja minuutit hälytysajalle. Tämän asetuksen avulla hälytys alkaa 
soimaan asettamanasi tiettynä päivänä asettamaasi tiettyyn aikaan.
• Yhden kuukauden hälytys
Aseta haluttu kuukausi, päivä sekä tunnit ja minuutit hälytysajalle. Tämän asetuksen avulla hälytys alkaa 
soimaan joka päivä asettamaasi aikaan vain sen kuukauden aikana jonka olet määrittänyt.
• Kuukausittainen hälytys
Aseta haluttu päivä sekä tunnit ja minuutit hälytysajalle. Tämän asetuksen avulla hälytys alkaa soimaan joka 
kuukausi asettamaasi aikaan asettamanasi päivänä.

1. Käytä E- ja D-painiketta hälytystoiminnossa selataksesi hälytysruutuja, kunnes käytettäväksi 
haluamasi hälytys näkyy näytöllä.

Hälytysajan asettaminen
Hälytysnumero

Paina E-painiketta. Paina D-painiketta.

Hälytys Hälytys Hälytys

Hälytys HälytysTasatunti-
signaali

• Jokaisessa viidestä hälytysnäytöstä on hälytysnumero.  Tasatuntinäytössä ei ole hälytysnumeroa.
2. Valittuasi hälytyksen, pidä A-painike painettuna, kunnes hälytysajan tuntiasetus alkaa vilkkua, ilmaisten 
asetusruutua.
• Tämä toimenpide aktivoi hälytyksen automaattisesti.
3. Käytä C- ja B-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria alla kuvatussa järjestyksessä valitaksesi  toisia 
asetuksia.

Paina C-painiketta.

Paina B-painiketta.
Tunnit Minuutit Kuukausi Päivä



4. Käytä E (+) ja D (-) -painiketta muuttaaksesi vilkkuvan asetuksen arvoa.
• Asettaaksesi hälytyksen joka ei sisällä kuukautta (päivittäinen- ja kuukausittainen hälytys), aseta – kuukauden 

kohdalle. Käytä E- ja D-painiketta kunnes – merkki tulee näkyviin (12:sta ja 1:n välillä) kuukausiasetuksen 
vilkkuessa.

• Asettaaksesi hälytyksen joka ei sisällä päivää (päivittäinen- ja yhden kuukauden hälytys), aseta - - päivän 
kohdalle. Käytä E- ja D-painiketta kunnes - - merkki tulee näkyviin (kuukauden lopun ja 1:n välillä) 
päiväasetuksen vilkkuessa.

• Asettaessasi hälytysajan käyttämällä 12-tuntista näyttöjärjestelmää, varmista että asetat ajan oikein, kuten 
aamupäivä- (A-ilmaisin näkyy näytöllä) tai iltapäiväaika (P -ilmaisin näkyy näytöllä).

5. Paina A-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.

Hälytyksen toiminta
Hälytys soi ennalta asetettuun aikaan 10 sekuntia huolimatta missä toiminnossa kello on. Jos kyseessä on 
torkkuhälytys, hälytys kertautuu yhteensä seitsemän kertaa, viiden minuutin välein, kunnes sammutat sen tai 
muutat sen kertahälytykseksi.
• Hälytys katkeaa mitä vain nappia painamalla.
• Milloin tahansa kun olet asetusnäytöllä kun hälytys 1 on näytöllä, hälytys 1 muuttuu automaattisesti 

kertahälytykseksi.
• Kellonaikatoiminnon asetusnäytön tarkasteleminen viiden minuutin torkkujakson aikana lopettaa kyseisen 

torkkuhälytystoiminnon (torkkuhälytys pysyy silti hälytystyyppinä).  

Hälytyksen testaaminen
Pidä C-painike painettuna hälytystoiminnossa hälytyksen testaamiseksi.
Hälytysten 2 - 5 päälle kytkeminen ja katkaisu
Hälytys päällä -ilmaisin

Tasatuntisignaali päällä

1. Käytä E- ja D-painiketta hälytystoiminnossa valitaksesi kertahälytyksen (hälytysnumerot 2-
5) tai tasatuntisignaali.
2. Paina B-painiketta vaihtaaksesi näytön ilmaiseman hälytyksen päällä- ja pois-asetuksen 
välillä.
• Hälytysten 2-5 päällä- ja pois-status ilmaistaan näytön alareunassa (musta palkki = päällä). 

SIG-ilmaisin näyttää päällä- (näkyvissä) ja pois-asetuksen (ei näkyvissä) tasatuntisignaalin 
statuksen.

• Aktivoitujen hälytysten hälytysilmaisimet ja tasatuntisignaalit näkyvät kaikilla 
toiminnoilla.

• Jos jokin hälytyksistä on aktivoitu, hälytysilmaisin vilkkuu näytöllä.

Hälytyksen 1 valinta
1. Käytä E- ja D-painiketta hälytystoiminnolla valitaksesi hälytyksen 1.
2. Paina C-painiketta selataksesi käytettävissä olevia asetuksia alla esitetyssä järjestyksessä.

Paina C-painiketta.

Torkkuilmaisin (SNZ) ja Hälytys 1 ilmaisin

Hälytys 1 Hälytys 1 Hälytys 1
Kertahälytys päällä Torkkuhälytys päällä Hälytys pois

• SNZ-ilmaisin ja hälytys 1 päällä-ilmaisin näkyvät kaikilla toiminnoilla.
• SNZ-ilmaisin vilkkuu viiden minuutin torkkujaksojen ajan hälytysten välillä.
• Hälytysilmaisin (Hälytys 1 päällä ja/tai SNZ) vilkkuu kun hälytys on päällä.

Sekuntikello                                                                                                                 

Tunnit
Minuutit

Sekunnit

Nykyinen
kellonaika 1/100

sekunti

Sekuntikellolla voit mitata kuluneen ajan, väliaikoja ja kaksi loppuaikaa.
• Sekuntikellon näyttöalue on 23 tuntia, 59 minuuttia ja 59.99 sekuntia.
• Sekuntikello jatkaa mittaamista, käynnistyen aina uudelleen nollasta saavutettuaan 

mittausalueen ylärajan. Mittaaminen jatkuu kunnes se katkaistaan.
• Sekuntikello jatkaa mittaamista vaikka sekuntikellotoiminnosta poistuttaisiin.
• Jos sekuntikellotoiminto katkaistaan, kun jokin väliaika on pysäytettynä näytöllä, väliaika 

pyyhkiytyy ja sekuntikello palaa kokonaisajan mittaukseen.
• Tämän osan kaikki toimenpiteet tapahtuvat sekuntikellotoiminnolla, jonka voit valita 

painamalla B-painiketta.



Ajanotto sekuntikellolla
Kulunut aika

Käynnistys Pysäytys Käynnistys Pysäytys Nollaus

Väliaika

Käynnistys Väliaika
(SPL-ilmaisin syttyy)

Väliajan
vapautus

Pysäytys Nollaus

Kaksi loppuaikaa

Käynnistys Väliaika
Ensimmäinen 
juoksija maalissa.
Ensimmäisen 
juoksijan loppuaika.

Pysäytys
Toinen juoksija 
maalissa.

Väliajan 
vapautus
Toisen juoksijan 
loppuaika.

Nollaus

Ajastin                                                                                                                      
Tunnit

Minuutit
Sekunnit

Nykyinen kellonaika

Ajastin voidaan asettaa yhdestä minuutista 24 tuntiin. Hälytys alkaa soimaan ajastimen 
nollautuessa. 
• Tämän osan kaikki toimenpiteet tapahtuvat ajastintoiminnolla, jonka voit valita painamalla 

B-painiketta.
Ajastimen säätäminen
1. Pidä A-painiketta painettuna ajastintoiminnolla kunnes ajastimen käynnistysaika-arvo alkaa 
vilkkua, ilmaisten asetusruutua.
2. Paina B- tai C-painiketta liikuttaaksesi vilkkuvaa kursoria tunti- ja minuuttiasetusten välillä.

3. Kun asetus vilkkuu, käytä E (+) ja D (-) –painiketta muuttaaksesi asetuksia.
• Asettaaksesi ajastimen 24 tunnin ajaksi, aseta 0:00.
4. Paina A-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
Ajastimen käyttäminen
Paina C-painiketta ajastintoiminnolla käynnistääksesi ajastimen.
• Kun ajastin on nollassa, hälytys soi 10 sekunnin ajan tai kunnes lopetat sen painamalla mitä tahansa 

painiketta. Hälytyksen loputtua, ajastin palautuu automaattisesti alkutilaan.
• Paina C-painiketta ajastimen käynnissä ollessasi pysäyttääksesi ajastimen. Paina C-painiketta uudestaan 

käynnistääksesi ajastimen uudelleen.
• Lopettaaksesi ajastimen kokonaan, pysäytä ajastin ensin (painamalla C-painiketta) ja sitten paina A-

painiketta. Tämä toimenpide palauttaa ajastimen sen alkuperäiseen arvoon.
• Ajastin jatkaa ajan mittaamista vaikka poistuisit ajastintoiminnosta.

Kaksoisaika                                                                                                                  
Kaksoisaika
(Tunnit : Minuutit Sekunnit)

Nykyinen kellonaika

Kaksoisaikatoiminto mahdollistaa eri aikavyöhykkeiden kellonajan seuraamisen. Voit 
valita normaali- tai kesäajan kaksoisaikatoimintoa varten ja yksinkertainen toiminto 
sallii sinun tarkastella kellonaika- tai puhelinmuistiotoiminnon näyttöä.
• Kaksoisajan sekuntien lasku on tahdistettu normaalin kellonajan sekuntien laskuun.
• Tämän osan kaikki toimenpiteet tapahtuvat kaksoisaikatoiminnolla johon pääsee 

painamalla B-painiketta.
Kaksoisajan asettaminen
1. Pidä A-painike painettuna kaksoisaikatoiminnolla kunnes tuntiasetus alkaa vilkkua, ilmaisten asetusruutua.
2. Paina B- tai C-painiketta liikuttaaksesi vilkkuvaa kursoria tunti- ja minuuttiasetusten välillä.
3. kun asetus vilkkuu, käytä E (+) ja D (-) –painiketta muuttaaksesi asetuksia.
4. Paina A-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.



Kaksoisaikatoiminnon ajan vaihtaminen kesäajan ja normaaliajan välillä
C-painikkeen painettuna pitäminen noin kahden sekunnin ajan kaksoisaikatoiminnolla vaihtaa kesäajan (DST 
näkyy näytöllä) ja normaaliajan (DST ei näy näytöllä) välillä.
• DST –ilmaisin näytöllä ilmaisee että kesäaika on kytketty päälle.

Kellonaika- ja puhelinmuistionäytön tarkastelu
Pitämällä D-painikkeen painettuna kaksoisaikatoiminnolla näyttää kellonaikanäytön. Pitämällä E-painikkeen 
painettuna näyttää tallenteen jota viimeiseksi tarkasteltiin puhelinmuistiotoiminnolla.

Kellonaikanäyttö
Paina

D-painiketta.
Paina 

E-painiketta.

Puhelinmuistionäyttö

Tärkeää                                                                                                                      
Tämä osio sisältää kellon käyttöä koskevia yksityiskohtaisia ja teknisiä tietoja. Tämä osio sisältää myös tärkeitä 
varotoimenpiteitä ja huomautuksia kellon eri ominaisuuksista.

Automaattinen näyttö

Automaattinen näyttö muuttaa jatkuvasti digitaalisen näytön sisältöä.

Automaattisen näytön pois kytkeminen
Paina mitä tahansa painiketta (paitsi L-painiketta) kytkeäksesi automaattisen näytön pois 
päältä. Tämä vie takaisin kellonaikatoimintoon.

Automaattisen näytön päälle kytkeminen
Pidä B-painike painettuna noin kahden sekunnin ajan kunnes kello piippaa.
• Huomaa että automaattinen näyttö ei ole näkyvissä kun asetusnäyttö on näkyvissä.

Automaattiset paluuominaisuudet
• Suoritettuasi mitään painiketoimintoja millään toiminnolla (paitsi taustavalo-painike), B-painiketta 

painamalla pääsee suoraan takaisin kellonaikatoimintoon.
• Jos jätät kellon puhelinmuistiotoimintoon 2-3 minuutiksi suorittamatta mitään toimenpidettä, kello vaihtuu 

automaattisesti kellonaikatoimintoon.
• Jos jätät jonkin ruudun jossa on vilkkuvia numeroita tai kursori kellon näyttöön 2-3 minuutiksi suorittamatta 

mitään toimenpidettä, kello taltioi automaattisesti siihen asti syötetyt tiedot ja sulkee asetusruudun.

Tietojen ja asetusten selaus
• B- , C-, D- ja E-painiketta käytetään eri toiminnoilla ja asetusruuduissa tietojen selaamiseksi näytössä. 

Useimmissa tapauksissa tietojen selaamista voidaan nopeuttaa pitämällä näitä painikkeita yhtäjaksoisesti 
painettuna.

Ensimmäiset näytöt
Puhelinmuistio- ja hälytystoiminnolla tiedot joita tarkastelit viimeiseksi toiminnolla, tulevat ensimmäisenä 
näkyviin näihin toimintoihin siirtyessäsi.

Kellonaika
• Sekuntien nollaaminen (00) laskun ollessa 30-59 sekunnin välisellä alueella suurentaa minuuttilukua yhdellä. 

Sekuntien nollaaminen (00) laskun ollessa 00-29 sekunnin välisellä alueella ei vaikuta minuuttilukuun 
suurentavasti.

• Vuosiluku voidaan asettaa 2000-2039 väliselle alueelle.
• Kellon sisäänrakennettu automaattikalenteri huomio eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet. Asetettuasi 

päiväyksen sitä ei tarvitse muuttaa, paitsi jos vaihdat kellon patterin.



Taustavaloa koskevia varotoimenpiteitä
Taustavalo käyttää LED –valodiodia ja elektroluminenssipaneelia joka mahdollistaa koko näytön hohtamisen 
mikä helpottaa näytön lukemista pimeässä. Paina L-painiketta millä tahansa toiminnolla valaistaksesi näytön 
noin sekunniksi.
• Taustavaloa voi olla vaikea nähdä suorassa auringonpaisteessa.
• Taustavalo sammuu automaattisesti aina, kun jokin hälytys alkaa soimaan.
• Taustavalon usein toistuva käyttö lisää paristovirran kulutusta.

Viikonpäivä-lista

Merkkilista

Merkkitaulukko

• Merkki 7 (Ä) on saksan kielelle, merkki 69 (Ä) on ruotsin kielelle.
• Merkki 43  (Ö) on turkin kielelle, merkki 70 (Ö) on ruotsin kielelle.
• Merkit 71-102 ovat venäjän kielelle.
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