
CASIO-moduuli 2957
KÄYTTÖOHJE

HUOMAUTUKSIA KELLOSTA
• Kellon mallista riippuen teksti ilmestyy näyttöön joko mustilla merkeillä valkoista

taustaa vasten tai valkoisilla merkeillä mustaa taustaa vasten.
Käyttöohjeen esimerkeissä käytetään mustia merkkejä valkoisella taustalla.

(Valo) • Painiketoiminnot ilmaistaan viereisen kuvan osoittamilla kirjaimilla
• Käyttöohjeen eri osat tarjoavat kaikki tarpeelliset tiedot jokaisen toiminnon 
käyttöä varten. Lisätietoja löytyy käyttöohjeen kohdasta ”Tärkeää”.

(Valo)

KELLON TOIMINNOT
• Paina C-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
• Voit sytyttää näytön taustavalon painamalla L-painiketta millä toiminnolla tahansa.

Kellonaika- e-DATA MEMORY- Maailman- Hälytys- Ajastin- Sekuntikello-
toiminto toiminto aikatoiminto toiminto toiminto toiminto

Paina C.

KELLONAIKA
Iltapäivän merkki Käytä kellonaikatoimintoa kellonajan ja päiväyksen asettamiseksi.

Viikonpäivä
Lue tämä ennen kellonaika- ja päiväystietojen asettamista!
Kellonaika- ja maailmanaikatoimintojen kellonajat ovat linkitettyjä. Muista tästä
syystä valita oikea kaupunkikoodi kotikaupunkiasi (kaupunki, jossa normaalisti

Kuukausi, päivä käytät kelloa) varten ennen kellonajan ja päiväyksen asettamista.
Tunnit, minuutit, sekunnit

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

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

muiden asetusten valitsemiseksi.
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Sekunnit DST Kaup. koodi Tunnit
Minuutit

Päivä Kuukausi Vuosi 12-/24-tunnin
formaatti



3. Muutettavaksi haluamasi asetuksen alkaessa vilkkua voit muuttaa sen arvoa D ja B painikkeita käyttäen.

• Tutustu kaupunkikoodeja koskeviin täydellisiin tietoihin kohdassa ”Kaupunkikooditaulukko´”.
• Tutustu DST-asetusta koskeviin lisätietoihin kohdassa ”Kesäaika (DST)”.

4. Sulje asetusruutu A-painiketta painamalla.
• 12-tuntisella formaatilla näyttöön syttyy P -kirjain 12:00 - 23:59 välisiä aikoja varten. 00:00 - 11:59 välisiä aikoja 

varten näyttöön syttyy A-kirjain.
• 24-tuntisella formaatilla näyttö ilmaisee 00:00 - 23:59 väliset kellonajat ilman mitään ilmaisinta.
• Kellonaikatoiminnolla valitsemasi aikaformaatti (12- tai 24-tunnin) on käytössä kaikissa toimintatiloissa.
•Viikonpäivä vaihtuu automaattisesti päiväyksen (vuosi, kuukausi ja päivämäärä) mukaisesti.

Kesäaika (DST)
Kesäaika-asetus siirtää kelloa yhdellä tunnilla eteenpäin talviajasta. Muista kuitenkin, että kaikki maat eivät siirrä kellojaan
kesäaikaan.

DST- tai talviaika-asetuksen vaihtaminen
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes sekunnit 

alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Valitse DST-asetusruutu C-painiketta painamalla.
3. Paina D-painiketta kesäaika-asetuksen (o n-ilmaisin syttyy) tai talviaika-asetuk-

sen (O F F-ilmaisin syttyy) valintaa varten.
• Talvi- tai kesäajan vaihtaminen ei ole mahdollista, jos kotikaupunkikoodiksi

on valittu GMT.
4. Sulje asetusruutu A-painikkeella.

• D S T-ilmaisin syttyy näyttöön merkiksi, että kesäaika-asetus on aktivoitu.

e-DATA MEMORY-toiminto
Teksti Voit käyttää kellon e-DATA MEMORY-toimintoa sähköpostiosoitteiden, verkko-

sivujen URL- ja muiden tekstitietojen tallentamiseksi. 
Voit asettaa myös salasanan estääksesi muilta pääsyn e-DATA MEMORY-tietoihin.
• Kaikki tämän osan toimenpiteet tapahtuvat e-DATA MEMORY-toiminnolla, jonka

voit valita C-painiketta painamalla.
Tallennenumero
(sivunumero) e-DATA MEMORY-muistin hallinta

E-DATA MEMORY-muistiin mahtuu yhteensä 315 kirjoitusmerkkiä. Jokainen tal-
lenne voi sisältää enintään 63 merkkiä. Tallenteiden suurin lukumäärä riippuu
kirjoitusmerkkien määrästä/tallenne. Katso alla.
• 63 merkkiä/tallenne: 5 tallennetta.
• Enintään 7 merkkiä/tallenne: 40 tallennetta.
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Ruutu Toiminto Toimenpide
Sekuntien nollaus (00). Paina D.
Kesäaika-asetuksen (on) tai talviaika- Paina D.
asetuksen (OFF) valinta.
Kaupunkikoodin vaihtaminen. Paina D (itä) tai B (länsi) .
Tuntien tai minuuttien vaihtaminen. Paina D (+) tai B (-).
12-tuntisen (12H) tai 24-tuntisen (24H) Paina D.
kellonaikaformaatin vaihtaminen.
Vuosiluvun vaihtaminen. Paina D.
Kuukauden tai päivän vaihtaminen. Paina D (+) tai B (-).



Uuden e-DATA MEMORY-tallenteen luominen
1. Valitse näyttöön jäljellä olevan muistin ruutu painamalla D ja B-painikkeita 

samanaikaisesti e-DATA MEMORY-toiminnolla.
• Muisti on täynnä, jos ruutuun ilmestyy 0 %. Voidaksesi tehdä uuden tallen-

Jäljellä oleva muisti % teen sinun on ensin pyyhittävä jokin aikaisemmin tehdyistä tallenteista.
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna, kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva kursori ,

mikä ilmaisee asetusruutua.
• Asetusruutu ilmaisee automaattisesti myös uuteen tallenteeseen liitetyn 

tallennenumeron.
3. Syötä haluamasi teksti.

• Syöttäessäsi tekstiä, käytä D (+) ja B (-) painikkeita kirjoitusmerkkien selaami-
seksi kursoripisteessä ja C-painiketta siirtääksesi kursoria oikealle.
Tutustu lisätietoja varten kohtaan ”Tekstin syöttäminen”.

4. Paina A-painiketta taltioidaksesi syöttämäsi tiedot ja palataksesi e-DATA
MEMORY-ruutuun (ilman kursoria).

• Painaessasi A-painiketta näyttöön ilmestyy n. kahdeksi sekunniksi S E T-viesti tietojen tallentuessa. Tämän jälkeen
e-DATA MEMORY-ruutu palaa näyttöön.

• Tekstinäyttö pystyy näyttämään ainoastaan kolme kirjoitusmerkkiä kerrallaan, joten tätä pitempi teksti rullaa jatkuvasti
näytön poikki oikealta vasemmalle. Tekstin viimeisen kirjoitusmerkin perään ilmestyy symboli.
Paina A-painiketta pysäytystä varten ja käynnistä selailu uudelleen.

• Tallenteet taltioituvat muistiin niiden luomisjärjestyksessä.            

e-DATA MEMORY-tallenteiden valinta
Käytä D (+) ja B (-) painikkeita e-DATA MEMORY-toiminnolla e-DATA MEMORY-tallenteiden selailuun alla esitetyssä
järjestyksessä.

Paina D.

Paina B.

Jäljellä olevan Salasanan
muistin ruutu asetusruutu

• Jäljellä olevan muistin ruutu ilmaisee käytettävissä olevan muistin määrän % -lukuna. Se ei ilmaise taltioitavaksi sopivien 
tallenteiden määrää.

• Salasanan asetusruutuun ilmestyy - - - -, jos jokin salasana on jo rekisteröity.
• Voit käyttää salasanan asetusruutua käyttämäsi salasanan editointiin tai pyyhintään. Tutustu lisätietoja varten kohtaan

”Salasanan käyttö e-DATA MEMORY-tietojen suojaamiseksi”.

e-DATA MEMORY-tallenteen editointi
1. Käytä D (+) ja B (-) painikkeita e-DATA MEMORY-toiminnolla editoitavaksi haluamaasi tallenteen valintaan.
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna, kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva kursori.
3. Käytä C-painiketta vilkkuvan kursorin siirtämiseksi muutettavaksi haluamallesi kirjoitusmerkille.
4. Käytä D (+) ja B (-) painikkeita kirjoitusmerkin muuttamiseksi.
5. Suoritettuasi kaikki haluamasi muutokset, taltioi ne A-painiketta painamalla ja palaa e-DATA MEMORY-ruutuun.

e-DATA MEMORY-tallenteen pyyhintä
1. Käytä D (+) ja B (-) painikkeita e-DATA MEMORY-toiminnolla pyyhittäväksi haluamaasi tallenteen valintaan.
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna, kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva kursori.
3. Pyyhi tallenne painamalla B ja D-painikkeita samanaikaisesti.

• Näyttöön ilmestyy CLR-viesti merkiksi, että tallenne on pyyhitty. Tämän jälkeen kursori ilmestyy näyttöön uudel-
leen tietojen syöttöä varten.

4. Syötä haluamasi tiedot tai paina A-painiketta palataksesi jäljellä olevan muistin ruutuun.
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Tallenne 1 Tallenne 2 Jäljellä olevan Salasanan
muistin ruutu asetusruutu



Salasanan käyttö e-DATA MEMORY-tietojen suojaamiseksi
Voit rekisteröidä 4-numeroisen salasanan e-DATA MEMORY-sisällön suojaamiseksi.
Tärkeää!
Käytä 4-numeroista salasanaa, jonka muistat helposti, mutta jota muut eivät tunne. Jos unohdat salasanasi sinun on
palautettava kellon asetukset perustilaan (toimenpide pyyhkii kaikki tiedot muistista) voidaksesi käyttää e-DATA MEMORY
toimintoa uudelleen. Toiminta kello liikkeeseen, josta se on ostettu tai valtuutetulle CASIO-kellosepälle asetusten perus-
’tilaan palauttamista varten.

Uuden salasanan rekisteröinti
1. Käytä D (+) ja B (-) painikkeita e-DATA MEMORY-toiminnolla ja valitse sala-

sanan asetusruutu.
• Näyttöön ilmestyy ruutu, jossa näkyy SET PASS.

2. Paina A-painiketta n. sekunti, kunnes ruutuun ilmestyy NEW-viesti ja numero-
luku, jonka ensimmäinen nolla (0) vilkkuu.
• Tämä on uuden salasanan asetusruutu.

3. Käytä  D (+) ja B (-) painikkeita numeroiden selaamiseksi ensimmäisen nume-
ron asetuskohdassa.

4. Asetettuasi ensimmäisen numeron, paina C-painiketta siirtyäksesi seuraavalle numerolle.
5. Toista vaiheet 3 ja 4 syöttääksesi kaikki neljä numeroa haluamaasi salasanaa varten.

• Jos painat A-painiketta syöttäessäsi uutta salasanaa, jo syötetyt numerot pyyhkiytyvät ja salasanan asetusruutu
palaa näyttöön.

6. Syötettyäsi salasanan vaatimat neljä numeroa, rekisteröi ne C-painiketta painamalla.
• Painettuasi C-painiketta, näyttöön ilmestyy n. sekunniksi viesti SET salasanan taltiotuessa. Tämän jälkeen sala-

sanan asetusruutu palaa näyttöön.
• Rekisteröityäsi salasanan voit halutessasi syöttää, valita, editoida tai pyyhkiä tietoja. Suljettuasi e-DATA MEMORY-

ruudun sinun on syötettävä salasana joka kerta, kun haluat valita ruudun uudelleen.

Salasanan syöttäminen
1. Valitse e-DATA MEMORY-toiminto.
2. Paina D tai B-painiketta salasanan syöttöruudussa (- - - - P A S S).

Salasanan ensimmäinen numero alkaa vilkkua.
3. Syötä salasana.

• Käytä D (+) ja B (-) painikkeita numeroiden selaamiseksi jokaisessa numero-
kohdassa.

• Paina C-painiketta siirtyäksesi seuraavalle numerolle.
• Jos painat A-painiketta syöttäessäsi uutta salasanaa, jo syötetyt numerot 

pyyhkiytyvät ja salasanan syöttöruutu palaa näyttöön.
4. Paina C-painiketta syötettyäsi haluamasi salasanan.

• Näyttöön ilmestyy OK!, jos syöttämäsi salasana vastaa rekisteröityä sala-
sanaa. Tämän jälkeen e-DATA MEMORY-ruutu palaa näyttöön.

• Näyttöön ilmestyy E R R-viesti ellei syötetty salasana vastaa rekisteröityä
salasanaa. Näyttö vaihtuu tämän jälkeen salasanan syöttöruutuun.

Salasanan vaihtaminen
1. Valitse e-DATA MEMORY-toiminto syöttämällä käytössä oleva salasana.
2. Käytä D (+) ja B (-) painikkeita salasanan asetusruudun valintaan.
3. Suorita toimenpiteet kohdasta ”uuden salasanan rekisteröiminen” alkaen vaiheesta 2.

Salasanan pyyhkiminen
1. Valitse e-DATA MEMORY-toiminto syöttämällä syöttämällä käytössä oleva salasana.
2. Käytä D (+) ja B (-) painikkeita salasanan asetusruudun valintaan.
3. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. sekunti, kunnes näyttöön ilmestyy NEW-viesti ja numeroluku, jonka ensimmäi-

nen nolla (0) vilkkuu.
4. Pyyhi salasana painamalla B ja D-painikkeita samanaikaisesti.

• Näyttöön ilmestyy CLR-viesti merkiksi salasanan pyyhkiytymisestä. Tämän jälkeen salasanan asetusruutu palaa
näyttöön.
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MAAILMANAIKA
Kaupunkikoodi Maailmanaika näyttää kellonajan 27 kaupungista (29 aikavyöhykettä) ympäri maail-

man.
• Kaikki tämän osan toimenpiteet tapahtuvat maailmanaikatoiminnolla, jonka voit

valita C-painiketta painamalla.
Kellonaikatoiminnon aika

Kellonaika valittua kaupunkikoodia Kellonajan tarkistaminen toisesta kaupunkikoodista
vastaavassa aikavyöhykkeessä Paina D-painiketta maailmanaikatoiminnolla selataksesi kaupunkikoodeja (aikavyö-

hykkeitä) itään tai paina B-painiketta selataksesi niitä länteen.
• Tutustu kaupunkikoodeja koskeviin täydellisiin tietoihin kohdassa ”Kaupunki-

kooditaulukko”.
• Tarkista kellonaika- ja kotikaupunkikoodiasetukset ja tee vaaditut muutokset, jos

jonkin kaupungin kellonaika on väärä.
• Jos valitsemasi aikavyöhyke koostuu enimmäkseen valtamerestä, näyttöön

ilmestyy kaupunkikoodin sijasta  Greenwich Mean Time-differentiaalia ilmaiseva
arvo.

Kaupunkikoodin vaihtaminen talvi- tai kesäaikaan
1. Käytä D ja B-painikkeita maailmanaikatoiminnolla ja valitse kaupunkikoodi

(aikavyöhyke), jonka talvi-/kesäaika-asetuksen haluat vaihtaa.
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. sekunti kesäaika-asetuksen (D S T-ilmaisin

syttyy) tai talviaika-asetuksen (D S T-ilmaisin sammuu) vaihtamiseksi.
• D S T-ilmaisin syttyy näyttöön aina, kun valitset kaupunkikoodin joka käyttää

kesäaika-asetusta.
• Huomaa, että DST-/talviaika-asetus vaikuttaa ainoastaan näytön ilmaisemaan

kaupunkikoodiin. Se ei koske muita kaupunkikoodeja.
• Talvi- tai kesäaika-asetuksen vaihtaminen ei ole mahdollista, jos kaupunki-

koodiksi on valittu GMT.

HÄLYTYKSET
Hälytysnumero

Voit asettaa yhteensä viisi erillistä monitoimihälytystä (tunnit, minuutit, kuukausi ja
päivämäärä). Kun hälytys aktivoidaan hälytys alkaa soimaan kellon saavuttaessa
asetetun hälytysajan. Yksi hälytyksistä on torkkuhälytys muiden neljän toimiessa 
kertahälytyksinä. Voit syöttää myös muistutustekstin, joka ilmestyy näyttöön häly-

Kellonaika tysajan koittaessa.
Hälytysaika (tunnit, minuutit) • Voit lisäksi aktivoida myös tasatuntisignaalin, jolloin kello piippaa kahdesti aina 

tasatunnein.
• Kertahälytyksiä varten on viisi hälytysruutua (numerot AL1-AL4 kertahälytyk-

sille ja S N Z-torkkuhälytykselle). Tasatuntisignaaliruudun ilmaisin on SIG.
• Torkkuhälytysruudun ollessa näytössä torkkuhälytysilmaisin ( ) syttyy näytön

oikeaan alakulmaan.
• Hälytysasetukset (ja tasatuntisignaaliasetukset) ovat käytössä hälytystoimin-

nolla, jonka voit valita C-painiketta painamalla.

Hälytystyypit
Hälytyksen tyyppi määräytyy tekemiesi asetusten mukaisesti. Katso alla.
• Päivittäishälytys
Aseta tunnit ja minuutit hälytysaikaa varten. Tämän tyyppinen hälytys soi asettamasi ajan mukaisesti päivittäin.
• Päiväyshälytys
Aseta kuukausi, päivämäärä, tunnit ja minuutit hälytysaikaa varten. Tämän tyyppinen hälytys soi asettamasi ajan ja päiväyk-
sen mukaisesti.
• 1-kuukauden hälytys
Aseta kuukausi, tunnit ja minuutit hälytysaikaa varten. Tämän tyyppinen hälytys soi asettamasi ajan mukaisesti päivittäin,
mutta ainoastaan asettamasi kuukauden aikana.

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.

(11)

5



• Kuukausihälytys
Aseta päivämäärä, , tunnit ja minuutit hälytysaika varten. Tämän tyyppinen hälytys soi kuukausittain asettamasi kellonajan
ja päivämäärän mukaisesti.

Hälytysajan asettaminen
1. Käytä D ja B-painikkeita hälytystoiminnolla hälytysruutujen selaamiseksi, kun-

nes näyttöön ilmestyy ruutu, jonka ajan haluat asettaa.
Paina D. Paina B.

• Valitse jokin hälytysnumeroista AL1-AL4 asettaaksesi kertahälytyksen.
Valitse S N Z-ruutu asettaaksesi torkkuhälytyksen.

• Torkkuhälytys kertautuu viiden minuutin välein.
2. Valittuasi haluamasi hälytyksen, pidä A-painiketta alaspainettuna, kunnes hälytysajan tuntiasetus alkaa vilkkua, mikä

ilmaisee asetusruutua.
• Toimenpide aktivoi hälytyksen automaattisesti.

3. Paina C-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria alla esitetyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.

• Tekstikursori ( ) syttyy näyttöön, kun tekstinsyöttötoiminto valitaan. Tekstin syöttöä varten on käytettävissä kah-
deksan saraketta. Paina C-painiketta kahdeksan kertaa siirtyäksesi tuntien asettamiselle.

4. Muutettavaksi haluamasi asetuksen alkaessa vilkkua voit muuttaa sen arvoa alla esitetyllä tavalla D, B ja C -painikkeita 
käyttäen.

• B ja D-painikkeiden samanaikainen painaminen asettaa kellonajaksi 12:00 ja päiväykseksi - - - -.
Toimenpide pyyhkii myös hälytystä varten syötetyn tekstin.

Hälytysilmaisin 5. Sulje asetusruutu A-painiketta painamalla.
• Jos syötät muistutustekstin, kyseinen teksti ilmestyy näyttöön hälytys-

numeron sijaan.
• Hälytysteksti rullaa näytön poikki oikealta vasemmalle, jos teksti sisältää

enemmän kuin kolme kirjoitusmerkkiä.
Torkkuhälytysilmaisin

Hälytyksen toiminta
Kaikki graafisen alueen lohkot alkavat vilkkua tuntia ennen kuin kello saavuttaa
asetetun hälytysajan. Tämä esihälytystoiminto muistuttaa hälytysajan lähenemi-

Graafinen alue sestä. Hälytys käynnistyy esiasetettuun aikaan ja soi 10 sekuntia kellon toiminta-
tilasta riippumatta. Jos kyseessä om torkkuhälytys, hälytys kertautuu seitsemän
kertaa viiden minuutin välein., kunnes katkaiset hälytyksen.
• Voit katkaista hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta.
• Esihälytys toimii ainoastaan kellonaikatoiminnolla. Voit katkaista esihälytyksen 

painamalla mitä tahansa painiketta. Huomaa kuitenkin, että C-painikkeen paina-
minen vaihtaa kellon e-DATA MEMORY-toiminnolle.
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Tunnit Minuutit Kuukausi Päivä Teksti

Ruutu Toiminto Toimenpide

Tuntien ja minuut- Käytä D (+) ja B (-) painikkeita.
tien muuttaminen • Huomioi oikea aika käyttäessäsi 12-tunnin formaattia.

Näyttöön syttyy A-ilmaisin aamuaikoja varten.
- Näyttöön syttyy B-ilmaisin iltapäiväaikoja varten.
Kuukauden ja päi- • Aseta ”-” merkki jokaista asetusta varten, joka ei
vän muuttaminen. sisällä kuukautta ja/tai päivää.

Muistutustekstin Käytä D (+) ja B (-) painikkeita kirjoitusmerkkien selaa-
syöttäminen. miseksi kursoripisteessä ja paina C-painiketta siirtääk-

sesi kursoria oikealle. Tutustu lisätietoja varten kohtaan
”Tekstin syöttäminen”.



• Hälytysaikaa varten syötetty teksti ilmestyy näyttöön ilmestyy kellonaikaruutuun n. minuutiksi hälytysajan koittaessa.
Voit pyyhkiä muistutustekstin painamalla A, B tai D-painiketta tai poistumalla kellonaikatilasta.

• Torkkuhälytyksen ollessa kyseessä muistutusteksti ilmestyy kellonaikaruutuun ainoastaan ensimmäistä hälytystä
varten.

• Torkkuhälytys peruuntuu, jos jokin seuraavista toimenpiteistä suoritetaan torkkuhälytysten välisten viiden minuutin 
jaksojen aikana.
Valitaan kellonajan asetusruutu
Valitaan S N Z-asetusruutu
Kotikaupunkikoodin D S T-asetus vaihdetaan maailmanaikatoiminnolla.

Hälytyksen testaaminen
Pidä D-painiketta alaspainettuna hälytyksen käynnistämiseksi.

Hälytyksen päällekytkentä tai katkaisu
1. Käytä D ja B-painikkeita hälytystoiminnolla haluamasi hälytyksen valintaan.
2. Paina A-painiketta kytkeäksesi hälytyksen päälle tai pois.

• Hälytyksen (AL1-AL4 tai S N Z) aktivoiminen sytyttää hälytysilmaisimen
Hälytysilmaisin ( ) hälytysruutuun.

• Kun jokin hälytys aktivoidaan hälytysilmaisin näkyy näytössä kaikissa toimin-
tatiloissa.

• Hälytysilmaisin vilkkuu hälytyksen soidessa.
• Torkkuhälytysilmaisin ( ) vilkkuu torkkuhälytyksen sekä hälytysten välis-

ten viiden minuutin jaksojen aikana.

Tasatuntisignaalin päällekytkentä/katkaisu
1. Käytä D ja B-painikkeita hälytystoiminnolla tasatuntisignaalin (SIG) valintaan.
2. Paina A-painiketta tasatuntisignaalin päällekytkentää tai katkaisua varten.

• Tasatuntisignaalin ilmaisin ( ) näkyy näytössä kaikissa toimintatiloissa
Tasatuntisignaalin ilmaisin tasatuntisignaalin ollessa aktivoitu.

AJASTIN
Tunnit Sekunnit Voit asettaa ajastimen yhdestä minuutista 24 tuntiin saakka. Hälytys käynnistyy

ajastimen nollautuessa.
• Voit asettaa myös automaattikertauksen, jolloin ajastin käynnistyy asetetusta

arvosta automaattisesti uudelleen aina nollauduttuaan.
Minuutit • Ajastimen perusasetus kellon ostohetkellä tai paristovaihdon jälkeen on 

Kellonaika 15 minuuttia.
• Ajastimen toiminnot ovat käytössä ajastintoiminnolla, jonka voit valita C-paini-

ketta painamalla.

Ajastimen käyttäminen
Käynnistä ajastin painamalla D-painiketta ajastintoiminnolla.
• Jos automaattikertaus on katkaistu ajastimen nollautuessa, hälytys soi 10 sekuntia tai, kunnes katkaiset sen painamalla

mitä tahansa painiketta. Ajastin palaa käynnistysaika-arvolle automaattisesti nollautumisen jälkeen.
• Hälytys käynnistyy ajastimen nollautuessa automaattikertauksen ollessa aktivoitu. Ajastin käynnistyy nollautumisen 

jälkeen automaattisesti uudelleen.
• Ajastin jatkaa käyntiä ajastintoiminnolta poistumisenkin jälkeen.
• Voit pysäyttää ajastimen hetkellisesti painamalla D-painiketta. Paina D-painiketta uudelleen jatkaaksesi ajastimen

käyttöä.
• Voit katkaista ajastimen kokonaan asettamalla sen ensin taukotilaan (painamalla D-painiketta) ja painamalla tämän jäl-

keen B-painiketta. Ajastin palaa käynnistysaika-arvolle.
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Ajastimen asettaminen
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna ajastintoiminnolla ajastimen käynnistysajan

näkyessä näytössä, kunnes käynnistysajan tunnit alkavat vilkkua, mikä ilmaisee
asetusruutua.
• Ellei näyttö ilmaise ajastimen käynnistysaikaa, valitse se suorittamalla toi-

menpiteet kohdasta ”Ajastimen käyttäminen”.
2. Paina C-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria alla esitetyssä järjestyksessä

muiden asetusten valintaa varten.

3. Muutettavaksi haluamasi asetuksen alkaessa vilkkua voit muuttaa sen arvoa alla esitetyllä tavalla D ja B painikkeita 
käyttäen.

• Aseta arvoksi 0 : 0 0, jos haluat säätää ajastimen käynnistysajaksi 24 tuntia.
4. Sulje asetusruutu A-painiketta painamalla.

• Automaattisen kertauksen ilmaisin ( ) syttyy näyttöön aina, kun automaattikertaus aktivoidaan.
• Automaattisen kertauksen ja hälytyksen usein toistuva käyttö kuluttaa pariston nopeasti loppuun.

SEKUNTIKELLO
1/100 sekunnit 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

mittausalueen ylärajan.
Minuutit Sekunnit • Sekuntikello jatkaa ajanottoa sekuntikellotoiminnon sulkemisenkin jälkeen.

Tunnit • Jos sekuntikellotoiminto suljetaan, kun jokin väliaika on pysäytettynä näytössä,
kyseinen väliaika pyyhkiytyy ja kello palaa kokonaisajan mittaukselle.

Ajanotto sekuntikellolla
Kokonaisaika

Käynnistys Pysäytys Käynnistys Pysäytys Nollaus
Väliaika

Käynnistys Väliaika Väliajan vapautus Pysäytys Nollaus
(S P L syttyy)

Kaksi loppuaikaa

Käynnistys Väliaika* Pysäytys** Väliajan vapautus*** Nollaus
* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.
** Toinen juoksija maalissa. 
*** Toisen juoksijan loppuaika.
• Aika ei pysähdy ruudussa heti, kun painat painiketta ajanoton pysäyttämiseksi tai ottaaksesi väliajan.

Painikkeella rekisteröity aika on tästä huolimatta erittäin tarkka.
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Tunnit Minuutit Automaattikertaus

Ruutu Toiminto Toimenpide
Tuntien tai minuuttien muuttaminen Paina D (+) tai B (-).
Automaattikertauksen aktivointi (on) tai peruutus (OFF). Paina D.



TAUSTAVALO
Automaattisen valokytkimen Kellossa on EL-paneeli (elektroluminenssi), joka saa koko näytön johtamaan
ilmaisin helpottaakseen tietojen lukemista hämärässä. Kellon automaattinen valokytkin 

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

syttyy) toimiakseen.
• Tutustu lisätietoja varten kohtaan ”Valaistusta koskevia varotoimenpiteitä”.

Taustavalon sytyttäminen manuaalisesti
Paina L-painiketta millä toiminnolla tahansa sytyttääksesi taustavalon n. sekunniksi.
• Yllä esitetty toimenpide sytyttää taustavalon automaattisen valokytkimen asetuksesta riippumatta.

Automaattinen valokytkin
Kun automaattinen valokytkin on aktivoitu, näytön valaistus syttyy aina, kun käännät ranteesi alla olevan piirroksen 
esittämällä tavalla missä toimintatilassa tahansa.

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 ihmisiä
ympärilläsi.

• 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. yksi sekunti kellonaikatoiminnolla kytkeäksesi  automaattisen valokytkimen päälle 
( -ilmaisin syttyy) tai pois ( - ilmaisin sammuu).
• Automaattisen valokytkimen ilmaisin näkyy näytössä kaikissa toimintatiloissa valokytkimen ollessa aktivoitu.
• Automaattinen valokytkin kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä n. kuuden tunnin kuluttua sen päällekytkemisestä

vähentääkseen paristovirran kulutusta. Toista yllä esitetty toimenpide, kun jälleen haluat aktivoida automaattisen 
valokytkimen.

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

Graafiset alueet
Seuraavassa selitetään kolmen graafisen alueen imaisemat tiedot jokaisella toiminnolla.
• Kellonaika-, maailmanaika- ja hälytystoiminnolla graafiset alueet näyttävät kuluvat minuutit ja sekunnit (normaali kellon-

aika).
• e-DATA MEMORY-toiminnolla graafiset alueet ilmaisevat v ilkkuvat numeropisteet salasanaa syötettäessä.
• Ajastintoiminnolla graafiset alueet ilmaisevat ajastuksen kuluvat minuutit ja sekunnit.
• Sekuntikellotoiminnolla graafiset alueet ilmaisevat kuluneet sekunnit ja 1/10 sekunnit.
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Sekunnit Syötetty numero 1/10 sekunnit

Kellonaika- e-DATA MEMORY- Sekuntikello-
toiminto toiminto toiminto

Tekstin syöttäminen
Kursori Seuraavassa esimerkki tekstin syöttämisestä e-DATA MEMORY- ja hälytystoimin-

noilla.

Kirjoitusmerkkien syöttäminen
1. Käytä D ja B-painikkeita käytettävissä olevien kirjain-, numero- ja symboli-

merkkien selailuun kursorin näkyessä näytössä. Katso alla.

2. Kun haluamasi merkki on kursoripisteessä, siirrä kursoria oikealle C-painiketta painamalla.
3. Toista vaiheet 1 ja 2 syöttääksesi loput haluamistasi merkeistä.

• Tutustu syötettäviä merkkejä koskeviin lisätietoihin kohdassa ”Kirjoitusmerkkilista”.

Automaattiset paluuominaisuudet
• Kello vaihtaa kellonaikatilaan automaattisesti ellei mitään painiketta paineta n. kolmeen minuuttiin kellon ollessa 

e-DATA MEMORY- tai hälytystilassa.
• Kello sulkee asetusruudun automaattisesti, jos sen näyttöön jätetään ruutu, jossa on vilkkuvia numeroita tai kursori 

n. kolmeksi minuutiksi suorittamatta mitään painiketoimintoa. Kaikki siihen asti tehdyt asetukset (syötettyä salasanaa
lukuunottamatta) taltioituvat automaattisesti.

Tietojen selailu
Käytä B ja D-painikkeita eri toimintatiloissa ja asetusruuduissa tietojen selaamiseksi näytössä. Useimmissa tapauksissa 
voit nopeuttaa tietojen selailua pitämällä näitä painikkeita yhtäjaksoisesti alaspainettuna.

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 - 2039 väliselle alueelle.
• Kellon sisäänrakennettu automaattikalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet automaattisesti.

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

Maailmanaika
• Kellonajan lasku kaikissa maailmanaikakaupungeissa tapahtuu Greenwich Mean Time (GMT) differentiaalin mukaisesti

jokaista kaupunkia varten, perustuen kellonaikatoiminnolla valitun kotikaupungin aika-asetukseen.
• Sekuntien lasku maailmanaikatoiminnolla on tahdistettu sekuntien laskuun kellonaikatoiminnolla.
• GMT-differentiaali on aikavyöhykkeen (jossa kaupunki sijaitsee) ja Greenwich Mean Time välinen aikaero.
• Kellon laskema GMT-differentiaali perustuu Universal Time Coordinated (UTC) -tietoihin.

Taustavaloa koskevat varotoimenpiteet
• Taustavalosta huolehtiva elektroluminenssipaneeli menettää valaisutehoaan pitkäaikaisen käytön myötä.
• Taustavaloa voi olla vaikea nähdä suorassa auringonvalossa.
• Kellosta kuuluu hiljainen ääni aina, kun näytön taustavalo syttyy. Ääni johtuu EL-paneelin värähtelemisestä.

Tämä ei ole mikään vika.
• Taustavalo sammuu automaattisesti aina, kun jokin hälytys käynnistyy.
• Taustavalon usein toistuva käyttö kuluttaa pariston nopeasti loppuun.
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Paina D. Paina B.
_ _

(välilyönti) (pienet kirjaimet (isot kirjaimet)

- -
(symboli) (numero)



Automaattista valokytkintä koskevia varotoimenpiteitä
• Kellon pitäminen ranteen sisäpuolella, käsivarren liike tai värähtely voi aktivoida automaattisen valokytkimen, jolloin

taustavalo saattaa syttyä silloin, kun sitä ei tarvita. Tämä lyhentää pariston käyttöikää. Katkaise automaattisen auto-
maattisen valokytkimen toiminta harrastaessasi aktiviteetteja, jotka toistuvasti saattavat sytyttää taustavalon.

• Taustavalo ei syty, jos kellon näytön kallistus on 15 astetta  yli tai alle vaaka-
tason. Varmista, että käsivartesi on vaakatasossa maahan nähden.

• Taustavalo sammuu n. yhdessä sekunnissa vaikka pitäisit kelloa edelleen
käännettynä kasvojasi kohti.

• Staattinen purkaus tai magneettinen voima voi häiritä automaattisen valokytkimen toimintaa. Ellei taustavalo syty, 
siirrä kello takaisin lähtöasentoon (vaakatasoon maahan nähden) ja kallista kello sitten uudelleen kasvojasi kohti. 
Ellei tämä auta, anna käsivartesi riippua vapaasti sivullasi ja nosta se sitten ylös uudelleen.

• Tietyissä olosuhteissa taustavalo ei syty ennen kuin noin yksi sekunti on kulunut kellon kääntämisestä itseäsi kohti.
Tämä ei välttämättä tarkoita, että taustavalossa on jokin vika.

• Kellosta saattaa kuulua heikko napsahtava ääni, kun sitä heilutetaan edestakaisin. Ääni johtuu automaattisen valo-
kytkimen mekaniikasta eikä tarkoita, että kellossa on vikaa.

KIRJOITUSMERKKILISTA

KAUPUNKIKOODITAULUKKO

* Perustuu vuoden 2004 Joulukuun tietoihin.
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Tekstien selitykset (kaupunkikooditaulukko)
City Code = kaupunkikoodi
City = kaupunki
GMT differential = GMT-differentiaali
Other major cities in same time zone = muut
tärkeät kaupungit samassa aikavyöhykkeessä


