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CASIO 3208
Käyttöopas

Normaali kellonaika Laskuri- Päivittäis- Kaksois- Sekuntikello-
toiminto hälytys aika toiminto

Kalenteri Kellonaika Hälytysmerkki PM-ilmaisin
Päivä Päiväys Tunnit PM-ilmaisin Aikamerkki Toimintoilm. Toimintoilm.

Kuukausi Päivä Paina C.
Vuosi Sekunnit

Minuutit Tunti Tunnit Min.
A.M Min. Minuutit Sek.

Toimintoilmaisin Sek. 1/100-sek.

SU: Sunnuntai MO: Maanantai
TU: Tiistai WE: Keskiviikko
TH: Torstai FR: Perjantai
SA: Lauantai

(Paluu normaaliin aikaan) Kello palaa takaisin normaaliin aikaan mistä tahansa toimintatilasta.
(Automaattinen paluuominaisuus) Kello palaa automaattisesti normaaliin aikanäyttöön, jos et suorita mitään toimenpi-
dettä n. kuuteen minuuttiin kellon ollessa laskuri- tai hälytysnäytössä.

LASKURIN     KÄYTTÖ
Syttyy kun jokin numero asetetaan vakioksi Näppäinkomentomerkki

8-numeron syöttö (7 numeroa negatiiviselle arvolle) Suorittaa nejä peruslaskentatoimintoa. Virheellinen komento
korjataan korjauspainikkeella.

Syöttää numeroita. Käytä PM-painiketta loogisessa
järjestyksessä desimaaleja varten Pyyhkii syötön korjausta varten. Vapauttaa ylisyötön tai

virhetarkistuksen. "E" merkki ilmaisee "liian suuri tulos" ja
pysäyttää laskennan. Ylivirtausta ilmenee kun vastauksen
osa tai lopputulos ylittää 8 numeroa. (7 numeroa negatii-

viset arvot).
Näyttää vastauksen

Esimerkki Toimenpide Lukema Esimerkki Toimenpide Lukema
Peruslaskenta:

(4 on vakio)

Vakiolaskenta:

(4 on vakio)

Tilastolaskenta:

PÄIVITTÄISHÄLYTYKSEN     ASETTAMINEN
Hälytysilmaisin (    ) syttyy tai sammuu joka kerta, kun      painiketta painetaan hälytystoiminnossa. Kun hälytysilmaisi-
messa on valo, piippaussummeri soi 20 sekuntia esiasetettuun aikaan päivittäin, kunnes hälytys poistetaan.
Voit katkaista hälytyksen sen soidessa painamalla mitä tahansa painiketta.
Aikamerkin asettaminen: Joka kerta, kun       painiketta painetaan hälytysaikatilassa, aikamerkki (  ) ilmestyy näkyviin tai
häviää näytöstä. Aikamerkin ollessa näkyvissä kello piippaa aina tasatunnein.
Piippaussummeri: Piippaussummeri soi painamalla       ja       painikkeita samanaikaisesti.
Hälytysajan esiasettaminen:
1) Aseta uusi hälytysaika painamalla B-painiketta.
2) Valitse PM tai AM* asetus painamalla      painiketta.
3) Vilkkuvaan kenttään voi syöttää numeroarvon painamalla vaadittavaa numeropainiketta. Vilkkuva numero vaihtuu

alla esitetyssä järjestyksessä:

TUNNIT TUNNIT MINUUTIT MINUUTIT
(kymmenluku) (yksikkö) (kymmenluku) (yksikkö)
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4) Paina B-painiketta. Asetus on valmis.
* Hälytysaika ilmestyy näyttöön 24-tuntisessa formaatissa, jos kello 24-tuntinen aikaformaatti on käytössä.

KAKSOISAJAN     ASETTAMINEN
1) Paina B-painiketta asettaaksesi uuden ajan kaksoisaikatoiminnossa.
2) Valitse PM tai AM* asetus painamalla      painiketta.
3) Vilkkuvaan kenttään voi syöttää numeroarvon painamalla vaadittavaa numeropainiketta. Vilkkuva numero vaihtuu

alla esitetyssä järjestyksessä:

TUNNIT TUNNIT MINUUTIT MINUUTIT
(kymmenluku) (yksikkö) (kymmenluku) (yksikkö)

4) Paina B-painiketta. Asetus on valmis.
* Jos kello käyttää 24-tuntista formaattia, näyttö ilmaisee kaksoisajan 24-tuntisessa formaatissa.

SEKUNTIKELLON     KÄYTTÄMINEN
Piippaussignaali ilmaisee sekuntikellon käynnistymisen/pysähtymisen.
Kellosta kuuluu piippaus 10 minuutin välein.
Sekuntikellon näyttöalue on 23 tuntia, 59 minuuttia, 59.99 sekuntia.
Tämän jälkeen sekuntikello voidaan nollata ja käynnistää uudelleen.
Näyttö ilmaisee tuntinumerot painamalla      painiketta.

Kierrosilmaisin
Paina       

Minuutit Vapauta
Sekunnit Tunnit

1/100-sekunnit

(a) Kokonaisaika

Käynnistys Pysäytys (Käynnistys Pysäytys Nollaus

(b) Kierrosaika

Käynnistys Kierrosaika Kierrosajan Pysäytys Nollaus
vapautus

(c) Kaksi loppuaikaa

Käynnistys Kierrosaika* Pysäytys** Kierrosajan Nollaus
vapautus***

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

AJAN     JA     KALENTERIN     ASETTAMINEN
1) Kalenteri asetetaan painamalla B-painiketta kellonaikatilassa.
2) Paina       painiketta säätääksesi sekunnit.
3) Paina C-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta alla esitetyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.

Sekunnit Tunnit Tunnit Minuutit
(kymmenluku) (yksikkö) (kymmenluku)

Päiväys Kuukausi Vuosi Minuutit
(yksikkö)

• AM tai PM-asetus valitaan      painiketta* painamalla.
4. Vilkkuvaan kenttään voi syöttää numeroarvon painamalla vaadittavaa numeropainiketta.

* Painamalla      painiketta voit vaihtaa 12- ja 24-tuntisten formaattien välillä asettaessasi kellonaikaa ja kalenteria.

Perkko Oy, 09-4780500. C.A. 2



(3)

TEKNISET     TIEDOT
Tarkkuus normaalissa lämpötilassa. ±15 sekuntia/kuukausi
Näytön kapasiteetti: 

• Kellonaika
Tunnit, minuutit, sekunnit, am/pm, vuosi, päiväys ja päivä kaksoisnäytössä
Aikaformaatti: 12-tuntia ja 24-tuntia
Kalenterijärjestelmä:

• Moduuli 3208: Automaattinen kalenteri, esiohjelmoitu vuosien 2000 - 2099 väliselle ajalle
• Laskuritoiminto

8 numeroa (7 numeroa negatiivisille arvoille)
Toiminnot: Neljä peruslaskentaa, ketjulaskenta ja laskujärjestys + / - / x , tilastolaskenta
Desimaalipilkku: liukuva pistejärjestelmä
Overflow check: Ilmaistaan "E" kirjaimella, lukitsee laskuritoiminnon

• Sekuntikellotoiminto
Mittausyksikkö: 1/100-sekunnit
Mittauskapasiteetti: 23 tuntia, 59 minuuttia, 59.99 sekuntia
Mittaustoiminnot: Kokonaisaika, kierrosaika, kaksi loppuaikaa

• Kaksoisaikatoiminto
• Päivittäishälytystoiminto
• Tasatuntisignaali

Akku:
• Yksi litiumparisto (tyyppi CR2016)

Toimintaikä n. 5 vuotta
(20 sekuntia hälytystä ja 1 tunti laskentatoimenpiteitä/päivä)

Huom!
Painikkeiden väärät painallukset eivät vahingoita kelloa millään tavalla. Syöttöjärjestyys on väärä, jos näyttöön ilmestyy
outoja tietoja. Tutustu ohjeisiin ja yritä uudelleen.
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