
CASIO-moduuli 2888 
KÄYTTÖOHJE

HUOMAUTUKSIA KELLOSTA

• Painiketoiminnot ilmaistaan viereisen kuvan osoittamilla kirjaimilla.
• Näppäimistön näppäimet ilmaistaan suluissa olevilla merkeillä.
• Käyttöohjeen eri osat tarjoavat kaikki tarpeelliset tiedot jokaisen toiminnon 

käyttöä varten. Lisätietoja löytyy käyttöohjeen kohdasta ”Tärkeää”.
Näppäimistö

KELLON TOIMINNOT
• Paina B-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
• Näytön taustavalo syttyy painamalla L-painiketta missä toimintatilassa tahansa.

Laskuritoiminto Hälytystoiminto

Data Bank-toiminto
Kellonaikatoiminto

Paina B.
Kaksoisaika Sekuntikello-

toiminto toiminto

KELLONAIKATOIMINTO
Tunnit - minuutit Käytä kellonaikatoimintoa ajan ja päiväyksen asettamiseen. Voit valita myös

Viikonpäivä Sekunnit kaksoisaika- tai Data Bank-ruudun tarkasteltavaksi kellonaikatoiminolla.
Huom!
Kello pystyy ilmaisemaan viikonpäivätekstin 13 eri kielellä (Englanti, 

Vuosi - kuukausi -päivä Portugali, Espanja, Ranska, Hollanti, Tanska, Saksa, Italia, Ruotsi,
Iltapäivän merkki (PM) Puola, Romania, Turkki ja Venäjä).

Kellonajan ja päiväyksen asettaminen
Kieli-ilmaisin 1. Pidä A-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes sekunnit

alkavat vilkkua. Tämä on asetusruutu.
2. Käytä C ja B-painikkeita vilkkuvan kursorin siirtämiseksi alla esitetyssä järjes-

tyksessä muiden asetusten valintaa varten.

• Valittua kieltä vastaava ilmaisin vilkkuu näytössä kielenvalintatoimintoa käytettäessä.
3. Muutettavaksi haluamasi asetuksen vilkkuessa voit käyttää näppäimistöä sen muuttamiseksi alla esiteyllä tavalla.

• Syötä kaksi numeroa tunti-, minuutti-, vuosiluku-, kuukausi- ja päiväasetuksia varten. Jos haluat asettaa kellon-
ajaksi esim. 3:00, syötä numerot 03 tuntiasetusta varten. Syötä kaksi äärioikealla olevaa numeroa vuosiluvun
asettamiseksi.
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DBC-32

Paina C. Paina B.

Sekunnit Vuosi Kuukausi Päivä

Minuutit Tunnit Kieli



• Kieli-ilmaisimen vilkkuessa näytössä voit käyttää (+) ja (-) näppäimiä kielten selaamiseksi alla esitetyllä tavalla, kunnes
haluamasi kieli ilmestyy näyttöön.

4. Paina A-painiketta asetusruudun sulkemiseksi.
• Näyttö ilmaisee viikonpäivän automaattisesti päiväys-asetusten (vuosi, kuukausi ja päivä) mukaisesti.
• Tutustu kohtaan ”Viikonpäivälista” lyhenteitä koskevia lisätietoja varten.
• Viikkonäytön lisäksi kieliasetukset vaikuttavat myös Data Bank-toimintoa varten syötettävien merkkien tyyppiin.
• Valittua kieltä vastaava ilmaisin syttyy näyttöön pitämällä A-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla.

Näyttö vaihtuu kellonaikaruutuun pitämällä A-painiketta alaspainettuna yksi sekunti (numerot vilkkuvat).
Jos olet valinnut asetusruudun vahingossa, voit sulkea sen painamalla A-painiketta  uudelleen.

12- tai 24-tuntisen kellonaikaformaatin vaihtaminen
Paina C-painiketta kellonaikatoiminnolla 12-tuntisen formaatin (A-ilmaisin syttyy)  tai 24-tuntisen formaatin (P -ilmaisin syt-
tyy) mukaisen aikanäytön valitsemiseksi. 
• 12-tuntisella formaatilla P-ilmaisin syttyy näyttöön 12:00 - 23.59 välisiä aikoja varten. A-ilmaisin syttyy näyttöön 24:00 -

11:59 välisiä aikoja varten.
• 24-tuntisella formaatilla näyttö ilmaisee kellonajat ilman mitään ilmaisinta.
• Kellonaikatoiminnolla valitsemasi 12- tai 24-tuntinen aikaformaatti on käytössä kaikissa toimintatiloissa.

Kesäaika (DST)
Kesäaika-asetus siirtää kellonaikaa yhdellä tunnilla eteenpäin talviajasta. Kaikki maat eivät siirrä kellojaan kesäaikaan.

Kellon siirtäminen kesä- tai talviaikaan
Pidä C-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia siirtääksesi kellon kesä- (DST-
ilmaisin syttyy) tai talviaikaan (DST-ilmaisin sammuu).
• Huomaa, että C-painikkeen painaminen kellonaikatoiminnolla vaihtaa myös

12- tai 24-tuntisen aikaformaatin.
• DST-ilmaisin syttyy kellonaika- ja hälytysruutuun merkiksi, että kello käyttää

kesäaika-asetusta.

Kaksoisaika- tai Data Bank-ruudun valinta kellonaikatoiminnolla
Valitse kaksoisaikaruutu pitämällä (+) näppäintä alaspainettuna kellonaikatoiminnolla. (+) näppäimen alhaalla pitäminen
valitsee näyttöön tallenteen, joka oli viimeksi tarkasteltavana, kun Data Bank-toimintoa käytettiin edellisen kerran.

Pidä (+) Pidä (+)
alaspainettuna alaspainettuna

Kaksoisaikaruutu
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Toiminto Toimenpide
Sekuntien nollaus 00. Syötä tarvittavat arvot numeronäppäimillä.
Vuosiluvun, kuukauden, • Vilkkuva kursori siirtyy oikealle joka kerta,
päivämäärän, tuntien tai kun syötät jonkin arvon.

• Tuntien tai minuuttien vilkkuessa (ainoastaan 12-
tuntisella formaatilla), paina P M vaihtaaksesi aamu-
päivä (A-ilmaisin) tai iltapäiväajan (P-ilmaisin) välillä.

Kielen vaihtaminen. Käytä (+) ja (-) näppäimiä.



Data Bank-toiminto
Jäljellä olevien tallenteiden määrä Data Bank-toiminto mahdollistaa yhteensä 25 tallennetta, joista jokainen sisältää

nimi- ja puhelinnumerotiedot.
Nimi Tallenteen järjestyvät automaattisesti nimikirjaimien mukaisesti.Voit valita haluamasi

tallenteen selaamalla niitä näytössä.
• Nimeä varten valitsemasi merkki riippuu kellonaikatoiminnolla valitsemastasi

kielestä. Tutustu lisätietoja varten kohtaan ”Kellonajan ja päiväyksen asettami-
Puhelinnumero nen”. Kielen vaihtaminen ei vaikuta jo taltioituihin nimiin.

• Kaikki tämän osan toimenpiteet tapahtuvat Data Bank-toiminnolla, jonka voit
valita B-painiketta painamalla.

• PM-näppäimen alhaalla pitäminen Data Bank-toiminnolla valitsee näyttöön 
jäljellä olevien tallenteiden lukumäärän.

Uuden Data Bank-tallenteen luominen
Luo uusi Data Bank-tallenne syöttämällä ensin nimi ja sitten puhelinnumero tai syöttämällä ensin puhelinnumero ja sitten
nimi. Puhelinnumeron syöttäminen ensimmäiseksi auttaa sinua pitämään numeroa muistissa syöttäessäsi nimeä.

Nimen ja puhelinnumeron syöttäminen uutta Data Bank-tallennetta varten
Nimialue 1. Paina C-painiketta Data Bank-toiminnolla valitaksesi uuden tallenneruudun.

• Uusi tallenneruutu on tyhjä (se ei sisällä nimeä tai puhelinnumeroa).
• Ellei uusi tallenneruutu ilmesty näyttöön painaessasi C-painiketta, se

Numeroalue tarkoittaa, että muisti on täynnä. Sinun on tällöin pyyhittävä muistista joitakin 
Uusi tallenneruutu aikaisemmin tehtyjä tallenteita tehdäksesi tilaa uudelle tallenteelle.

2. Pidä A-painiketta alaspainettuna, kunnes näytön nimialueelle ilmestyy vilkkuva
kursori ( _ ). Tämä on tallenteensyöttöruutu.

3. Käytä (+) ja (-) näppäimiä nimialueella selataksesi aakkosmerkkejä kursoripisteessä. Aakkoset vaihtuvat alla esitetyssä
järjestyksessä.

• Yllä esitetty merkkijärjestys on Englantilaisille aakkosille. Tutustu kohtaan ”Aakkosmerkkilista” muiden kielien 
merkkijärjestystä koskevia  lisätietoja varten.

4. Syötettyäsi haluamasi merkin kursoripisteeseen, paina C-painiketta siirtääksesi kursoria oikealle.
5. Toista vaiheet 3 ja 4, kunnes koko nimi on syötetty.

• Voit syöttää yhteensä kahdeksan aakkosmerkkiä yhtä nimeä varten.
6. C-painiketta toistuvasti ja siirrä kursori numeroalueelle, kun koko nimi on syötetty.

• Kursorin ollessa nimialueen kahdeksannen kirjaimen kohdalla, C-painikkeen painaminen siirtää kursorin numero-
alueen ensimmäiselle numerolle. Kursorin ollessa numeroalueen 15 numeron kohdalla, C-painikkeen painaminen 
siirtää kursorin nimialueen ensimmäisen kirjaimen kohdalle.

• C-painikkeen painaminen siirtää kursoria oikealle ja B-painikkeen painaminen siirtää sitä vasemmalle.
7. Käytä näppäimistöä puhelinnumeron syöttämiseksi kursorin ollessa numeroalueella.

• Joka kerta, kun syötät jonkin numeron, kursori siirtyy automaattisesti oikealle.
• Numeroalue sisältää alunperin kaikki yhdysmerkit. Voit jättää yhdysmerkit sellaisenaan tai korvata ne numeroilla tai

välilyönneillä.
• (.SPC) syöttää välilyönnin ja (-) yhdysmerkin.
• Jos teet jonkin virheen syöttäessäsi numeroita, käytä C- tai B-painiketta kursorin siirtämiseksi väärin syötetyn tie-

don kohdalle. Syötä sitten oikea tieto.
• Numerolukua varten on mahdollista syöttää yhteensä 15 numeroa.

8. Paina A-painiketta tietojen taltioimiseksi ja Data Bank-ruudun sulkemiseksi.
• Painaessasi A-painiketta taltiointia varten, syöttämäsi nimi ja numero vilkkuu n. sekunnin Data Bank-tallenteiden

järjestyessä. Data Bank-ruutu ilmestyy näyttöön uudelleen, kun järjestely on valmis.
• Niminäyttö pystyy ilmaisemaan ainoastaan kolme kirjainta kerralla, joten tätä pitempi teksti rullaa jatkuvasti näytön 

poikki oikealta vasemmalle. Ruutuun ilmestyy viimeisen kirjaimen jälkeen symboli.
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(välilyönti) - - -
(aakkoset) (symbolit) (numerot)



Puhelinnumeron ja nimen syöttäminen uutta Data Bank-tallennetta varten
Nimialue 1. Valitse uusi tallenneruutu painamalla C-painiketta Data Bank-toiminnolla.

2. Käytä näppäimistöä puhelinnumeron syöttöä varten.
• Painamalla numeronäppäintä numeroalueelle syöttyy uuden Data Bank-

Numeroalue tallenteen ensimmäinen numero, jonka jälkeen kursori siirtyy automaattisesti
oikealle seuraavaan asetuskohtaan. Syötä puhelinnumeroon tarvittavat

Uusi tallenneruutu loput numerot.
• (.SPC) syöttää välilyönnin ja (-) yhdysmerkin.
• Paina C-painiketta, jos olet tehnyt jonkin virheen syöttäessäsi puhelin-

numeroa. Toimenpide palauttaa sinut tyhjään uuteen tallenneruutuun,
josta voit aloittaa tietojen syötön uudelleen.

• Ellet syötä mitään tietoja n. kolmeen minuuttiin tai painat B-painiketta,
kello sulkee syöttöruudun ja vaihtaa kellonaikatoiminnolle.
Kaikki siihen pisteeseen saakka syötetyt tiedot pyyhkiytyvät.

3. Syötettyäsi puhelinnumeron, pidä A-painiketta alaspainettuna, kunnes vilkkuva kursori ( _ ) ilmestyy nimialueelle
näyttöön. Tämä on tallenteen syöttöruutu.

4. Syötä puhelinnumeroa vastaava nimi.
• Käytä (+) ja (-) näppäimiä selataksesi kirjainmerkkejä kursoripisteessä. Paina C- ja B-painikkeita kursorin siirtämistä

varten. Katso askeleet 3-5 kohdasta ” Nimen ja puhelinnumeron syöttäminen uutta Data Bank-tallennetta varten”.
5. Syötettyäsi nimen, pidä A-painiketta tietojen taltioimiseksi ja sulkeaksesi Data Bank-tallenteen syöttöruudun.

Data Bank-tallenteiden valinta
Käytä (+) ja (-) näppäimiä Data Bank-toiminnolla Data Bank-tallenteiden selaamiseksi näytössä.
• Tutustu tallenteiden järjestelyä koskeviin lisätietoihin kohdassa ”Järjestelytaulukko”.
• Jos (+) näppäintä painetaan viimeisen Data Bank-tallenteen ollessa näkyvissä, näyttöön ilmestyy uusi tallenneruutu.

Data Bank-tallenteen editointi
1. Käytä (+) ja (-) näppäimiä Data Bank-toiminnolla selataksesi tallenteita näytössä ja valitse editoitavaksi haluamasi

tallenne.
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna, kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva kursori. Tämä on tallenteensyöttöruutu.
3. Käytä C (oikea) tai B (vasen) painiketta ja siirrä vilkkuva kursori muutettavaksi haluamallesi merkille.
4. Käytä näppäimistöä valitsemasi merkin muuttamiseen.

• Katso vaihe 3 (nimen syöttö) ja vaihe 7 (numeron syöttö) kohdasta ” Nimen ja puhelinnumeron syöttäminen uutta 
Data Bank-tallennetta varten” aakkosmerkkien syöttöä koskevia lisätietoja varten.

5. Kun haluamasi muutokset on tehty, paina A-painiketta taltiointia varten ja Data Bank-tallenteen syöttöruudun sulke-
miseksi.

Data Bank-tallenteen pyyhintä
1. Käytä (+) ja (-) näppäimiä Data Bank-toiminnolla selataksesi tallenteita näytössä ja valitse pyyhittäväksi haluamasi

tallenne.
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna, kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva kursori. Tämä on tallenteensyöttöruutu.
3. Paina B ja C-painikkeita samanaikaisesti tallenteen pyyhkimiseksi.

• Näyttöön syttyy CLR merkiksi, että tallenne on pyyhkiytynyt. Kursori ilmestyy tämän jälkeen näyttöön uudelleen
valmiiksi uusien tietojen syöttöä varten.

4. Syötä uusia tietoja tai palaa Data Bank-tallenneruutuun painamalla A-painiketta.

LASKURI
Voit käyttää laskuritoimintoa aritmeettisia laskutoimituksia sekä muuntolaskuja varten. Voit käyttää laskuritoimintoa myös
syöttösignaalin aktivointiin tai peruuttamiseen.
• Kaikki tämän osan toimenpiteet tapahtuvat laskuritoiminnolla, jonka voit valita B-painiketta painamalla.
• Käytä C-painiketta valitaksesi jomman kumman alla esitetyistä ruuduista ennen kuin käynnistät uuden lasku- tai

valuutanmuuntotoimenpiteen.
Laskuriruutu Valuutanmuuntoruutu

Paina C.

Kellonaika
Numero--
arvon syöttöalue
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• Aritmeettisten ja valuutanmuuntolaskujen syöttö ja tulosarvot voi sisältää yhteensä kahdeksan numeroa positiivisia
arvoja  ja seitsemän numeroa negatiivisia arvoja varten.

• Laskuritoiminnon sulkeminen pyyhkii näytössä näkyvät arvot.

Millä tavalla C-painike vaikuttaa näytön ilmaisemaan ruutuun laskuritoiminnolla
• C-painikkeen painaminen aritmeettisen laskuri-  tai valuutanmuuntoruudun näyttäessä muuta kuin nolla-arvoa (0),

pyyhkii ruudun ilmaiseman arvon vaihtamatta muuhun ruutuun.
• C-painikkeen painaminen, kun näytössä näkyy E (virheilmaisin), poistaa virheilmaisimen (E ), mutta ei nollaa käynnissä

olevaa laskutoimitusta.
• Näyttö vaihtuu toiseen ruutuun, jos C-painiketta painetaan aritmeettisen laskuri-  tai valuutanmuuntoruudun ollessa

nollattu.

Aritmeettiset laskutoimitukset
Seuraavat laskutoimitukset ovat mahdollisia laskuritoiminnolla: yhteenlaskenta, vähennyslaskenta, kertomalaskenta, 
jakolaskenta, vakiolaskenta, potenssiin laskenta ja likimääräisarvot.

Laskutoimituksen aloittaminen
Operointialue Voit käyttää numeronäppäimistöä laskutoimituksia varten tavallisen laskurin tapaan

Laskutapasymboli laskuriruudun näkyessä näytössä. Katso alla olevat esimerkit tarkempia tietoja
varten.
• Muista nollata laskuriruutu painamalla C-painiketta ennen jokaisen uuden lasku-

Arvonsyöttöalue toimituksen aloittamista. Näyttö vaihtaa valuutanmuuntoruutuun, jos ruutu on jo 
nollattu  C-painiketta painettaessa.

• Syötetyt arvot ilmaistaan arvonsyöttöalueella ja laskutapa laskutapasymbolin
alueella.

• Voit suorittaa vakiolaskentaa syöttämällä vakiona käytettäväksi haluamasi arvo ja painamalla kahdesti yhtä laskutapa-
painiketta. Tämä tekee syöttämästä luvusta vakioarvon, joka ilmaistaan laskutapasymbolin perään ilmestyvällä K-kir-
jaimella.

• Ruutuun ilmestyy E (virhe) aina, jos laskennan tulos ylittää 8 numeromerkkiä. Paina C-painiketta virheilmaisimen pois-
tamiseksi. Tämän jälkeen voit jatkaa laskentaa likimääräistä tulosta käyttäen.

• Seuraava taulukko näyttää millä tavalla virheet korjataan ja kuinka laskurin näyttö pyyhitään käytön jälkeen.
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Esimerkki Laskutoimitus Näyttö
(Peruslaskenta)

(Vakiolaskenta)

Vaadittu toiminto Suoritettava toimenpide

Syötetyn arvon korjaus tai vaihto Paina C-painiketta pyyhkiäksesi
pyyhkimättä jo tähän pisteeseen näytön ilmaiseman arvon ja palatak-
saakka syötettyä arvoa. sesi 0-näyttöön. Syötä seuraavaksi

haluamasi arvo.

Juuri syöttämäsi laskutavan (+, -, Paina oikeaa laskutapaa vastaavaa
x, ÷) muuttaminen. painiketta painamatta C-painiketta.
Koko syötetyn laskennan pyyhkimi- Paina C-painiketta pyyhkiäksesi
nen. kaikki näytön ilmaisemat arvot ja

palataksesi 0-näyttöön. Paina sitten
C-painiketta uudelleen.

Näytön ilmaiseman laskentatuloksen Paina C-painiketta.
pyyhintä (tuotettu painamalla (+), (-),
(x), (+) tai (PM)-painiketta) ja sitä 
koskevan laskennan.



Valuutanmuuntolaskut
Voit rekisteröidä yksittäisen valuutanmuuntokurssin valuutan nopeaa ja helppoa muuntamista varten.
• Perusmuuntoluku on x 0 (kerro syöttöarvo 0-luvulla). x edustaa kertomalaskua ja 0 vaihtoarvoa 

Muista vaihtaa käytettävä arvo vaihtoarvoksi ja valitse käytettävä laskutapa.

Vaihtoarvon ja laskutavan vaihtaminen
Laskutapasymboli 1. Pidä A-painiketta alaspainettuna laskuritoiminnolla valuutanmuuntoruudun

näkyessä näytössä, kunnes vaihtoarvo alkaa vilkkua. Tämä on asetusruutu.
2. Käytä numeronäppäimiä vaihtoarvon syöttämiseksi ja käytettäväksi haluamasi

laskutavan (x ) tai (+) valintaan.
Vaihtoarvo • Paina C-painiketta nollataksesi vaihtoarvon näytössä.

3. Paina A-painiketta asetusruudun sulkemiseksi.

Käytössä olevan vaihtoarvon ja laskutapa-asetuksen tarkistaminen
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna  laskuritoiminnolla valuutanmuuntoruudun näkyessä näytössä, kunnes vaihtoarvo 

alkaa vilkkua. Tämä on asetusruutu.
2. Paina A-painiketta asetusruudun sulkemiseksi.

Valuutanmuuntolaskenta
1. Käytä numeronäppäimistö muunnettavaksi haluamasi arvon syöttämiseen valuutanmuuntoruudun näkyessä näytössä

laskuritoiminnolla.
2. Paina (=PM) näppäintä muuntotuloksen ilmaisemiseksi.
3. Paina C-painiketta halutessasi pyyhkiä muuntotuloksen.

• Näyttöön ilmestyy E (virhe), jos laskennan tulos ylittää 8 numeromerkkiä.  Paina C-painiketta virheilmaisimen pois-
tamiseksi näytöstä.

• Painamalla (=PM) näppäintä laskentatuloksen näkyessä näytössä, muuntoarvo aktivoituu uudelleen näytön ilmai-
seman arvon mukaan.

Syöttöäänen päällekytkentä/katkaisu
Kello piippaa (syöttöääni)  joka kerta painaessasi yhtä painiketta tai näppäintä. Voit halutessasi katkaista tämän syöttö-
äänen.
• Laskuritoiminnolla valitsemasi syöttöääniasetus (on/off) on käytössä kaikilla muilla toiminnoilla sekuntikellotoimintoa

lukuunottamatta.
• Hälytykset jatkavat soimista, vaikka syöttöääni katkaistaan.

Toimenpiteet syöttöäänen päällekytkentää/katkaisua varten
Mykistysilmaisin Pidä E -painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia syöttöäänen aktivoimiseksi

(MUTE-ilmaisin on sammuksissa) tai syöttöäänen peruuttamiseksi (MUTE-ilmaisin
syttyy) laskuri- tai valuutanmuuntoruudun näkyessä näytössä.
• Laskuritoimintoruutu vaihtuu myös pitämällä C-painiketta alaspainettuna.
• MUTE-ilmaisin näky näytössä kaikissa toimintatiloissa, kun syöttöääni on

katkaistu.

HÄLYTYKSET
Hälytysnumero Voit asettaa yhteensä viisi erillistä monitoimihälytystä (tunnit, minuutit, kuukausi ja

Hälytysaika päivä). Kun jokin hälytys aktivoidaan, hälytys käynnistyy hälytysajan koittaessa.
Hälytyksistä voidaan yksi konfiguroida torkku- tai kertahälytykseksi, neljän muun
ollessa kertahälytyksiä.

Kellonaika Voit aktivoida myös tasatuntisignaalin, jolloin kello piippaa kaksi kertaa aina tasa-
Hälytyspäiväys tunnein.

• Hälytysruutuja on viisi (1-5). Tasatuntisignaaliruutu ilmaistaan numeroilla :00.
Hälytysruutu • Kaikki tämän osan toimenpiteet tapahtuvat hälytystoiminnolla, jonka voit valita

B-painiketta painamalla.
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Hälytystyypit
Tekemäsi asetukset määräävät hälytystyypin alla esitetyllä tavalla.
• Päivittäishälytys

Aseta tunnit ja minuutit hälytysaikaa varten. Tämä asetus aktivoi hälytyksen päivittäin asettamasi ajan mukaisesti.
• Päiväyshälytys

Aseta kuukausi, päivä, tunnit ja minuutit hälytysaikaa varten. Tämän typpinen asetus aktivoi hälytyksen soimaan tiettyyn 
kellonaikaan, asettamasi tietyn päiväyksen mukaisesti.

• 1-kuukauden hälytys
Aseta kuukausi, tunnit ja minuutit hälytysaikaa varten. Tämän typpinen asetus aktivoi hälytyksen soimaan päivittäin,
mutta ainoastaan asettamasi kuukauden aikana.

• Kuukausihälytys
Aseta päivä, tunnit ja minuutit  hälytysaikaa varten. Tämän typpinen asetus aktivoi hälytyksen soimaan kuukausittain,
asettamasi kellonaikaan, asettamasi päivänä.

Huom!
Hälytysajan 12-/24-tuntinen formaatti  vastaa kellonaikatoiminnolla valitsemaasi aikaformaattia.

Hälytysajan asettaminen
Hälytysnumero 1. Käytä (+) ja (-) näppäimiä hälytystoiminnolla selataksesi hälytysruutuja, kunnes

asetettavaksi haluamasi hälytysruutu ilmestyy  näyttöön.
Paina (+) Paina (-)

AM-ilmaisin
Tunnit - minuutit

• Konfiguroi hälytys 1  torkku- tai kertahälytykseksi. Hälytyksiä 2-5 voi käyttää
ainoastaan kertahälytyksinä. 

• Torkkuhälytys kertautuu viiden minuutin välein.
2. Valittuasi haluamasi hälytys, pidä A-painiketta alaspainettuna, kunnes hälytys-

aika alkaa vilkkua, mikä ilmaisee hälytysruutua.
• Toimenpide aktivoi hälytyksen automaattisesti.

3. Käytä näppäimistöä hälytysajan ja päiväyksen syöttämiseen.
• Vilkkuva kursori siirtyy askeleen oikealle aina syötettyäsi jonkin numeron. Voit käyttää myös B ja C-painikkeita

vilkkuvan kursorin siirtämiseksi numerosyöttöjen välillä.
• Asettaaksesi hälytysajan, joka ei käytä kuukausi- ja/tai päiväasetusta, syötä 0 0 jokaista käyttämätöntä asetuskohtaa

varten.
• Jos käytät 12-tuntista kellonaikaformaattia, paina (=PM) näppäintä  AM tai PM-asetuksen valintaan tuntien- tai 

minuuttien vilkkuessa näytössä.
• Varmista, että aika on oikea asettaessasi hälytysaikaa käyttäen 12-tuntista formaattia. Näyttöön syttyy A-ilmaisin

aamupäiväaikoja ja P -ilmaisin iltapäiväaikoja varten.
4. Paina A-painiketta asetusruudun sulkemiseksi.

• Huomaa, että kuukausi- ja päiväasetus ilmestyy asetusruutuun 0 0 lukuna ellei mitään kuukausi- tai päiväasetusta
tehdä. Hälytysaikaruutu ilmaisee käyttämättömän kuukauden ” - ” ja päivän ” - -” merkillä. Tutustu näyttöesimerkkei-
hin kohdassa ”Hälytysajan asettaminen”.

Hälytyksen toiminta
Hälytys soi 10 sekuntia esiasetettuun aikaan kellon toimintatilasta riippumatta. Jos kyseessä on torkkuhälytys, hälytys
kertautuu yhteensä seitsemän kertaa, viiden minuutin välein tai, kunnes katkaiset tai muutat sen kertahälytykseksi.
• Hälytys katkeaa mitä tahansa painiketta painamalla.
• Torkkuhälytys peruuntuu, jos jokin seuraavista toimenpiteistä suoritetaan torkkuhälytysten välisten viiden minuutin

jaksojen aikana.
Valitaan kellonajan asetusruutu.
Valitaan hälytyksen 1 asetusruutu.

Hälytyksen testaaminen
Pidä C-painiketta alaspainettuna hälytystoiminnolla hälytyksen käynnistämiseksi.
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Hälytysten 2-5 ja tasatuntisignaalin päällekytkentä/katkaisu
Tasatuntisignaalin ilmaisin 1. Käytä (+) ja (-) näppäimiä hälytystoiminnolla ja valitse kertahälytys (2-5) tai

tasatuntisignaali.
2. Paina C-painiketta hälytyksen päällekytkentää tai katkaisua varten.

• Hälytysten 2-5 toimintatila (al-2 - al-5) ilmestyy näytön alaosaan.
Hälytys 2 ilmaisin Hälytys 4 ilmaisin Näyttöön syttyvä SIG-ilmaisin näyttää, että tasatuntisignaali on aktivoitu.

SIG-ilmaisin sammuu, kun tasatuntisignaali katkaistaan.
• Hälytys- ja tasatuntisignaalin ilmaisin näkyy näytössä kaikissa toimintatiloissa.
• Hälytyksen käynnistyessä sitä vastaava ilmaisin vilkkuu näytössä.

Hälytyksen 1 valinta
1. Käytä (+) ja (-) näppäimiä hälytystoiminnolla hälytyksen 1 valintaan.
2. Paina C-painiketta selataksesi käytettävissä olevia hälytysasetuksia alla

esitetyssä järjestyksessä.
SNZ-ilmaisin Hälytys 1 -ilmaisin SNZ- ja hälytys 1 -ilmaisin

Paina C.

• S N Z- ja hälytys 1-ilmaisin (al-1) näkyvät näytössä kaikissa toimintatiloissa.
• S N Z-ilmaisin vilkkuu hälytysten välisten 5 minuutin jaksojen aikana.
• Hälytysilmaisin (al-1 ja/tai S N Z) vilkkuvat hälytyksen soidessa.

SEKUNTIKELLO
Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa.
• Sekuntikellon näyttöalue on 23 tuntia, 59 minuuttia ja 59,99 sekuntia.
• Sekuntikello jatkaa käyntiä, käynnistyen nollasta uudelleen aina saavutettuaan

Kellonaika mittausalueen ylärajan, kunnes se pysäytetään.
• Kokonaisajan mittaus jatkuu sekuntikellotoiminnon sulkemisenkin jälkeen.

Tunnit Sekunnit • Jos sekuntikellotoiminto suljetaan, kun jokin väliaika on pysäytettynä näy-
tössä, kyseinen väliaika pyyhkiytyy ja kokonaisajan mittaus jatkuu.

• Kaikki tämän osan toimenpiteet tapahtuvat sekuntikellotoiminnolla, jonka voit 
Minuutit valita B-painiketta painamalla.

1/100 sekunnit

Ajanotto sekuntikellolla
Kokonaisajan mittaus

Käynnistys Pysäytys Käynnistys Pysäytys Nollaus

Väliajan mittaus

Käynnistys Väliaika Väliajan Pysäytys Nollaus
(SPL syttyy) vapautus

Kaksi loppuaikaa

Käynnistys Väliaika * Pysäytys ** Väliajan *** Nollaus
vapautus

* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.
** Toinen juoksija maalissa. 
*** Toisen juoksijan loppuaika.
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KAKSOISAIKA
Kaksoisaika (tunnit, minuutit, sekunnit) Kaksoisaikatoiminto mahdollistaa kellonajan tarkistamisen eri aikavyö-

hykkeistä. Voit valita talvi- tai kesäaika-asetuksen kaksoisaikatoimintoa
varten. Voit yksinkertaisella toimenpiteellä katsella kellonaika- tai Data Bank-
ruutua.

Kellonaika • Sekuntien lasku kaksoisaikatoiminnolla on tahdistettu sekuntien laskuun
kellonaikatoiminnolla.

• Kaikki tämän osan toimenpiteet tapahtuvat kaksoisaikatoiminnolla, jonka
voit valita B-painiketta painamalla.

Kaksoisajan asettaminen
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna kaksoisaikatoiminnolla, kunnes vasen

tuntiasetus alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Käytä näppäimiä kaksoisajan syöttämiseen.

• Vilkkuva kursori siirtyy oikealle joka kerta, kun syötät numeron.
Voit käyttää myös B ja C-painikkeita vilkkuvan kursorin siirtämiseksi
numerosyöttöjen välillä.

• Valitse AM- tai PM-asetus painamalla (=PM) näppäintä, jos käytät
12-tuntista kellonaikaformaattia.

3. Paina A-painiketta asetusruudun sulkemiseksi.

Kaksoisaikatoiminnon kellonajan vaihtaminen kesä- tai talviaikaan
1. Voit vaihtaa kesä- (D S T-ilmaisin syttyy) tai talviaika-asetukselle (D S T-ilmaisin 

sammuu) pitämällä C-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia kaksoisaika-
toiminnolla.
• Näytössä näkyvä D S T-ilmaisin kertoo, että kello on siirretty kesäaikaan.

Kellonaika- ja Data Bank-ruudun valinta kaksoisaikatoiminnolla
Valitse kellonaikaruutu pitämällä (+) näppäintä alaspainettuna kaksoisaikatoiminnolla. (+) näppäimen alhaalla pitäminen
valitsee ruutuun tallenteen, joka oli ruudussa tarkasteltavana, kun Data Bank-toiminto oli käytössä edellisen kerran.

Pidä (+) Pidä (+)
alaspainettuna alaspainettuna

Kellonaikaruutu Data Bank-ruutu

TAUSTAVALO
Automaattisen valokytkimen ilmaisin Kellon näyttöä valaisee LED-diodi ja valonohjauspaneeli, joka helpottaa tietojen

lukemista hämärässä. Automaattinen valokytkin sytyttää näytön taustavalon aina,
kun käännät kellon tiettyyn kulmaan kasvojasi kohti.
• Automaattinen valokytkin on aktivoitava (automaattisen valokytkimen ilmaisin

syttyy) toimiakseen.
• Voit määrittää taustavalon kestoajaksi 1.5 tai 3 sekuntia.
• Tutustu lisätietoja varten kohtaan ”Taustavaloa koskevia varotoimenpiteitä”.

Taustavalon sytyttäminen manuaalisesti
Taustavalo syttyy painamalla L-painiketta missä  tahansa toimintatilassa.
• Yllä esitetty toimenpide sytyttää taustavalon automaattisen valokytkimen asetuksesta riippumatta.
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Automaattinen valokytkin
Kun automaattinen valokytkin aktivoidaan, näytön taustavalo syttyy aina kääntäessäsi ranteesi alla esitetyllä tavalla missä
tahansa toimintatilassa.

Näytön valaistus syttyy asettamalla kello ensin vaakatasoon
ja kallistamalla sitä sitten kasvojasi kohden yli 40 astetta.

Vaakatasossa Kallistus yli
40 astetta

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

tista valokytkintä. Noudata varovaisuutta erityisesti juostessasi tai harrastaessasi jotakin muuta 
aktiviteettia, joka voi aiheuttaa onnettomuuden tai loukkaantumisen. Varo myös, ettei kellon 
näytön äkillinen syttyminen automaattisen valokytkimen johdosta yllätä tai häiritse muita ympä-
rilläsi olevia 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 aiheuttaa liikenneonnettomuu-
den ja vakavan henkilövamman.

Automaattisen valokytkimen päällekytkentä/katkaisu
Pidä L-painiketta alaspainettuna  n. kaksi sekuntia kellonaikatoiminnolla kytkeäksesi  automaattisen valokytkimen 
päälle (automaattisen valokytkimen ilmaisin syttyy) tai pois ((automaattisen valokytkimen ilmaisin sammuu).
• Automaattinen valokytkin kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä n. kuuden tunnin kuluttua sen päällekytkemisestä

estääkseen pariston nopean loppuunkulumisen. Aktivoi halutessasi automaattinen valokytkin uudelleen.
• Automaattisen valokytkimen ilmaisin näkyy näytössä kaikissa toimintatiloissa kytkimen ollessa aktivoitu.

Taustavalon kestoajan määrittäminen
3 sek. ilmaisin 1. Pidä A-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes sekunnit

alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Paina L-painiketta ja valitse taustavalon kestoajaksi 3 sekuntia (3-sekunnin

ilmaisin syttyy) tai 1.5 sekuntia (3-sekunnin ilmaisin sammuu).
3. Sulje asetusruutu A-painiketta painamalla.

• 3-sekunnin ilmaisin näkyy näytössä kaikissa toimintatiloissa, kun asetuksen
kestoaika on 3 sekuntia.

TÄRKEÄÄ
Tämä osa sisältää yksityiskohtaisia ja teknisiä tietoja kellon käytöstä. Se sisältää myös tärkeitä varotoimenpiteitä ja huo-
mautuksia kellon eri ominaisuuksista ja toiminnoista.

Automaattinäyttö
Automaattinäyttö vaihtaa jatkuvasti digitaalinäytön sisältöä.

Automaattinäytön katkaisu
Automaattinäyttö katkeaa painamalla A, B tai C-painiketta. Näyttö palaa kellonaika-
tilaan.

Automaattinäytön aktivointi
Pidä B-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia, kunnes kello piippaa.
• Automaattinäyttö ei toimi, kun jokin asetusruutu on valittu näyttöön.

Automaattiset paluuominaisuudet
• Kello palaa kellonaikatoiminnolle automaattisesti ellet suorita mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin kellon ollessa 

Data Bank- tai hälytystoiminnolla.
• Kello palaa kellonaikatoiminnolle automaattisesti ellet suorita mitään toimenpidettä n. seitsemään minuuttiin kellon 

ollessa laskuritoiminnolla. 
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• Kello sulkee asetus- tai syöttöruudun automaattisesti ellet suorita sillä mitään  toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin,
kun jokin asetus- tai syöttöruutu (jossa on vilkkuvat numerot tai kursori) on valittu näyttöön.

• B-painike vaihtaa kellonaikatoiminnolle automaattisesti suoritettuasi jonkin painike- tai näppäintoimenpiteen (L-paini-
ketta lukuunottamatta) missä tahansa toimintatilassa.

Tietojen selailu
Käytä B ja C-painikkeita sekä (+) ja (-) näppäimiä eri toimintatiloissa ja asetusruuduissa tietojen selaamiseksi näytössä.
Useimmissa tapauksissa voit nopeuttaa tietojen selailua pitämällä näitä painikkeita (näppäimiä) yhtäjaksoisesti alaspai-
nettuina selailun aikana.

Perusruudut
Valitessasi Data Bank-, laskuri- tai hälytys-toiminnon, näyttöön ilmestyy ensimmäiseksi tiedot, jotka olivat katseltavana,
kun edellisen kerran suljit kyseisen  toiminnon.

Kellonaika
• Sekuntien laskun ollessa 30 - 59 sekunnin välisellä alueella sekuntien nollaaminen kasvattaa minuuttilukua yhdellä. 

00 - 29 välisellä alueella sekunnit nollautuvat minuuttilukua muuttamatta.
• Vuosiluku voidaan asettaa vuosien 2000 - 2099 välille.
• Kellon sisäänrakennettu automaattikalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet automaattisesti.

Asetettuasi päiväyksen sitä ei tarvitse muuttaa, paitsi  vaihdatettuasi kelloon uuden pariston.

Taustavaloa koskevia varotoimenpiteitä
• Näppämistö kytkeytyy pois käytöstä eikä sillä voi syöttää mitään tietoja näytön taustavalon palaessa.
• Taustavaloa voi olla vaikea nähdä suorassa auringonpaisteessa.
• Taustavalo sammuu aina, kun jokin hälytys alkaa soimaan.
• Taustavalon jatkuva käyttö lyhentää pariston käyttöikää.

Automaattista valokytkintä koskevia varotoimenpiteitä
Yli 15 astetta • Kellon pitäminen ranteen sisäpuolella tai käsivarren heiluttaminen voi aktivoida 

automaattisen valokytkimen ja sytyttää taustavalon tilanteissa, joissa sitä ei tar-
vita. Katkaise valokytkimen toiminta harrastaessasi aktiviteetteja, jotka toistuvasti
saattavat sytyttää taustavalon. Paristo voi muussa tapauksessa kulua nopeasti
loppuun.

• Taustavalo ei syty, jos kelloa kallistetaan yli 15 astetta yli tai alle vaakatason.
• Taustavalo sammuu esiasetetun ajan jälkeen, vaikka pitäisit kellon edelleen

suunnattuna kasvojasi kohti. Katso lisätietoja varten kohta ”Taustavalon kesto-
ajan määrittäminen”.

• Staattinen sähkö tai magneettinen voima voi häiritä automaattisen valokytkimen toimintaa. Jos taustavalo ei syty, laske
kello takaisin vaakatasoon ja kallista se sitten uudelleen kasvojasi kohti. Ellei tämä auta, laske käsivartesi alas siten, että
se riippuu suorana sivullasi. Nosta tämän jälkeen käsivartesi ylös uudelleen.

• Tietyissä olosuhteissa taustavalo ei syty ennen kuin sekunti on kulunut kellon kääntämisestä kohti kasvoja. Tämä ei
tarkoita, että automaattisessa valokytkimessä on vika.

• Kellosta kuuluu hiljainen napsahtava ääni, kun sitä heilutetaan edestakaisin. Ääni johtuu automaattisen valokytkimen
mekaniikasta eikä tarkoita, että kellossa on vika.

VIIKONPÄIVÄLISTA
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Taulukkotekstien selitykset:
Sunday  = sunnuntai
Monday = maanantai
Tuesday = tiistai
Wednesday = keskiviikko
Thursday = torstai
Friday = perjantai
Saturday = lauantai



AAKKOSMERKKILISTA

JÄRJESTELYTAULUKKO
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