
CASIO-moduuli 3246 
KÄYTTÖOHJE

Onnittelemme Sinua tämän CASIO-kellon hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolellisesti voidaksesi hyödyntää kellon
ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Sovellutukset
Kellon sisäänrakennettuja antureita voi käyttää barometrisen paineen, lämpötilan ja korkeuden mittaamiseen.
Tällaiset ominaisuudet tekevät kellosta erittäin hyödyllisen harrastaessasi patikointia, vuorikiipeilyä tai muita vastaavia
ulkoilma-aktiviteetteja.

Varoitus!
• Kellon sisäänrakennettuja mittaustoimintoja ei ole tarkoitettu ammatillista tai teollista tarkkuutta vaativiin mittauk-

siin. Kellon tuottamia arvoja tulee käyttää ainoastaan vertailutarkoituksia varten.
• Harrastaessasi vuorikiipeilyä tai muita aktiviteetteja, joissa suunnan menettäminen voi aiheuttaa hengenvaaralli-

sen tilanteen, käytä aina jotain toista kompassia suuntalukemien varmistamiseen.
• CASIO COMPUTER CO., LTD ei vastaa kellon käytöstä syntyneistä ongelmista.

KÄYTTÖOHJETTA KOSKEVA HUOMAUTUS

• Kellon mallista riippuen näyttö ilmaisee tekstin joko mustilla kirjai-
milla valkoista taustaa vasten tai valkoisilla kirjaimilla mustaa taustaa 
vasten. 

• Painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla.
• Tämän käyttöoppaan piirrokset ovat ainoastaan vertailua varten, 

Malli 3246 joten todellinen tuote saattaa poiketa jonkin verran piirroksesta.

TARKISTUKSET ENNEN KELLON KÄYTTÖÄ
1 . Tarkista pariston varaustaso.

2 . Tarkista kotikaupunki- ja kesäaika (DST) -asetukset.
Konfiguroi kotikaupunki- ja kesäaika-asetukset suorittamalla toimenpiteet kohdasta ”Kotikaupunkiasetusten konfigu-
rointi”.

Tärkeää!
Maailmanaika- ja auringon nousu-/laskutoimintojen tiedot riippuvat oikeasta kotikaupungista sekä kellonaikatoiminnon 
aika- ja päiväysasetuksista. Konfiguroi nämä asetukset huolella.
3 . Aseta kellonaika.

Katso lisätietoja kohdasta ”Aika- ja päiväysasetusten konfigurointi”.
Kello on nyt käyttövalmis.
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PGR-240T-7

Näkyykö pariston tehotasoilmaisimessa ”H” tai ”M” kirjain ? Pariston
varastaso-
ilmaisin

E i Kyllä
Onko kyseessä jokin alla esitetyistä tiloista? Kello latautuu riittä-
• Ruudun vasemmassa ylänurkassa sijaitsevassa västi. Katso lisätie-

pariston tehotasoilmaisimessa näkyy ”L” ja ”LOW toja kohdasta
• Ruudun vasempaan alakulmaan ilmestyy ”C” kirjain. ” Kellon lataaminen”.
• Kellon näyttö on tyhjä.

Kyllä Seuraava

Pariston teho on matala. Lataa kello asetta-
malla sen johonkin valolle altistettuun paikkaan.
Katso lisätietoja kohdasta ”Kellon lataaminen”. Siirry  vaiheeseen 2.



KELLON LATAAMINEN
Kellon näyttö on aurinkokenno, joka synnyttää sähkövirtaa altistuessaan valolle. Tätä sähkövirtaa käytetään kellossa ole-
van akkupariston lataamiseen. Kello latautuu aina, kun se altistetaan valolle.

Latausopas

Varoitus!
Kello voi kuumeta voimakkaasti, jos se jätetään kirkkaaseen valoon pitkäksi aikaa latausta varten.
Varo palovammaa käsitellessäsi kuumaa kelloa. Kello kuumenee erityisesti ollessaan pitkiä jaksoja
alla esitetyissä olosuhteissa.
• Auringonpaisteeseen pysäköidyn auton kojelaudalla.
• Liian lähellä loistevalaisinta.
• Suorassa auringonvalossa.

Tärkeää!
• Nestekidenäyttö voi muuttua mustaksi, jos kello kuumenee voimakkaasti. LCD-näyttö palautuu kuitenkin kellon lämpö-

tilan normalisoituessa.
• Aktivoi kellon virransäästötoiminto ja aseta se johonkin normaalisti valaistuun paikkaan varastoidessasi sen pitkäksi

ajaksi. Tämä estää akkupariston tyhjenemisen.
• Akkuparisto tyhjenee, jos säilytät kelloa pitkän ajan paikassa, jossa ei ole valoa tai, jossa valon pääsy aurinkokennoon

on estetty. Altista kello kirkkaalle valolle aina, kun se on mahdollista.

Tehotasot
Voit tarkistaa kellon varaustason tarkkailemalla sen näytössä olevaa pariston tehotasoilmaisinta.

Pariston tehotasoilmaisin

• Vilkkuva LOW-ilmaisin tasolla 3 (L) kertoo, että pariston teho on hyvin matala ja kello on altistettava valolle mahdolli-
simman pian.

• Tasolla 5 kytkeytyvät kaikki toiminnot pois käytöstä ja asetukset palautuvat tehtaan asettamille arvoille. Konfiguroi aika,
päiväys ja muut asetukset uudelleen, kun pariston teho on noussut tasolle 2 (M) pudottuaan sitä ennen tasolle 5.

• Näytön ilmaisimet syttyvät uudelleen heti, kun paristo on latautunut tasolle 2 (M) tasolta 5.
• Kellon jättäminen alttiiksi suoralle auringonpaisteelle tai muulle kirkkaalle valolle voi saada paristotehoilmaisimen näyttä-

mään hetkellisesti todellista suurempia lukemia. Tehotasoilmaisimen näyttö palautuu kuitenkin oikeaksi muutamassa 
minuutissa.

• Kaikki muistiin taltioidut tiedot pyyhkiytyvät ja kellonaika ja muut asetukset palautuvat tehtaan tekemille perusasetuk-
sille aina, kun pariston teho putoaa tasolle 5 tai kelloon vaihdetaan uusi paristo.
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Jätä kello paikkaan, joka on alttiina kirk-
kaalle valolle aina, kun et pidä sitä ran-
teessa.
• Lataaminen toimii parhaiten, kun kello

altistetaan mahdollisimman kirkkaalle
valolle.

Pitäessäsi kelloa ranteessasi, varmista ettei
se ole hihansuun peitossa. Tämä estää kellon
latautumisen.

Taso Pariston tehotaso Toimintatila

Kaikki toiminnon ovat mahdollisia.

Kaikki toiminnot ovat mahdollisia.

Taustavalo, piippaussummeri ja anturi-
toiminnot ovat poissa käytöstä.

Kaikki toiminnot ja näytön ilmaisimet
kellonaikaa ja latausilmaisinta (C) ovat
poissa käytöstä.
Kaikki toiminnot ovat poissa käytöstä.



Paristotehon palautuminen
• Anturitoimintojen, taustavalon tai piippaussummerin toistuva käyttö lyhyen ajan sisällä voi aiheuttaa paristotehoilmaisi-

mien (H, M ja L) vilkkumisen näytössä. Tämä tarkoittaa, että kello on tehonpalautustilassa, jolloin taustavalo, hälytys,
ajastin, tasatuntisignaali ja mittausanturit kytkeytyvät pois käytöstä, kunnes pariston teho on normalisoitunut.

• Pariston teho palautuu n. 15 minuutissa, jonka jälkeen paristotehoilmaisimet (H, M ja L) lakkaavat vilkkumasta.
Tämä merkitsee, että yllä listatut toiminnot toimivat jälleen.

• Jos kaikki paristotehoilmaisimet (H, M ja L) ja latausilmaisin C vilkkuvat, se tarkoittaa, että pariston teho on hyvin matala.
Altista kello kirkkaalle valolle mahdollisimman pian.

• Vaikka pariston teho on tasolla 1 (H) tai tasolla 2 (M), digitaalikompassin, barometrin/lämpömittarin tai korkeusmittarin
anturi voi kytkeytyä pois päältä ellei käytettävissä oleva jännite riitä. Kaikki paristotehoilmaisimet (H, M ja L) vilkkuvat
tällaisessa tapauksessa.

• Kaikkien paristotehoilmaisimien (H, M ja L) vilkkuessa on todennäköistä, että jäljellä oleva paristoteho on matala.
Jätä kello tällöin kirkkaaseen valoon latausta varten.

Latausajat

*1 Normaalien päivittäistoimintojen suorittamiseen tarvittava likimääräinen valotusaika.
*2 Likimääräinen valotusaika (tunneissa) , joka vaaditaan virtamäärä nostamiseksi seuraavalle tasolle.

• Yllä esitetyt valotusaja ovat ainoastaan vertailua varten. Todelliset valotusajat riippuvat valaisuolosuhteista.
• Käyttöaikaa ja päivittäisiä toimintaolosuhteita koskevia lisätietoja löytyy kohdasta ”Virransyöttö”.

Virransäästö
Kun virransäästötoiminto aktivoidaan, kello asettuu unitilaan aina, kun se jätetään johonkin hämärään paikkaan tietyksi
ajaksi. Alla oleva taulukko näyttää millä tavalla virransäästö vaikuttaa kellon toimintoihin.
• Unitilatasoja on kaksi, ”näytön unitila” ja ”toimintojen unitila”.

• Kello ei asetu unitilaan 6:00 (06:00) - 9:59 (21:59) välisenä aikana. Jos kello on jo unitilassa 6:00 aikaan, se jää
edelleen unitilaan.

• Kello ei asetu unitilaan, kun sekuntikello- tai ajastintoiminto on aktivoitu.

Herääminen unitilasta
Siirrä kello johonkin hyvin valaistuun paikkaan tai käännä kellon näyttö itseäsi kohti tietojen lukemista varten.

Virransäästön aktivointi/peruutus
1. Pidä E -painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes valittu kaupun-

kikoodi alkaa vilkkua. Tämä on kaupunkikoodin asetusruutu.
• Näyttöön ilmestyy viesti SET Hold ennen kuin kaupunkikoodi alkaa vilk-

kua. Pidä E -painiketta alaspainettuna, kunnes SET Hold häviää näytöstä.
2. Käytä D-painiketta virransäästön On/Off-ruudun valintaan.

Virransäästöilmaisin 3. Paina A-painiketta virransäästön aktivoimiseksi (O n) tai peruuttamiseksi (O F F).
4. Sulje asetusruutu painamalla E -painiketta kaksi kertaa.

• Virransäästöilmaisin (P S) näkyy näytössä kaikissa toimintatiloissa, kun virran-
säästö on aktivoitu.
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Päivit täis-
käyt tö

* 1

Valotustaso (kirkkaus) Tason muutos *2
Taso 5 Taso 4 Taso 3 Taso 2 Taso 1

Ulkona auringonvalossa (50,000 luxia) 5 minuuttia 2 tuntia 12 tuntia 4 tuntia
Auringonvalo ikkunan läpi (10,000 luxia) 24 minuuttia 5 tuntia 59 tuntia 16 tuntia
Pilvipoutana ikkunan läpi
(5000 luxia) 48 minuuttia 9 tuntia 120 tuntia 32 tuntia
Sisällä loistevalossa (500 luxia) 8  tuntia 95 tuntia

Hämärässä kulunut aika Näyttö Toiminta
60-70 minuuttia (näytön unitila) Tyhjä, P S-ilmaisin vilkkuu Näyttö on katkaistu, mutta kaikki toiminnot toimivat

6 tai 7 päivää (toimintojen unitila) Tyhjä, P S-ilmaisin ei vilku Kaikki toiminnot on katkaistu, mutta kellonaika
toimii



T oimintojen vertailuopas
Kellossa on 10 eri toimintoa. Toiminnon valinta riippuu siitä mitä haluat tehdä.

• Voit käyttää A, B ja C-painikkeita valitsemaan mittausanturin suoraan kellonaikatilasta tai jotain toisesta anturitilasta.
Valitaksesi mittausanturin auringon nousu-/lasku-, tiedonhallinta-, maailmanaika-, sekuntikello-, ajastin- tai hälytysti-
lasta, valitse ensin kellonaikatoiminto ja paina sitten sopivaa painiketta.

Toiminnonvalinta
• Alla oleva piirros näyttää painikkeet, ojita tarvitset toimintojen välisessä navigoinnissa.
• Sekunnin kuluttua siitä, kun D-painiketta painetaan toiminnon valintaa varten, näyttöön ilmestyy osoitin, joka osoittaa

kellon näyttöä ympäröivään renkaaseen merkittyä toimintonimeä.
• Näytön taustavalo syttyy painamalla L-painiketta missä toimintatilassa tahansa. 

Kellonaikatoiminto
Anturitoiminnot
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Voidaksesi tehdä tämän Valitse tämä toiminto
• Kellonajan tarkistaminen kotikaupungista.
• Kotikaupunki- ja kesäaika (DST) -asetusten konfigurointi. Kellonaikatoiminto
• Aika- ja päiväysasetusten konfigurointi.

Auringon nousu- ja laskuaikojen tarkistus tietyltä päiväykseltä. Auringon nousu-/laskutoiminto
• Nykyistä sijaintiasi vastaavan suuntalukeman tai nykyisestä sijainnistasi tiettyyn paik- Digitaalinen kompassi-

kaan osoittavan suuntalukeman määrittäminen suuntailmaisimeksi ja kulma-arvoksi. toiminto
• Nykyisen sijaintisi määrittäminen kellon ja kartan avulla.
• Barometrisen paineen ja lämpötilan tarkistaminen nykyisessä sijaintipaikassasi. Barometri-/lämpömittaritoiminto
• Barometrisen paineen ilmaisevan käyrän tarkistaminen.

Voidaksesi tehdä tämän Valitse tämä toiminto
• Korkeuden tarkistaminen nykyisessä sijaintipaikassasi.
• Kahden eri paikan (vertailupiste ja nykyinen sijainti) välisen korkeuseron tarkistus. Korkeusmittaritoiminto
• Korkeuslukeman taltiointi mittausajan ja päiväyksen kanssa.

Korkeusmittaritoiminnolla luotujen tallenteiden valinta. Tiedonhallintatoiminto
Kellonajan tarkistaminen 48 kaupungista (31 aikavyöhykettä) ympäri maailman. Maailmanaikatoiminto
Ajanotto sekuntikellolla. Sekuntikellotoiminto
Ajastimen käyttö. Ajastintoiminto
Hälytysajan asetus. Hälytystoiminto

a . b . c .

g . h . i .

d . e . f .

a . Maailmanaikatoiminto
b . Tiedonhallintatoiminto
c . Auringon nousu-/laskutoiminto
d . Sekuntikellotoiminto
e . Ajastintoiminto
f . Hälytystoiminto

g . Digitaalikompassitoiminto
h . Barometri-/lämpömittaritoiminto
i . Korkeusmittaritoiminto



Yleistoiminnot (kaikki toimintatilat)
Tässä osassa selitettyjä toimintoja voi käyttää kaikissa toimintatiloissa.

Automaattiset paluuominaisuudet
• Kello palaa kellonaikatilaan automaattisesti ellei sillä suoriteta mitään painiketoimintoa n. kolmeen minuuttiin auringon

nousu-/lasku-, tiedonhallinta-, hälytys- tai digitaalikompassitoiminnolla.
• Jos kellon näyttöön jätetään jokin vilkkuvanumeroinen ruutu n. kolmeksi minuutiksi suorittamatta mitään toimintoa,

kello sulkee asetusruudun automaattisesti.

Perusruudut
Valitessasi maailmanaika- tai hälytystoiminnon, näyttöön ilmestyy ensimmäiseksi tiedot, jotka olivat tarkasteltavana, kun
toiminto viimeksi suljettiin.

Tietojen selailu
Käytä B ja D-painikkeita tietojen selaamiseksi näytössä. Useimmissa tapauksissa voit nopeuttaa tietojen selailua pitämällä
molempia painikkeita alaspainettuina.

KELLONAIKA
Käytä kellonaikatoimintoa ajan ja päiväyksen asettamista ja tarkistamista varten.
• Voit selata näyttöformaatteja alla esitetyssä järjestyksessä painamalla E -painiketta kellonaikatilassa.

Viikonpäivä- Vuosiluku- Barometrinen
ruutu ruutu painekäyräruutu

Viikon- Kuukausi, Barometrinen
päivä päivämäärä Vuosi painekäyrä

Iltapäivän merkki

Tunnit, minuutit Sekunnit

KOTIKAUPUNKIASETUSTEN KONFIGUROINTI
Kotikaupunkiasetuksia on kaksi:  kotikaupungin valinta ja joko talvi- tai kesäajan (DST) valinta.

Kaupunkikoodi Kuukausi, päivä Kotikaupunkiasetusten konfigurointitoimenpiteet
Iltapäivän 1. Pidä E -painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes valittuna
merkki oleva kaupunkikoodi (kotikaupunki) alkaa vilkkua.

Tämä on kaupunkikoodin asetusruutu. 
• Näyttöön ilmestyy viesti SET Hold ennen kuin kaupunkikoodi alkaa

Tunnit, minuutit Sekunnit vilkkua. Pidä A-painiketta alaspainettuna, kunnes SET Hold häviää
DST-ilmaisin näytöstä ja kaupunkikoodi vilkkuu.

• Kello sulkee asetusruudun automaattisesti ellet suorita mitään toi-
menpidettä n. kolmeen minuuttiin.

• Katso lisätietoja kohdasta ”Kaupunkikooditaulukko”.
5. Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, paina E -painiketta kaksi kertaa 

palataksesi kellonaikatilaan.
• D S T-ilmaisin syttyy näyttöön merkiksi, että kesäaika-asetus on akti-

voitu.
Huom!
• Määritettyäsi kaupunkikoodin, kello käyttää UTC* yleisaikaa laskeakseen kellonajan muita aikavyöhykkeitä varten koti-

kaupunkisi kellonaikaan perustuen.
* Coordinated Universal Time on maailmanlaajuinen tieteellinen kellonaikanormi.

UTC-vertailupiste on Greenwich, Englanti.
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Kesäaika-asetuksen vaihto
DST-ilmaisin 1. Pidä E -painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes valittuna oleva 

kaupunkikoodi (kotikaupunki) alkaa vilkkua. Tämä on kaupunkikoodin asetus-
ruutu. 
• Näyttöön ilmestyy viesti SET Hold ennen kuin kaupunkikoodi alkaa

vilkkua. Pidä E -painiketta alaspainettuna, kunnes SET Hold häviää
näytöstä ja kaupunkikoodi vilkkuu.

2. Valitse DST-asetusruutu painamalla D-painiketta.
3. Käytä A-painiketta DST-asetuksen aktivoimiseksi (O n) tai peruuttamiseksi

(O F F).
4. Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, paina E -painiketta kaksi kertaa palatak-

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

AIKA- JA PÄIVÄYSASETUSTEN KONFIGUROINTI
Toimi alla esitetyllä tavalla säätääksesi kellonaika- ja päiväysasetukset, jos niitä ei ole asetettu.

Aika- ja päiväysasetusten muuttaminen
Kaupunkikoodi Kuukausi, päivä 1. Pidä E -painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes valittuna oleva

Iltapäivän kaupunkikoodi (kotikaupunki) alkaa vilkkua. Tämä on kaupunkikoodin asetus-
merkki ruutu.

• Näyttöön ilmestyy viesti SET Hold ennen kuin kaupunkikoodi alkaa
vilkkua. Pidä E -painiketta alaspainettuna, kunnes SET Hold häviää
näytöstä ja kaupunkikoodi alkaa vilkkua.

Tunnit, minuutit Sekunnit 2. Käytä A ja C-painikkeita haluamasi kaupunkikoodin valintaan.
• Valitse kotikaupunkikoodisi ennen muiden asetusten muuttamista. 

Katso lisätietoja kohdasta ”Kaupunkikooditaulukko”.
3. Paina C-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria alla esitetyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.

• Seuraavassa selitetään, kuinka ainoastaan kellonaika-asetukset konfiguroidaan.
4. Kun haluamasi aika-asetus alkaa vilkkua, voit muuttaa sen arvoa käyttämällä A ja/tai C-painiketta.

5. Sulje asetusruutu painamalla E -painiketta kaksi kertaa.
Huom!
• Tutustu kotikaupungin valintaa ja DST-asetuksen konfigurointia koskeviin lisätietoihin kohdassa ”Kotikaupunkiase-

tusten konfigurointi.
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Kaupunki- DST 12-/24-tunnin Sekunnit Tunnit Minuutit Vuosi
koodi formaatti

Lämpömittari/barometri/ Virran- Taustavalo Painikkeiden Päivä Kuukausi
korkeusyksikkö säästö toimintaääni On/Off

Ruutu Toiminto Toimenpide
Kaupunkikoodin vaihto. Paina A (itä) tai C (länsi).

Kesäajan (O n) tai talviajan (OFF) vaihto. Paina A.

12-tuntisen (12H) tai 24-tuntisen kellon- Paina A.
aikaformaatin valinta.

Sekuntien nollaus 00. Paina A.

Tuntien tai minuuttien muuttaminen.
Paina A (+) tai C (-).

Vuosiluvun, kuukauden tai päivämäärän
vaihto.



Huom!
• 12-tuntista kellonaikaformaattia käytettäessä näyttöön syttyy P -kirjain puolen päivän ja 11:59 (23:59) välisiä aikoja var-

ten. Keskiyön ja 11:59 välisiä aamupäiväaikoja varten ei ole mitään erillistä ilmaisinta.
24-tuntisella kellonaikaformaatilla 0:00 ja 23:59 väliset ajat ilmestyvät näyttöön ilman P -ilmaisinta.

• Kellon sisäänrakennettu automaattikalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet automaattisesti.
Asetettuasi päiväyksen sitä ei tarvitse muuttaa, paitsi  vaihdettuasi kelloon uuden pariston tai paristotehon pudottua
tasolle 5.

DIGITAALIKOMPASSI
Kellossa on sisäänrakennettu ilmansuunta-anturi, joka tunnistaa magneettisen pohjoisen säännöllisin välein ja ilmaisee 
yhden 16 eri sunnista näytössä.

Suuntalukeman ottaminen
Suuntailmaisin 12-asento

Kuukausi, päivä

1. Varmista, että kello on kellonaikatoiminolla tai mittausanturitilassa.
• Anturitilat ovat: digitaalikompassi-, barometri-/lämpömittaritila ja korkeusmit-

Kulma-arvo Kellonaika taritila.
(asteluku) 2. Aseta kello jollekin tasaiselle alustalle. Jos pidät kelloa ranteessasi, varmista,

että se on vaakatasossa (suhteessa horisonttiin).
3. Suuntaa kellon 12-asento suuntaan johon haluat tehdä mittauksen.
4. Käynnistä digitaalikompassin mittaus painamalla C-painiketta.

• Näyttöön ilmestyy COMP merkiksi, että digitaalikompassi on käytössä.
• Tutustu näyttöön ilmestyvien tietojen lisäselvityksiä varten kohtaan 

”Digitaalikompassin lukemat”.
Huom!
• Jos suuntailmaisimen oikealle puolelle ilmestyy jokin arvo, se tarkoittaa, että näytössä on suuntamuistiruutu. 

Paina   tällaisessa tapauksessa E -painiketta suuntamuistiruudun sulkemiseksi.
5. Lopetettuasi digitaalikompassin käytön, palaa kellonaikatilaan painamalla D-painiketta.

Digitaalikompassin lukemat
• Painaessasi C-painiketta digitaalikompassin mittauksen käynnistämiseksi, näyttöön ilmestyy ensin COMP merkiksi,

että digitaalikompassi on toiminnassa.
• Kaksi sekuntia digitaalikompassin käynnistämisestä, näyttöön ilmestyvät kirjaimet ilmaisevat suunnan, johon kellon

12-asento osoittaa. Neljä osoitinta ilmaisevat magneettisen pohjoisen, etelän, idän ja lännen.
• Ensimmäisen mitatun lukeman jälkeen kello jatkaa digitaalikompassilukemien ottamista automaattisesti sekunnin välein

aina 20 sekuntiin asti. Tämän jälkeen mittaus pysähtyy automaattisesti.
• Suuntailmaisin ja kulma-arvo näyttää - - - merkiksi, että digitaalikompassin mittaukset ovat päättyneet.
• Alla oleva taulukko ilmaisee näyttöön ilmaantuvien ilmansuuntien lyhenteet.

• Kulma-arvon ja suuntailmaisimen virhemarginaali on ±11 astetta. Jos näytön ilmaisema suunta on esim. 315 astetta 
luoteeseen (NW), todellinen suunta voi olla mikä tahansa 304 - 326 asteen välillä.

• Huomioi, että mittauksen suorittaminen tilanteessa, jolloin kello ei ole vaakatasossa (suhteessa horisonttiin), voi aiheut-
taa suuren mittausvirheen.

• Voit kalibroida ilmansuunta-anturin, jos epäilet, että sen tuottamat lukemat ovat vääriä.
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• Jokainen käynnissä oleva suuntamittaus pysähtyy väliaikaisesti, jos jokin hälytys (päivittäishälytys, tasatuntisignaali,
ajastinhälytys)  käynnistyy tai taustavalo sytytetään painamalla L-painiketta. Suuntamittaus jatkuu jäljellä olevalta osalta, 
kun mittauksen keskeyttänyt toiminto on suoritettu.

• Tutustu mittauslukemien ottamista koskeviin lisätietoihin kohdassa ”Digitaalikompassia koskevia varotoimenpiteitä”.

Suunta-anturin kalibroiminen
Kalibroi suunta-anturi aina, kun epäilet, että kellon tuottamat suuntalukemat ovat vääriä. Käytössä on kolme erilaista kalib-
rointimenetelmää: magneettisen poikkeaman korjaus, kaksisuuntainen kalibrointi ja pohjoisen kalibrointi.

• Magneettisen poikkeaman korjaus
Magneettisen poikkeaman korjaus tarkoittaa magneettisen suuntakulman syöttämistä (magneettisen pohjoisen ja 
todellisen pohjoisen välinen ero), jolloin kello pystyy näyttämään todellisen pohjoisen.
Voit suorittaa tämän toimenpiteen, kun magneettisen poikkeaman korjaus on merkitty käyttämällesi kartalle.
Huomaa, että poikkeamakulma on syötettävä astelukuna, joten joudut pyöristämään kartalle merkittyä arvoa.
Jos kartta näyttää poikkeamakulmaksi 7.4°, syötä luku 7°. Jos kartan poikkeamakulma on 7.6°, syötä 8°.
Jos kartan luku on 7.5°, voit syöttää luvuksi 7° tai 8°.

• Kaksisuuntainen kalibrointi ja pohjoisen kalibrointi
Kaksisuuntainen kalibrointi ja pohjoisen kalibrointi kalibroivat suunta-anturin suhteessa magneettiseen pohjoiseen.
Käytä kaksisuuntaista kalibrointia halutessasi ottaa suuntalukemia alueella, joka on alttiina magnetismille. Tämän tyyp-
pistä kalibrointia on käytettävä, jos kello magnetisoituu jostain syystä. Pohjoisen kalibroinnilla kelloa ”opetetaan” missä
suunnassa pohjoinen sijaitsee (määritys on tehtävä käyttämällä jotain toista kompassia tmv. välinettä).

Tärkeää!
• Mitä huolellisemmin kasisuuntainen kalibrointi tehdään, sitä parempi on suunta-anturin tarkkuus. suorita kaksisuuntai-

nen kalibrointi aina vaihtaessasi oleskelupaikkaa tai epäillessäsi, että suunta-anturi tuottaa vääriä lukemia.

Magneettisen poikkeaman korjaus
Magneettisen poikkeamakulman suunta 1. Pidä E -painiketta alaspainettuna digitaalikompassitoiminnolla, 
(E, W tai OFF) kunnes magneettisen poikkeaman kulma-arvo alkaa vilkkua.

Tämä on asetusruutu.
• Näyttöön ilmestyy viesti SET Hold ennen kuin magneettisen poik-

keaman asetus vilkkua. Pidä E -painiketta alaspainettuna, kunnes 
SET Hold häviää näytöstä ja magneettinen poikkeama alkaa vilkkua.

Magneettisen poikkeaman kulma-arvo 2. Käytä A (itä) ja C (länsi) painikkeita asetusten vaihtamiseen.
• Seuraavassa magneettista poikkeamakulmaa koskevat selitykset.

OFF: magneettisen poikkeman korjaus ei ole käytössä.
E: kun magneettinen pohjoinen on idässä (itäinen poikkeama).
W: kun magneettinen pohjoinen on lännessä (läntinen poikkeama).

• Yllä oleva ilmaisee arvon, joka sinun tulee syöttää ja suunnan, jonka 
sinun on valittava, kun magneettinen poikkeama kartalla on 1° West.

3. Valittuasi mieleisesi asetus, sulje asetusruutu painamalla E -painiketta.

Kaksisuuntaista kalibrointia koskevia varotoimenpiteitä
• Voit käyttää kumpaa tahansa kahdesta vastakkaisesta suunnasta kaksisuuntaiseen kalibrointiin. Varmista kuitenkin, että

suunnat ovat 180° kulmassa keskenään. Anturin tuottamat suuntalukemat ovat vääriä ellei kalibrointi tehdä oikein.
• Älä siirrä kelloa jomman kumman suunnan kalibroituessa.
• Käytä kaksisuuntaista kalibrointia ympäristössä, jossa oleskelet suunnitellessasi suuntalukemien ottamista.

Jos suunnittelet suuntalukeman ottamista esim. avoimella kentällä, suorita myös kalibrointi avoimella kentällä.

Kaksisuuntainen kalibrointi

1. Pidä E -painiketta alaspainettuna digitaalikompassitoiminnolla, kunnes
magneettisen poikkeaman kulma-arvo alkaa vilkkua näytössä.
Tämä on asetusruutu.
• Näyttöön ilmestyy viesti SET Hold ennen kuin magneettisen poikkeaman 

asetus vilkkua. Pidä E -painiketta alaspainettuna, kunnes SET Hold häviää 
näytöstä ja magneettinen poikkeama alkaa vilkkua.
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2. Valitse kaksisuuntainen kalibrointiruutu painamalla D-painiketta.
• Pohjoisen osoitin vilkkuu tällöin 12-asennossa ilmaisten kellon olevan valmis ensimmäisen suunnan kalibrointia 

varten.
3. Aseta kello tasaiselle alustalle osoittamaan mihin tahansa haluamaasi suuntaan ja paina C-painiketta ensimmäisen

suunnan kalibrointia varten.
• Näyttöön ilmestyy - - - merkki kalibroinnin ollessa käynnissä. Kalibroinnin onnistuessa näyttöön ilmestyy O K ja - 2 -.

Pohjoisen osoitin vilkkuu klo 6 -asennossa. Tämä tarkoittaa, että kello on valmis toisen suunnan kalibrointia varten.
4. Käännä kelloa 180 astetta.
5. Paina C-painiketta uudelleen toisen suunnan kalibroimiseksi.

• Näyttöön ilmestyy - - - merkki kalibroinnin ollessa käynnissä. Kalibroinnin onnistuessa näyttöön ilmestyy O K, joka
vaihtuu sitten digitaalikompassiruutuun.

Pohjoisen kalibrointi
Tärkeää!
Jos haluat tehdä sekä kaksisuuntaisen että pohjoisen kalibroinnin, suorita kaksisuuntainen kalibrointi ensin ja pohjoisen 
kalibrointi vasta tämän jälkeen. Tämä on tarpeen, koska kaksisuuntainen kalibrointi peruuttaa käytössä olevan pohjoisen 
kalibroinnin asetuksen.

1. Pidä E -painiketta alaspainettuna digitaalikompassitoiminnolla , kunnes mag-
neettisen poikkeaman kulma-arvo alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
• Näyttöön ilmestyy viesti SET Hold ennen kuin magneettisen poikkeaman 

asetus vilkkua. Pidä E -painiketta alaspainettuna, kunnes SET Hold häviää 
näytöstä ja magneettinen poikkeama alkaa vilkkua.

2. Valitse pohjoisen kalibrointiruutu painamalla D-painiketta kolmesti.
• Näyttöön ilmestyy -N- (pohjoinen).

3. Aseta kello tasaiselle alustalle siten, että sen 12 -asento osoittaa pohjoiseen (mitattu toisella kompassilla).
4. Paina C-painiketta kalibroinnin käynnistämiseksi.

• Näytössä näkyy - - - kalibroinnin ollessa käynnissä. Kalibroinnin onnistuessa näyttöön ilmestyy O K, joka vaihtuu 
sitten digitaalikompassiruutuun (- - -).

Ilmansuuntamuisti

12-asento Suuntamuistin kulma-arvo
Pohjoisen osoitin

Ilmansuuntamuisti mahdollistaa suuntalukeman taltioinnin ja näyttämisen ottaessasi
peräkkäisiä digitaalikompassilukemia. Ilmansuuntamuistin ruutu ilmaisee taltioidun

Suuntamuis- suuntakulman yhdessä näyttöön syttyvän ilmaisimen kanssa, joka näyttää  myös
Tämänhetkisen tin osoitin taltioidun suunnan.
lukeman suunta- Käynnistäessäsi digitaalikompassimittauksen suuntamuistiruudun ollessa näy-
kulma tössä, näkyviin ilmestyy käynnissä oleva digitaalikompassimittaus (luettuna kellon

Suuntamuisti 12-asennosta) ja taltioidut suuntamuistitiedot.
ruutu

Suuntakulman taltiointi ilmansuuntamuistiin
1. Paina C-painiketta digitaalikompassitoiminnolla suuntamittauksen käynnistämiseksi.

• Jos näytössä näkyy jo jokin taltioitu kulma-arvo se tarkoittaa, että ilmansuuntamuistin ruutu on valittu. Paina tällai-
sessa tapauksessa E -painiketta pyyhkiäksesi nykyisen arvon ruudusta ja sulkeaksesi suuntamuistiruudun.

2. Paina E -painiketta suuntakulmamittauksen ollessa käynnissä (20 sekunnin sisällä) taltioidaksesi mitatun suuntakulma-
lukema muistin.
• Suuntakulma vilkkuu n. sekunnin lukeman taltioituessa suuntamuistiin, jonka jälkeen näyttöön ilmestyy suunta-

muistiruutu ja toinen 20 sekunnin mittaus käynnistyy.
• Paina C-painiketta suuntamuistiruudun näkyessä näytössä käynnistääksesi uuden 20 sekuntia kestävän ilman-

suuntamittauksen joka ilmaisee suuntakulman suuntaan, johon kellon 12-asento osoittaa.
Mittausta vastaava  ilmansuuntaa suuntakulma häviää näytöstä suuntamittauksen päätyttyä.

• Ensimmäisten 20 sekunnin aikana suuntamuistiruudun valinnasta tai niiden 20 sekunnin aikana, kun suuntamit-
tauksen ruutu on näytössä, suuntamuistin osoitin ilmaisee muistiin taltioidun suunnan.

• Ilmansuuntamuistiin taltioitu suuntakulma pyyhkiytyy painamalla E -painiketta suuntamuistiruudun ollessa näytössä.
Kello käynnistää uuden suuntamittauksen.
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Digitaalikompassin käyttäminen vuorikiipeilyyn tai patikointiin
Tämä osa tarjoaa kolme vaihtoehtoa kellon sisäänrakennetun digitaalikompassin käyttöä varten.
• Käytä karttaa sijaintipaikkasi määrittämiseen.

Sijaintipaikkasi tunteminen on tärkeää harrastaessasi vuorikiipeilyä tai patikointia. Tätä varten sinun on ”asetettava”
kartta, mikä tarkoittaa kartan kääntämistä samaan suuntaan sijaintipaikkasi todellisten ilmansuuntien mukaan.
Toisin sanoen käännä pohjoista osoittava suunta kartalla kellon ilmaisemaan pohjoissuuntaan.

• Etsimällä ilmansuunta johonkin kohteeseen.
• Määritä suuntakulma johonkin kohteeseen kartalla ja suunnista siihen suuntaan.

Kartan asettaminen ja sijaintisi määrittäminen

Kartan näyttämä pohjoinen 1. Käännä ranteessa pitämäsi kellon näyttö on vaakatasossa suhteessa hori-
sonttiin.

2. Paina C-painiketta kellonaika-, digitaalikompassi-, barometri-/lämpömittari- tai
korkeusmittaritoiminnolla kompassilukeman mittausta varten.
• Lukema ilmestyy näyttöön n. kahdessa sekunnissa.

Sijaintisi 3. Käännä karttaa liikuttamatta kelloa siten, että kartalle merkitty pohjoissuunta
on yhdenmukainen kellon näyttämän pohjoisen kanssa.
• Jos kello on konfiguroitu magneettista pohjoista varten, käännä kartan poh-

joinen kohti kellon magneettista pohjoista. Jos kello on konfiguroitu todel-
Pohjoista näyttävän osoittimen lista pohjoista vastaavalla poikkeamalla, käännä kartan todellinen pohjoinen
ilmaisema pohjoinen kellon ilmaisemaa pohjoista kohti.

• Tämä asettaa käyttämäsi kartan sijaintiasi vastaavaksi.
4. Määritä sijaintisi tarkkailemalla maanmuodostumia ympärilläsi.

Ilmansuunnan määrittäminen johonkin kohteeseen

1. Aseta kartan näyttämä pohjoinen kellon ilmaiseman pohjoisen mukaisesti ja
määritä nykyinen sijaintisi.
• Tutustu kohtaan ”Kartan asettaminen ja sijaintisi määrittäminen” yllä olevaa

vaihetta koskevia lisätietoja varten.
2. Aseta kartta siten, että suunta johon haluat kulkea osoittaa suoraan eteenpäin

itsestäsi katsoen.
3. Käännä ranteessa pitämäsi kellon näyttö vaakatasoon suhteessa horisonttiin.
4. Paina C-painiketta kellonaika-, digitaalikompassi-, barometri-/lämpömittari- tai

korkeusmittaritoiminnolla kompassilukeman mittausta varten.
• Lukema ilmestyy näyttöön n. kahdessa sekunnissa.

5. Pidä karttaa edessäsi ja käännä vartaloasi, kunnes kellon ilmaisema pohjoinen on yhdenmukainen kartan näyttämän 
pohjoisen kanssa.
• Tämä asettaa kartan nykyisen sijaintisi mukaiseksi, joten suunta etsimäsi kohteeseen on suoraan edessäsi.

Suuntakulman määrittäminen kartalla olevaan kohteeseen ja kulkeminen kyseiseen suuntaan

1. Aseta kartan näyttämä pohjoinen kellon ilmaiseman pohjoisen mukaisesti ja
määritä nykyinen sijaintisi.
• Tutustu kohtaan ”Kartan asettaminen ja sijaintisi määrittäminen” yllä olevaa

vaihetta koskevia lisätietoja varten.
2. Muuta asentoasi (katso piirros vasemmalla) siten sinä itse sekä kellon 12-asen-

to osoittaa kohteeseen. Pidä kartan ilmaisema pohjoinen kohdistettuna kellon
ilmaisemaan pohjoiseen.
• Jos yllä esitetyn vaiheen suorittaminen tuntuu mielestäsi vaikealta muutta-

matta kohdistusta, asetu ensin oikeaan asentoon (kellon 12-asento suun-
nattuna kohteeseen) välittämättä kartasta Suorita sitten vaihe 1 uudelleen
asettaaksesi kartan.
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12-asento
Pohjoisen osoitin Suuntamuistin osoitin

3. Paina C-painiketta kellonaika-, digitaalikompassi-, barometri-/lämpömittari- tai
korkeusmittaritoiminnolla kompassilukeman mittausta varten.
• Lukema ilmestyy näyttöön n. kahdessa sekunnissa.

Mitatun lukeman 4. Suuntakulmamittauksen ollessa käynnissä, paina E -painiketta näytön ilmaise-
suuntakulma Suuntamuistin man suunnan taltioimiseksi suuntamuistiin.

suuntakulma- • Suuntamuistiin taltioitu  suuntakulma ja osoitin näkyvät näytössä n. 20
arvo sekuntia.

• Tutustu lisätietoja varten kohtaan ”Ilmansuuntamuisti”.
5. Voit nyt siirtyä eteenpäin samalla, kun tarkkailet osoitinta varmistukseksi, että 

se pysyy kellon 12-asennossa.
• Paina C-painiketta valitaksesi suuntamuistin kulma-arvon ja suuntamuistin

osoittimen uudelleen näyttöön.
• Painamalla E -painiketta, kun suuntamuistin kulma-arvo ja suuntamuistin

osoitin näkyvät näytössä, vaiheessa 3 taltioidut suuntamuistitiedot pyyh-
kiytyvät ja uusi mitattu lukema taltioituu muistiin.

Huom!
• Olosuhteet tai geologiset muodostumat saattavat vaikeuttaa kulkemista suorassa linjassa vuorikiipeilyn tai patikoin-

nin aikana. Palaa tällaisessa tilanteessa vaiheeseen 1 ja taltioi uusi suunta haluamaasi kohteeseen.

Digitaalikompassia koskevia varotoimenpiteitä
Kellossa on sisäänrakennettu magneettinen suunta-anturi, joka tunnistaa maamagnetismin. Tämä tarkoittaa, että kellon
ilmaisema pohjoinen on magneettinen pohjoinen. Magneettinen pohjoinen eroaa jonkin verran todellisesta pohjoisesta,
joka sijaitsee pohjois-Kanadassa. Magneettinen etelä sijaitsee etelä-Australiassa. Huomaa, että kaikilla magneettikompas-
seilla mitattu magneettisen pohjoisen ja todellisen pohjoisen välinen ero suurenee mitä lähemmäksi  jompaa kumpaa
magneettinavoista siirryt. Jotkut kartat näyttävät todellisen pohjoisen magneettisen pohjoisen sijasta. Huomioi tämä käyt-
täessäsi kelloa tällaisten karttojen kanssa.

Sijainti
• Suuntalukemien ottaminen lähellä voimakasta magneettilähdettä voi aiheuttaa suuria mittausvirheitä. Vältä suuntaluke-

mien mittaamista seuraavan tyyppisten kohteiden läheisyydessä: magneetit (magneettiset kaulakorut tmv.), suuret
metallipinnat (metalliovet, kaapit jne.), korkeajännitekaapelit, TV-vastaanottimet, tietokoneet, pesukoneet, jääkaapit
jne.

• Tarkat suuntalukemat eivät ole  mahdollisia ollessasi junassa, laivassa, lentokoneessa jne.
• Tarkkojen suuntalukemien ottaminen on mahdotonta myös sisätiloissa, erityisesti teräsrunkoisten rakennusten sisällä.

Tämä johtuu siitä, että metallirakenteet keräävät laitteiden ym. säteilemää magnetismia.

Säilyttäminen
• Suunta-anturin tarkkuus huononee kellon magnetisoituessa. Säilytä kelloa tästä syystä etäällä  magneeteista (mag-

neettiset kaulakorut tmv.), TV-vastaanottimista, tietokoneista, pesukoneista, jääkaapeista jne.
• Suorita kalibrointitoimenpiteet kohdasta ”Suunta-anturin kalibroiminen” aina, kun epäilet, että kello on magnetisoitu-

nut.

BAROMETRI/LÄMPÖMITTARI
Kello käyttää paineanturia ilmanpaineen (barometrinen paine) mittaamiseen ja lämpöanturia lämpötilan mittaamiseen.
Barometrinen paine- Lämpötila Barometri-/lämpömittaritoiminnon aktivointi/katkaisu
käyrä 1. Paina B-painiketta kellonaikatoiminnolla tai missä tahansa muussa

anturitilassa barometri-/lämpömittaritoiminnon valintaa varten.

• Näyttöön ilmestyy BARO, kun barometrisen paineen ja lämpö-
tilan mittaus on käynnissä. Mittaustulos ilmestyy näyttöön n. 5 sek.

Barometrinen Painedifferentiaali- • Painettuasi B-painiketta kello ottaa lukeman viiden sekunnin 
paine osoitin välein  ensimmäisten viiden minuutin aikana. Tämän jälkeen kello 

ottaa lukeman kahden minuutin välein.
2. Paina D-painiketta palataksesi kellonaikatilaan.

• Kello palaa kellonaikatilaan automaattisesti ellet suorita mitään toimenpidettä n. tuntiin barometri-/lämpömittaritoi-
minnon valinnasta.
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Barometrisen paine- ja lämpötilalukemien mittaaminen

Lämpötila
Paina B-painiketta kellonaikatoiminnolla tai missä tahansa muussa
anturitilassa barometri-/lämpömittaritoiminnon valintaa varten.
• Barometrisen paineen ja lämpötilan mittaus käynnistyy automaat-

tisesti.
• Voit käynnistää barometrisen paineen ja lämpötilan mittauksen

Barometrinen paine milloin tahansa painamalla B-painiketta barometri-/lämpömittaritoi-
minnolla.

• Saattaa kestää viisi sekuntia barometri-/lämpömittaritoiminnon 
valinnasta lukien ennen kuin barometrinen painelukema ilmestyy
näyttöön.

Barometrinen paine
• Barometrisen paineen näyttöyksikkö on 1hPa (tai 0.05 inHg). 
• Näytön ilmaiseman barometrisen painearvon tilalle vaihtuu - - - - hPa (tai inHg), jos mitattu barometrinen painearvo

putoaa 260 hPa - 100 hPa (7.65 inHg - 32.45 inHg) ulkopuolelle. Barometrinen painearvo ilmestyy näyttöön uudel-
leen heti, kun mitattu painearvo asettuu sallittujen rajojen sisälle. 

Lämpötila
• Lämpötilan näyttöyksikkö on 0.1°C (tai 0.2°F).
• Näytön ilmaiseman lämpötila-arvon  tilalle vaihtuu - - - °C (tai °F), jos mitattu lämpötila on -10.0°C - 60.0°C (tai 14.0°F - 

140.0°F) alueen ulkopuolella. Lämpötila-arvo ilmestyy näyttöön uudelleen heti, kun mitattu lämpötila on sallittujen
rajojen sisällä.

Näyttöyksiköt
Voit valita barometrisen paineen näyttöyksiköksi joko hectopascals (hPa) tai inchesHg (inHg) tai mitatun lämpötilan
arvoksi Celsius (°C) tai Fahrenheit (°F). Tutustu lisätietoja varten kohtaan ”Lämpötila-, barometrisen paine- ja korkeus-
yksikön määritys”.

Barometrinen painekäyrä
Barometrinen painekäyrä Barometrinen painekäyrä ilmaisee ilmakehän muutokset. Monitoroimalla näitä 

muutoksia voit ennustaa tulevaa säätä suhteellisen tarkasti. Kello ottaa barometri-
sen painelukeman kahden tunnin välein (30 minuutin välein tasanumeroisilla tun-
neilla).  Mittaustuloksia käytetään barometrisen painekäyrän ja barometrisen paine-
differentiaaliosoittimen lukemien tuottamiseen. 

Barometrisen painekäyrän lukeminen
Barometrinen painekäyrä näyttää edellisten mittausten lukemat 24 tuntiin asti. 

Barometri- • Käyrän vaaka-akseli edustaa aikaa, jossa  jokainen piste vastaa kahta tuntia. 
nen paine Äärioikealla oleva piste vastaa uusinta lukemaa. 

Aika • Graafisen käyrän pystysuora akseli näyttää barometrisen paineen, jossa jokai-
nen piste vastaa kyseisen lukeman ja seuraavan pisteen välistä suhteellista 
eroa. Jokainen piste vastaa 1 hPa. 

Seuraava esimerkki näyttää millä tavalla barometrisen painekäyrän tietoja tulkitaan.
Nouseva käyrä tarkoittaa yleensä paranevaa säätä.

Laskeva käyrä tarkoittaa yleensä huononevaa säätä.

Huomaa, että sään tai lämpötilan äkillisesti muuttuessa, käyrä saattaa viimeisen 
mittauksen jälkeen nousta tai laskea näytön ulkopuolelle. Koko käyrä muuttuu 
kuitenkin näkyväksi, kun barometriset olosuhteet vakaantuvat. Allamainitut olo-
suhteet voivat aiheuttaa barometrisen painemittauksen ylihyppäämisen, jolloin Ei näy näytössä
vastaava piste painekäyrässä jää tyhjäksi.
• Alueen ulkopuolella oleva barometrinen painelukema (250 hPa/mb - 1100 hPa/mb tai 7.65 inHg - 32.45 inHg).
• Anturivika
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Barometrisen paineen differentiaaliosoitin
Barometrisen Osoitin ilmaisee viimeisimmän barometrisen painelukeman ja vallitsevan baromet-
paineen risen painearvon välisen suhteellisen eron barometri-/lämpömittaritoiminnolla.
differentiaaliosoitin

Barometrisen painedifferentiaaliosoittimen lukeminen
Painedifferentiaali ilmaistaan ±10 hPa:n alueella 1 hPa:n yksiköissä.
• Alla oleva esimerkki ilmaisee mitä osoitin näyttää, kun laskettu painedifferentiaali on n. -5 hPa (n. 0.15 inHg).
• Barometrinen paine lasketaan ja ilmaistaan käyttäen hPa standardia. Barometrinen painedifferentiaali voidaan laskea 

käyttäen inHg-yksikköä.
inHg-arvo Vallitseva paine on suurempi kuin viimeksi mitattu paine
hPa-arvo

Vallitseva paine on pienempi kuin viimeksi mitattu paine
Barometrisen paineen
differentiaaliosoitin

Paine- ja lämpötila-anturien kalibrointi
Kellon sisäänrakennetut paine ja lämpötila-anturit kalibroidaan jo tehtaalla eivätkä ne normaalisti vaadi mitään lisäsäätöjä.
Jos huomaat vakavia virheitä kellon tuottamissa paine- ja lämpötilalukemissa, voit korjata virheet kalibroimalla anturit uudel-
leen.

Tärkeää!
• Barometrisen paineen väärä kalibrointi aiheuttaa vääriä lukemia. Lue seuraava huolella ennen jatkamista.

Vertaile kellon tuottamia lukemia jonkin toisen luotettavan ja tarkan barometrin lukemiin ennen kalibrointia.
• Lämpötila-anturin väärä kalibrointi aiheuttaa vääriä lämpötilalukemia. Lue seuraava huolella ennen jatkamista.

- Vertaile kellon tuottamia lukemia jonkin toisen luotettavan ja tarkan lämpömittarin lukemiin. 
- Jos säätäminen on tarpeen, irrota kello ranteesta ja odota n. 20 - 30 minuuttia että kellon lämpötila vakaantuu.

Paine- ja lämpötila-anturien kalibrointitoimenpiteet
1. Valitse barometri-/lämpömittaritoiminto painamalla B-painiketta kellonaika- tai

muussa anturitilassa.
2. Pidä E -painiketta alaspainettuna, kunnes O F F-ilmaisin tai vertailulämpötila-

arvo alkaa vilkkua. Tämä on asetusruutu.
• Näyttöön ilmestyy viesti SET Hold ennen kuin lämpötila-arvo alkaa vilkkua. 

Pidä E -painiketta alaspainettuna, kunnes SET Hold häviää näytöstä.
3. Paina D-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria lämpötila- ja barometrisen pai-

nearvon välillä. Valitse kalibroitavaksi haluamasi arvo.
4. Käytä A (+) ja C (-) painikkeita kalibrointiyksikön asettamiseksi. Katso alla.

Lämpötila 0.1 °C (0.2 °F)
Barometrinen paine 1 hPa (0.05 inHg)
• Kalibrointi palaa tehtaan asettamalle asetukselle (O F F) painamalla A ja C-

painikkeita samanaikaisesti. Vilkkuvaan kohtaan syttyy O F F n. sekunniksi,
vaihtuen sitten perusarvoon.

5. Paina E -painiketta palataksesi barometri-/lämpömittariruutuun.

Barometriä ja lämpömittaria koskevia varotoimenpiteitä
• Kellon sisäänrakennettu paineanturi mittaa muutokset ilmanpaineessa, jota voit käyttää sitten omien sääennusteiden

luomiseen. Kelloa ei ole tarkoitettu käytettäväksi tarkkuusinstrumenttina virallisten sääennusteiden tai raporttien laati-
miseksi.

• Äkilliset lämpötilamuutokset voivat vaikuttaa paineanturin lukemiin.
• Kehosi lämpötila (kellon ollessa ranteessa), suora auringonpaiste ja kosteus vaikuttavat lämpötilan mittaustuloksiin.

Mahdollisimman tarkan lukeman varmistamiseksi, irrota kello ranteestasi ja aseta se johonkin hyvin tuletettuun paikkaan
suojaan suoralta auringonvalolta. Pyyhi kosteus pois kellon kuoresta. Kellon kuori saavuttaa ympäristön todellisen
lämpötilan n. 20 - 30 minuutissa.
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KORKEUSMITTARI
Kellon korkeusmittari käyttää sisäänrakennettua paineanturia korkeuden tunnistamiseen.
Kuinka korkeusmittari toimii
Korkeusmittari mittaa korkeuden omiin esiasetettuihin arvoihin (perusmenetelmä) perustuen tai käyttäen sinun määrittä-
määsi vertailukorkeutta.
Mitatessasi korkeutta esiasetettujen arvojen mukaan
Kellon barometrisen paineanturin tuottama arvo muuntuu likimääräiseksi korkeudeksi kellon muistiin taltioitujen ISA-
muuntoarvojen (International Standard Atmosphere) mukaisesti.
Mitatessasi korkeutta itse määrittämäsi vertailukorkeuden mukaan
Asetettuasi vertailukorkeusarvon, kello käyttää kyseistä arvoa  muuttaakseen barometrisen painelukeman korkeudeksi.
• Kiipeillessäsi jollakin vuorella voit asettaa vertailuarvon kiipeilymatkallasi 

olevien maamerkkien tai kartan korkeustietojen avulla.
Kellon tuottamat korkeuslukemat ovat tällöin tarkemmat kuin
ilman vertailukorkeutta mitatut arvot.

Korkeuslukeman mittaaminen

Korkeuskäyrä Korkeusdifferentiaali 1. Varmista, että kello on kellonaikatoiminnolla tai anturitilassa.
• Anturitiloja ovat digitaalikompassi-, barometri-/lämpömittari- ja korkeus-

mittaritila.
2. Käynnistä korkeusmittaus painamalla A-painiketta.

• Näyttöön ilmestyy ALTI merkiksi, että korkeusmittaus on käynnissä.
Ensimmäinen lukema ilmestyy näyttöön n. viidessä sekunnissa.

Vallitseva korkeus Kellonaika • Vallitseva korkeus ilmaistaan 5 metrin yksiköissä (20 jalkaa).
• ensimmäisen lukeman jälkeen kello ottaa korkeuslukemia automaatti-

sesti viiden sekunnin välein ensimmäisten kolmen minuutin aikana
ja tämän jälkeen kahden minuutin välein (perusasetuksilla).

• Jos kello jätetään korkeusmittaustilaan, se päivittää näytön ilmaiseman
korkeusarvon automaattisesti, lukemien vaihtuessa käyrää esittävällä
tavalla.

• Voit määrittää käytettäväksi haluamasi menetelmän suorittamalla toi-
menpiteet kohdasta ”Automaattisen korkeusmittausmenetelmän
valinta”.

3. Lopetettuasi korkeusmittarin käytön, paina D-painiketta palataksesi kel-
lonaikatilaan ja pysäyttääksesi automaattimittauksen.
• Kello palaa kellonaikatilaan automaattisesti ellet suorita mitään toimen-

pidettä n. 24 tuntiin korkeusmittaritoiminnon valinnasta (edellyttäen,
että perusasetukset ovat käytössä).

Korkeuskäyrän lukeminen
Korkeuskäyrä ilmaisee automaattiset korkeusmittauslukemat tietyltä ajanjaksolta.
Viimeisin lukema • Käyrän pystyakseli tarkoittaa korkeutta ja jokainen piste vastaa 10 metriä

Korkeus (40 jalkaa).
• Vaaka-akseli edustaa aikaa. Kolmen ensimmäisten minuuttien aikana korkeus-

Aika mittauksen käynnistämisestä jokainen piste vastaa viittä sekuntia. Tämän jälkeen
jokainen piste vastaa kahta minuuttia (perusasetuksia käyttäen).

• Sallitun alueen ulkopuolinen mittaustulos tai mittausvirhe jättää kyseistä lukemaa
vastaavan sarakkeen tyhjäksi (ylihyppäys).

Huom!
• Korkeuden mittausalue on -700 ~ 10000 metriä (-2300 ~ 32800 jalkaa).
• Näyttöön ilmestyy ”– – –” merkki korkeusdifferentiaaliarvon sijasta aina, kun mitattu arvo asettuu sallitun alueen ulko-

puolelle. Korkeusarvo ilmestyy näyttöön uudelleen heti, kun korkeuslukema on sallittujen rajojen sisällä.
• Kellon ilmaisemat korkeusarvot perustuvat normaalisti sen muistiin esiasetettuihin muuntoarvoihin. Voit halutessasi

määrittää vertailukorkeusarvon myös itse. Katso kohta ”Vertailukorkeusarvon määritys”.
• Voit myös vaihtaa näytön ilmaiseman korkeusyksikön joko metreiksi (m) tai jaloiksi (ft).
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Automaattinen korkeusmittausmenetelmä
Voit valita jomman kumman kahdesta korkeusmittausmenetelmästä.

0 ´ 0 5 : Kello ottaa lukemia viiden sekunnin välein tunnin ajalta.
2 ´ 0 0 : Kello ottaa lukemia viiden sekunnin välein kolmen ensimmäisten minuuttien aikana. Tämän jälkeen mittaaminen

tapahtuu kahden minuutin välein n. 24 tuntiin asti.
Huom!
Ellet suorita mitään painiketoimintoa kellon ollessa korkeusmittaustilassa, kello vaihtaa kellonaikatilaan automaattisesti
n. 24 tunnin kuluttua (automaattisella 2´00 mittausmenetelmällä) tai tunnin kuluttua (automaattisella 0´05 mittausmene-
telmällä).

Automaattisen korkeusmittausmenetelmän valintatoimenpiteet

1. Pidä E -painiketta alaspainettuna korkeusmittaritoiminnolla, kunnes käytössä
oleva vertailukorkeusarvo alkaa vilkkua. Tämä on asetusruutu.
• Näyttöön ilmestyy viesti SET Hold ennen kuin vertailukorkeus alkaa vilk-

kua. Pidä E -painiketta alaspainettuna, kunnes SET Hold häviää näytöstä.
2. Valitse vallitsevan korkeuden automaattinen mittausmenetelmäasetus.

• Näyttöön ilmestyy joko vilkkuva 0 ´ 0 5 tai 2 ´ 0 0.
3. Paina A-painiketta valitaksesi korkeusmittausmenetelmäksi joko 0 ´ 0 5 tai 

2 ´ 0 0.
4. Sulje asetusruutu painamalla E -painiketta.

Korkeusdifferentiaaliarvon käyttö

Korkeusdifferentiaali Korkeusmittariruutu sisältää korkeusdifferentiaaliarvon, joka näyttää korkeusmuu-
tokset määrittämästäsi vertailupisteestä lukien. Korkeusarvo päivittyy joka kerta,
kun kello ottaa korkeuslukeman.
• Korkeusdifferentiaaliarvon alue on -3000 ~ 3000 metriä (-9.980 ~ 980 jalkaa).
• Näyttöön ilmestyy ”– – –” merkki korkeusdifferentiaaliarvon sijasta aina, kun 

mitattu arvo on sallitun alueen ulkopuolella.
• Katso lisätietoja kohdasta ”Korkeusdifferentiaaliarvon asettaminen ollessasi

vuorikiipeilemässä tai patikoimassa”.

Korkeusdifferentiaalin aloituspisteen määritys

Korkeusdifferentiaali Paina E -painiketta korkeusmittaritoiminnolla.
• Kello ottaa korkeuslukeman ja rekisteröi tuloksen korkeusdifferentiaalin aloitus-

pisteeksi. Korkeusdifferentiaaliarvo nollautuu myös tällöin.

Korkeusdifferentiaaliarvon asettaminen ollessasi vuorikiipeilemässä tai patikoimassa
Määritettyäsi korkeusdifferentiaalin aloituspisteen vuorikiipeilyn tai patikoinnin aikana, voit helposti mitata muutokset aloi-
tus- ja muiden pisteiden välillä matkasi varrella.

Korkeusdifferentiaaliarvon käyttö

1. Varmista korkeusmittaustilassa, että kellon näytössä näkyy jokin korkeuslu-
kema.
• Ellei näytössä ole korkeuslukemaa, valitse se painamalla A-painiketta. 

Katso kohta ”Korkeusmittarilukeman ottaminen” lisätietoja varten.
2. Käytä kartan ääriviivoja määrittäessäsi nykyisen olinpaikkasi ja määränpääsi

Korkeusdifferentiaali välisen korkeuseron.
3. Paina E -painiketta korkeusmittaustilassa asettaaksesi nykyisen olinpaikkasi

korkeusdifferentiaalin aloituspisteeksi.
• Kello ottaa korkeuslukeman ja rekisteröi tuloksen korkeusdifferentiaalin 

aloituspisteeksi. Korkeusdifferentiaaliarvo nollautuu myös tällöin.
Korkeus
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4. Kulje määränpäätäsi kohti samalla, kun vertailet määrittämääsi korkeuseroa kartan ja kellon korkeusdifferentiaaliarvon 
välillä.
• Jos kartta näyttää, että nykyisen sijaintisi ja määränpääsi välinen korkeusero on esim. +80 metriä, tiedät lähestyväsi

määränpäätäsi, kun näytön ilmaisema korkeusdifferentiaaliarvo näyttää +80 metriä.

Korkeuden vertailuarvon määritys

1. Pidä E -painiketta alaspainettuna, kunnes nykyinen vertailukorkeusarvo alkaa
vilkkua. Tämä on asetusruutu.
• Näyttöön ilmestyy viesti SET Hold ennen kuin vertailukorkeus alkaa vilk-

kua. Pidä E -painiketta alaspainettuna, kunnes SET Hold häviää näytöstä.
2. Paina A (+) tai C (-) painiketta muuttaaksesi nykyistä vertailukorkeusarvoa 5

metriä (tai 20 jalkaa).
• Määritä vertailukorkeusarvo nykyiseen olinpaikkaasi tai karttaan perustuvien

tarkkojen korkeustietojen mukaisesti.
• Voit asettaa vertailukorkeusarvon -10000 ~ 10000 metriä (-32800 ~ 32800

jalkaa) väliselle alueelle.
• Vertailukorkeusarvo nollautuu (O F F) painamalla A ja C-painikkeita saman-

aikaisesti. Tällöin kellomuuntaa ilmanpaineen korkeusarvoksi ainoastaan 
esiasetettuihin tietoihin pohjaten.

3. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta.

Korkeustietotyypit
Kelo pystyy säilyttämään kaksi korkeustietotyyppiä muistissa: manuaaliset mittaustallenteet ja automaattisesti mitatut 
arvot (minimi, maksimi, pystysuora nousu, pystysuora lasku).
• Käytä tiedonhallintatoimintoa muistiin taltioitujen tietojen tarkistamiseen. Katso lisätietoja varten kohta ”korkeustallen-

teiden tarkistaminen”.

Manuaaliset mittaustallenteet
Joka kerta, kun suoritat alla esitetyt toimenpiteet korkeusmittaritoiminnolla, kello luo ja taltioi uuden tallenteen muistiin
näytön ilmaiseman korkeuslukeman yhdessä ottopäiväyksen ja ajan kanssa. Muistissa riittää tilaa yhteensä 25 manuaali-
sesti mitatulle tallenteelle, joiden numerot ovat RECO1 - R E C O 2 5.

Manuaalimittauksen taltiointi

1. Tarkista korkeusmittaustilassa, että näytössä näkyy jokin korkeuslukema.
• Ellei näytössä näy mitään korkeuslukemaa, valitse se painamalla A-paini-

ketta. Katso kohta ”Korkeuslukeman ottaminen” lisätietoja varten.
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna, kunnes näyttöön ilmestyy REC Hold,  joka

häviää hetken kuluttua. Vapauta A-painike, kun Hold häviää näytöstä.
• Toimenpide taltioi näytön ilmaiseman korkeuslukeman manuaaliseksi mit-

taustallenteeksi yhdessä mitatun ajan ja päiväyksen kanssa.
• Kello palaa korkeusmittariruutuun automaattisesti taltioinnin jälkeen.
• Kellon muistissa on tilaa 25 manuaalitallenteelle. Jos muistissa on jo 25

manuaalitallennetta, vanhin tallenne pyyhkiytyy tällöin tehden tilaa uudelle
tallenteelle.

Automaattitallennuksen arvot
Kellon muistissa säilyy kaksi automaattista tallennesarjaa (Set 1 ja Set 2).

• Nämä arvot tarkistuvat ja päivittyvät automaattisesti kellon suorittaessa automaattista korkeusmittausta.
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Maksimi- ja minimiarvojen päivitys
Korkeuslukemien mittaus tapahtuu automaattisesti käytetyn korkeusmittausmenetelmän mukaisesti kellon ollessa kor-
keusmittaustilassa. Kello vertailee jokaista mittauslukemaa käytössä oleviin MAX-1 ja MAX-2 sekä MIN-1 ja MIn-2- 
arvoihin. Kello vaihtaa MAX-arvon, jos nykyinen lukema on suurempi kuin MAX, tai MIN-arvon, jos nykyinen lukema on
pienempi kuin MIN.

Pystysuorien nousu-/laskuarvojen päivitys

Mittausjakson lopetuspiste
Mittausjakson aloituspiste

Korkeusmittaritoiminnolla tuotetut pystysoran nousun ja laskun kokonaisarvot lasketaan kiipeilyn aikana seuraavasti.
Pystysuora nousu: 1 (300 m) + 3 (620 m) = 920 m
Pystysuora lasku: 2 (320 m) + 4 (500 m) = 820 m

• Korkeusmittaritoiminnon valinta käynnistää uuden automaattisen korkeusmittausjakson. Nykyiset A S C (ASC-1 - 
ASC-2) ja D S C (ASC-1 ja DSC-2) arvot eivät kuitenkaan nollaudu tai muutu millään tavalla.
Tämä tarkoittaa, että A S C- ja D S C-arvojen käynnistäminen uutta automaattista korkeusmittausta varten ovat muistissa
olevat arvot. Joka kerta, kun päätät automaattisen korkeusmittausjakson palaamalla kellonaikatilaan, nykyisen jakson
pystysuora nousuarvo (920 metriä yllä olevassa esimerkissä) lisäytyy jakson A S C-aloitusarvoon.
Automaattisen korkeusmittauksen nykyisen jakson pystysuora laskuarvo (-820 metriä  yllä olevassa esimerkissä) lisäy-
tyy jakson D S C-aloitusarvoon.

• Huomaa, että  alle 15 metrin (49 jalkaa) nousut tai laskut ei lisäydy käynnissä olevan korkeusmittauksen arvoon auto-
maattisen mittausjakson aikana.

Huom!
• Maksimi korkeus-, minimikorkeus-, pystysuorat nousu- ja pystysuorat laskuajat säilyvät muistissa, kun korkeusmittari-

toiminto suljetaan. Voit pyyhkiä kyseiset arvot suorittamalla toimenpiteet kohdasta ”Valitun muistialueen sisällön pyy-
hintä”

Automaattitallennuksen arvojen käyttö
Kellon muistissa säilyy kaksi erillistä automaattista tallennesarjaa. Katso alla.

• Set-1 ja Set-2 arvot voidaan pyyhkiä toisistaan riippumatta. Tämä tarkoittaa, että voit käyttää niitä päivittäisten ja kumu-
latiivisten tietojen seuraamiseen alla olevan esimerkin mukaisesti.

Esimerkki: Kolmipäiväisen nousujakson seuraaminen.
Päivä 1
Pyyhi molemmat sarjat Set 1 ja Set 2. Käynnistä sitten nousu ensimmäiseltä päivältä. Päivän lopussa  molemmat auto-
maattiset sarjatallennukset sisältävät samat tiedot (MAX-1 = MAX-2 = MIN-1 = MIN-2 jne.
Päivä 2
Pyyhi ainoastaan Set 1 ja käynnistä  nousu toisen päivän osalta. Päivän lopussa Set-1 arvot ((MAX-1, MIN-1, ASC-1,
DSC-1) ilmaisevat näyttävät ainoastaan toisen päivän tulokset . Set-2 arvot, MAX-2 ja MIN-2 näyttävät kahden päivän
aikana saavutetut maksimi- ja minimikorkeudet. ASC-2 näyttää kokonaisnousun pystysuunnassa kahdelta päivältä
(päivä1 + päivä 2) ja DSC-2 näyttää kokonaislaskun kahdelta päivältä.
Päivä 3
Pyyhi ainoastaan Set-1 ja käynnistä nousu kolmannen päivän osalta. Päivän lopussa Set-1 arvot ilmaisevat tulokset vain
kolmannelta päivältä. Set-2 arvot MAX-2 ja MIN-2 näyttävät saavutetut maksimi- ja minimikorkeudet kolmelta päivältä.
ASC-2 ilmaisee kokonaisnousun pystysuunnassa kolmelta päivältä (päivä 2 + päivä 2 + päivä 3) ja DSC-2 näyttää koko-
naislaskun pystysuunnassa kolmen päivän osalta.
• Katso lisätietoja kohdasta ”Tietojen pyyhintä valitulta muistialueelta”.
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Kuinka korkeusmittari toimii?
Ilmanpaine ja lämpötila laskevat yleensä korkeuden kasvaessa. Kellon korkeusmittaus perustuu Civil Aviation  Organi-
zation (ICAO) laatimiin International Standard Atmosphere (ISA) -arvoihin. Arvot määrittävät korkeuden, ilmanpaineen ja 
lämpötilan väliset suhteet.

Korkeus Ilmanpaine Lämpötila

Lähde: International Civil Aviation Organization

• Seuraavat olosuhteet estävät tarkkojen mittauslukemien saavuttamisen.
Ilmanpaineen muuttuessa sääolosuhteiden vaihtelusta johtuen
Suuret lämpötilamuutokset
Jos kelloon kohdistuu voimakas isku

Korkeuden määrittämiseen on olemassa kaksi vakiomenetelmää: absoluuttinen korkeus ja suhteellinen korkeus.
Absoluuttinen korkeus ilmaisee absoluuttisen korkeuden meren tason yläpuolella. Suhteellinen korkeus ilmaisee
kahden eri paikan välisen korkeuseron.

Rakennuksen 230 m meren tason
korkeus 130 m yläpuolella
(suhteellinen
korkeus)

Meren taso

Korkeusmittariin liittyviä varotoimenpiteitä
• Kello määrittää korkeuden ilmanpaineeseen perustuen. Tämä tarkoittaa, että saman sijainnin korkeuslukemat vaihtele-

vat ilmanpaineen muuttuessa.
• Kellon käyttämä korkeuksia mittaava puolijohde-paineanturi on altis lämpötilamuutoksille. Älä altista kelloa lämpötilan

muutoksille mitatessasi korkeutta.
• Älä luota sokeasti kellon korkeusmittauksiin tai suorita painiketoimintoja suorittaessasi vapaapudotusta, riippuliidäntää,

liitovarjoilua, ohjatessasi gyrokopteria, riippuliidintä tai harrastaessasi muuta aktiviteettia, jossa korkeus saattaa muuttua
äkillisesti.

• Älä käytä kelloa korkeusmittauksiin tilanteissa, joissa vaaditaan ammatillisen tai teollisen tason tarkkuutta.
• Muista, että  reittilentokoneiden sisäilma on paineistettu.. Kellon tuottamat lukemat eivät ole tästä syystä yhdenmukai-

sia lentomiehistön ilmoittamien korkeuslukemien kanssa.

LÄMPÖTILA-, BAROMETRISEN PAINE- JA KORKEUSYKSIKÖIDEN MÄÄRITYS
Suorita alla esitetyt toimenpiteet barometri-/lämpömittari- ja korkeusmittaritoiminnolla käytettävien lämpötila-, barometrisen
paine- ja korkeusyksiköiden määrittämiseksi.

Tärkeää!
Kun kotikaupungiksi valitaan TYO (Tokio), korkeusyksiköksi tulee automaattisesti
metrit (m), barometriseksi paineyksiköksi hectopascals (hPa) ja lämpötilayksiköksi
Celsius (C°). Näytä asetuksia ei voi muuttaa.
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n. 8 hPa/100 m
n. 9 hPa/100 m
n. 10 hPa/100 m
n. 11 hPa/100 m
n. 12 hPa/100 m

n. 0.15 inHg/20 jalkaa
n. 0.17 inHg/20 jalkaa
n. 0.192 inHg/20 jalkaa
n. 0.21 inHg/20 jalkaa

n. 6.5 °C/1000 m



Lämpötila-, barometrise paine- ja korkeusyksiköiden määrittäminen
1. Pidä E -painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes käytettäväksi valittu kaupunkikoodi alkaa vilkkua.

Tämä on kaupunkikoodin asetusruutu.
• Näyttöön ilmestyy viesti SET Hold ennen kuin kaupunkikoodi alkaa vilkkua. Pidä E -painiketta alaspainettuna, 

kunnes SET Hold häviää näytöstä ja kaupunkikoodi alkaa vilkkua.
2. Paina D-painiketta, kunnes näytön vasempaan yläkulmaan ilmestyy UNIT.

• Katso vaihe 3 kohdasta ”Aika- ja päiväysasetusten muuttaminen” saadaksesi asetusruutujen selailuun liittyviä lisä-
tietoja.

3. Määriä haluamasi mittayksikkö suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet.

4. Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, sulje asetusruutu painamalla E -painiketta kaksi kertaa.

Korkeuden ja lämpötilan samanaikaista mittausta koskevia varotoimenpiteitä
Vaikka korkeus- ja lämpötilamittaukset voi suorittaa samanaikaisesti, muista kuitenkin, että jokainen mittaus vaatii erilaiset 
olosuhteet parhaiden tulosten saavuttamiseksi. Mitatessasi lämpötilaa, poista kello ranteestasi eliminoidaksesi kehon 
tuottaman lämmön. Jos kyseessä on lämpötilan mittaus, on parempi jättää kello ranteeseen, koska sen lämpötila pysyy 
tällöin paremmin vakiona, joka johtaa tarkempiin korkeusmittauksiin.
• Jos haluat asettaa korkeusmittauksen prioriteettiasemaan, jätä kello ranteeseesi tai paikkaan, jossa kellon lämpötila 

pysyy vakiona.
• Jos haluat asettaa lämpötilamittauksen prioriteettiasemaan, irrota kello ranteestasi ja anna sen riippua vapaasti laukus-

tasi tai jossain paikassa, missä se ei joudu alttiiksi suoralle auringonvalolle. Huomaa, että kellon irrottaminen ranteesta
voi hetkellisesti vaikuttaa paineanturin lukemiin.

KORKEUSTALLENTEIDEN TARKISTUS
Käytä tiedonhallintatoimintoa manuaalisesti taltioitujen korkeuslukemien ja automaattisesti taltioitujen suurimpien/pienim-
pien korkeuksien sekä nousujen ja laskujen kokonaisarvojen tarkistamiseksi. Korkeustietojen luonti ja tallennus tapah-
tuu korkeusmittaritoiminnolla.

Tallenteen nimi Korkeustallenteiden tarkistus
Korkeus 1. Käytä D-painiketta tiedonhallintatoiminnon (R E C) valintaan kohdassa

”Toiminnon valinta” esitetyllä tavalla.
• Sekunnin kuluttua siitä, kun R E C-ilmaisin on syttynyt näyttöön, näyttö

vaihtuu ilmaisten ensimmäiseksi muistialueen, joka oli tarkasteltavana, kun
tiedonhallintatoiminto viimeksi suljettiin.

2. Käytä B-painiketta haluamasi muistialueen valintaan.

Mitattu aika (tunnit/minuutit) 
ja mittauspäiväys (kuukausi/päivä)
vuorottelevat näytössä

3. Käytä A ja C-painikkeita ruutujen selailuun ja valitse haluamasi alue.

Korkeus

Manuaaliset tallenteet
Korkeus

Automaattiset tallennusarvot
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Yksikkö Painettava painike Asetusvaihtoehdot
Korkeus m (metrit) ja ft (jalat).
Barometrinen paine hPa (hectopascals) ja InHg (elohopeatuumat)
Lämpötila °C (Celsius) ja b°Fh (Fahrenheit)

(Manuaali- (Automaatti- (Automaatti-
tallennusalue) tallennusalue 1) tallennusalue-2)



• Manuaalisen tallenteen (REC 01 - REC 25) ollessa näytössä, näytön alaosa vuorottelee päiväyksen (kuukausi,
päivä) ja kellonajan (tunnit, minuutit) välillä, jolloin tallenne on luotu.

• MAX- ja MIN-automaattitallennusarvojen ollessa näytössä, ruudun alaosassa vuorottelevat päiväys (kuukausi,
päivä) ja aika (tunnit, minuutit), jolloin arvo on taltioitu.

• A S C- tai D S C-automaattitallenteiden ollessa näytössä, ruudun alaosassa vuorottelevat päiväys (kuukausi, päivä) 
ja vuosi, jolloin ensimmäinen A S C- tai D S C-tallenne on luotu.

• Katso kohta”Automaattiset tallennearvot” lisätietoja varten.
4. Lopetettuasi tietojen tarkistamisen, sulje tiedonhallintatoiminto painamalla D-painiketta.

• Ruutuun ilmestyy - - - -, kun tiedot on pyyhitty tai ellei vastaavia tietoja ole virheestä tmv. johtuen.
Nousun kokonaisarvo (A S C) tai laskeutumisen kokonaisarvo (D S C) näyttää tällaisessa tapauksessa nollaa.

• Jos nousun (A S C) tai laskeutumisen (D S C) kokonaisarvo ylittää 99,995 metriä (tai 327,980 jalkaa), käytettävissä
oleva arvo käynnistyy nollasta uudelleen.

Tuhatluku • Jos nousun (A S C) tai laskun (D S C) kokonaisarvo muuttuu viisinumeroiseksi,
näytön yläosassa äärivasemmalla oleva  numero (tuhatluku) syttyy näytön ylä-
osan oikeaan reunaan. Viereisessä kuvaesimerkissä ASC-1-arvo on 9995 met-
riä .

Sisällön pyyhintä valitulta muistialueelta

1. Valitse tiedonhallintatoiminto painamalla D-painiketta.
2. Käytä D-painiketta pyyhittäväksi haluamasi muistialueen valintaan.

• Huomioi, että sisältö pyyhkiytyy valitsemaltasi muistialueelta hetki, kun suori-
tat alla esitetyn vaiheen 3. Pyyhintää ei voi perua, joten tarkista valitsemasi
alueen sisältö kahteen kertaan erehdyksen välttämiseksi.

3. Pidä E -painiketta alaspainettuna, kunnes näyttöön ilmestyy hetkeksi CLR.
Vapauta E -painik, kun viesti CLR on hävinnyt näytöstä.
• Toimenpide pyyhkii vaiheessa 2 valitsemasi muistialueen, jonka jälkeen

kello palaa tiedonnäyttöruutuun (- - - -). Tämä ilmaisee, että ruudun ilmaise-
ma muistialue ei sisällä mitään tietoja.

AURINGON NOUSU- JA LASKUAIKOJEN TARKISTUS
Käytä auringon nousu-/laskutoimintoa, jos haluat tarkistaa auringon nousu- ja laskuajat tietyltä päiväykseltä (vuosi, kuu-
kausi, päivä) sekä sen sijainnin.

Osoitin 3 Auringon nousu-/laskutoiminnon aktivointi
Kuluva päiväys Osoitin 2 Valitse auringon nousu-/laskutoiminto painamalla D-painiketta kellonaikatilassa.

• Toimenpide ilmaisee auringon nousu- ja laskuajat kuluvalta päiväykseltä, perus-
tuen käytössä olevaan kaupunkikoodiin sekä leveys- ja korkeusarvoihin.

• Alla mainitut kolme osoitinta syttyvät näyttöön auringon  nousu-/laskutoimin-
nolla.

Osoitin 1 Auringon nousuaika
Auringon laskuaika Osoitin 1. Auringonlasku 24-tuntisella formaatilla

Osoitin 2. Auringonnousu 24-tuntisella formaatilla
Osoitin 3. Tämä vilkkuva osoitin ilmestyy ruutuun ainoastaan, kun osoitti-

met 1 ja 2 näyttävät auringon nousu- ja laskuajat kellonaikatoi-
minnolla kuluvalta päiväykseltä (24-tuntisella formaatilla).

• Ennen auringon nousu-/laskutoiminnon käyttöä sinun on kuitenkin konfiguroi-
tava kaupunkikoodi-, pituusaste- ja leveysasteasetukset sitä sijaintipaikkaa var-
ten, jonka nousu- ja laskuajat haluat tarkistaa.

• Tehtaan tekemä konfigurointi sijaintia varten on:
Kaupunkikoodi : TYO (Tokio)
Leveysasteet: 36 astetta pohjoista leveyttä
Pituusasteet: 140 astetta itäistä pituutta

• Koko maapallon kattavia leveys- ja pituusastetietoja löytyy kohdasta ”Kotipaik-
kalista”.
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Auringon nousu-/laskuaikojen tarkistus valitulta päiväykseltä

Päiväys 1. Valitse auringon nousu-/laskutoiminto.
• Tämä näyttää auringon nousu- ja laskuajat kuluvalta päiväykseltä kaupunki-

koodin, leveysasteiden ja pituusasteiden määrittämässä paikassa.
2. Auringon nousu- ja laskuaikojen näkyessä näytössä, voit selata päiväyksiä

käyttäen A (+) ja C (-) painikkeita.
• Ruutuun ilmestyvät arvot ja osoittimet ilmaisevat auringon nousu- ja lasku-

Nousuaika Laskuaika ajat valitulta päiväykseltä.
• Voit valita minkä tahansa tammikuun 1 päivän, 2000 - joulukuun 31 päivän

2099 välisen päiväyksen.
Huom!
• Auringon nousu-/laskuaika ilmaistaan ilmaistaan 5 minuutin yksiköissä.
• Jos epäilet, että kellon ilmaisemissa nousu- ja laskuajoissa on jokin virhe, tarkista kellon kaupunkikoodi-, pituus- ja 

leveysasteasetukset.
• Kellon näyttämät auringon nousu- ja laskuajat ovat merenpinnan tasolla mitattuja arvoja. Auringon nousu- ja laskuajat

ovat erilaiset muulla kuin merenpinnan tasolla.

Tiettyä kaupunkikoodia koskevien auringon nousu- ja laskuaikojen haku
Tärkeää!
• Tätä toimenpidettä ei tarvitse suorittaa etsiessäsi valitsemaasi kotikaupunkia koskevat nousu- ja laskuajat.
• Jos valitset jonkin toisen kaupunkikoodin auringon nousu- ja laskuaikojen tarkistamiseksi kyseisestä paikasta, muista

palata omalle kaupunkikoodillesi (nykyinen sijaintisi), kun tarkistukset on tehty. Muussa tapauksessa kellonaikatoimin-
non näyttämä aika on väärä.

• Katso kotikaupunkiasetuksia koskevia tietoja kohdasta ”Kotikaupunkiasetusten konfigurointi”.
1. Pidä E -painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes valittu kaupunkikoodi alkaa vilkkua. Tämä on kaupunki-

koodin asetusruutu.
• Näyttöön ilmestyy viesti SET Hold ennen kuin kaupunkikoodi alkaa vilkkua. Pidä E -painiketta alaspainettuna, 

kunnes SET Hold häviää ja kaupunkikoodi vilkkuu.
2. Käytä A (itä) ja C (länsi) painikkeita valitaksesi kaupunkikoodin, jonka auringon nousu- ja laskuajat haluat tarkistaa.

• Katso kaupunkikoodeja koskevia lisätietoja kohdasta ”Kaupunkikooditaulukko”.
3. Sulje asetusruutu painamalla E -painiketta kaksi kertaa.

Pituus- leveysastearvojen konfigurointi

Leveysasteet 1. Pidä E -painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes valittuna oleva
kaupunkikoodi alkaa vilkkua. Tämä on kaupunkikoodin asetusruutu.
• Näyttöön ilmestyy viesti SET Hold ennen kuin kaupunkikoodi alkaa vilk-

kua. Pidä E -painiketta alaspainettuna, kunnes SET Hold häviää ja kaupun-
kikoodi vilkkuu.

Paina D. 2. Paina E -painiketta ja valitse pituus-/leveysasteiden asetusruutu, jossa leveys-
Pituusasteet asteet vilkkuvat.

3. Käytä D-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria leveys- ja pituusaste-asetus-
ten välillä.

4. Käytä A (+) ja C (-) painikkeita vilkkuvan asetuksen muuttamiseksi.
• Pituus- ja leveysasteiden konfigurointialueet ovat seuraavat.

Leveysastealue: 65°S (65 astetta eteläistä leveyttä) - 65°N (65 astetta
pohjoista pituutta)
Pituusastealue: 179°W (179 astetta läntistä pituutta) - 180°E (180 as-
tetta läntistä pituutta)

• Leveys- ja pituusarvot pyöristyvät lähimpään astearvoon.
• Koko maapallon kaupungit kattavia leveys- ja pituusarvoja löytyy kohdasta

”Kotipaikkatietolista”.
5. Palaa kellonaikatoiminnolle painamalla E -painiketta.
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KELLONAJAN TARKISTUS TOISESTA AIKAVYÖHYKKEESTÄ
Käytä maailmanaikatoimintoa tarkistaaksesi kellonajan 31 aikavyöhykkeestä (48 kaupunkia) ympäri maapallon.  Maailman-
aikatoiminnolla valittua kaupunkia kutsutaan ”maailmanaikakaupungiksi”.

Valittuna oleva maailmanaikakaupunki Maailmanaikatoiminnon valinta
Osoitin 1 Käytä D-painiketta maailmanaikatoiminnon (W T) valintaan, kuten kohdassa

”Toiminnon valinta” esitetään.
• Sekunnin kuluttua siitä, kun W T-ilmaisin on syttynyt, näyttöön ilmestyy

valittuna olevaa maailmanaikakaupunkia vastaava kaupunkikoodi.
• Viereisessä piirroksessa esitetyt kaksi osoitinta syttyvät näyttöön maail-

Kellonaika- Osoitin 2 manaikatilassa.
toiminnon Osoitin 1 (ei vilku) ilmaisee kellonajan valittuna olevasta maailmanaikakau-
aika Maailmanaika- pungista 24-tuntisessa formaatissa.

toiminnon aika Osoitin 2 (vilkkuu) ilmaisee kellonaikatoiminnon ajan 24-tuntisessa for-
maatissa.

Tarkistaaksesi kellonajan toisesta aikavyöhykkeestä
Käytä A (itä) ja C (länsi) painikkeita maailmanaikatilassa kaupunkikoodien selaamiseen.

Valittua kaupunkia koskevan kellonajan vaihtaminen talvi- tai kesäaikaan (DST)

1. Käytä A (itä) tai C (länsi) painiketta valitaksesi kaupunkikoodin (aikavyöhyke),
jonka talvi-/kesäaika-asetuksen haluat vaihtaa.

2. Pidä E -painiketta alaspainettuna, kunnes näyttöön syttyy hetkeksi DST Hold.
Vapauta E -painike, kun DST Hold-ilmaisin sammuu.
• Vaiheessa 1 valitsemasi kaupunkikoodi vaihtuu vuorotellen kesäaika-ase-

tukselle (D S T-ilmaisin syttyy) tai talviaika-asetukselle (D S T-ilmaisin sam-
muu).

• Käyttäessäsi maailmanaikatoimintoa kotikaupunkisi kaupunkikoodin DST-
asetuksen vaihtamiseen, kellonaikatoiminnon DST-asetus vaihtuu myös.

• Talvi-/kesäajan välinen vaihto ei ole mahdollista, kun maailmanaikakaupun-
DST-ilmaisin giksi on valittu UTC.

• Huomioi, että talvi-/kesäaika-asetus (DST) vaikuttaa ainoastaan valittuna
olevaan aikavyöhykkeeseen - ei muihin aikavyöhykkeisiin.

SEKUNTIKELLON KÄYTTÖ
Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa.

Tunnit 1/100 sekunnit Sekuntikellotoiminnon valinta
Käytä D-painiketta sekuntikellotoiminnon (S T W) valintaan, kuten kohdassa
”Toiminnon valinta” esitetään.
• Sekunnin kuluttua S T W-ilmaisimen syttymisestä näyttö ilmaisee sekuntikellon

tunnit.
Minuutit Sekunnit Kokonaisajan mittaus

Kellonaika
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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Huom!
• Sekuntikellolla voit mitata aikaa 23 tuntiin, 59 minuuttiin, 59,99 sekuntiin asti.
• Käynnistettyäsi sekuntikellon, se jatkaa ajanottoa, kunnes pysäytät sen painamalla C-painiketta. Sekuntikello jatkaa

ajanottoa, vaikka poistut sekuntikellotilasta ja vaihdat jollekin toiselle toiminnolle tai ajanotto saavuttaa yllä määritetyn
rajan.

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

AJASTIMEN KÄYTTÖ
Ajastimen voi konfiguroida käynnistymään esiasetettuun aikaan ja hälyttämään ajastuksen lopussa.

Ajastimen aika (tunnit, minuutit, sekunnit) Ajastimen aktivointi
Käytä D-painiketta ajastintoiminnon (TMR) valintaan kohdassa ”Toiminnon
valinta” esitetyllä tavalla.
• Sekunnin kuluttua TMR-ilmaisimen syttymisestä näyttö ilmaisee ajasti-

men tunnit.

Kellonaika Ajastimen käynnistysajan asetus
1. Valitse ajastintoiminto.

• Jos ajastin on käynnissä ( sekunnit vähenevät näytössä), pysäytä se
painamalla A-painiketta. Palauta sitten ajastin käytössä olevalle käyn-
nistysajalle painamalla C-painiketta.

• Jos ajastin on asetettu taukotilaan, palauta se käytössä olevalle käyn-
nistysajalle painamalla C-painiketta.

2. Pidä E -painiketta alaspainettuna, kunnes käynnistysajan tuntiasetus 
alkaa vilkkua. Tämä on asetusruutu.
• Näyttöön ilmestyy viesti SET Hold ennen kuin tuntiasetus alkaa vilk-

kua. Pidä E -painiketta alaspainettuna, kunnes SET Hold häviää ja 
tuntiasetus vilkkuu.

3. Paina D-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria tunti- ja minuuttiasetusten välillä.
4. Käytä A (+) ja C (-) painikkeita vilkkuvan arvon muuttamiseen.

• Aseta 0H 00´00 asettaaksesi ajastimen käynnistysajaksi 24 tuntia.
5. Sulje asetusruutu painamalla E -painiketta

Ajastimen käynnistys

Käynnistys Pysäytys Käynnistys Pysäytys Nollaus
• Varmista ennen ajastimen käynnistämistä ettei se ole käynnissä (sekunnit vähenevät näytössä). Jos ajastin on käyn-

nissä, pysäytä se painamalla A-painiketta ja palauta se sitten käynnistysaika-arvolle painamalla C-painiketta.
• Hälytys soi viisi sekuntia ajastimen nollautuessa. Tämä hälytys soi kaikissa toimintatiloissa ajastin palaa käynnistysaika-

arvolle automaattisesti hälytyksen loputtua.

Hälytyksen katkaisu
Hälytys katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta.

HÄLYTYKSEN KÄYTTÖ

Hälytysnumero tai Hälytysaika (tunnit, minuutit) Voit asettaa viisi erillistä päivittäishälytystä. Kun hälytys aktivoidaan
SIG hälytys soi 10 sekuntia päivittäin, kun kellonaikatoiminnolla esiase-

tettu aika koittaa. Hälytys käynnistyy kellon ollessa missä tahansa toi-
mintatilassa.
Voit aktivoida myös tasatuntisignaalin, jolloin kello piippaa kaksi kertaa
aina tasatunnein.

Kellonaika
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Hälytystoiminnon aktivointi
Käytä D-painiketta hälytystoiminnon (ALM) valintaan kohdassa ”Toiminnon valinta” esitetyllä tavalla.
• Sekunnin kuluttua ALM-ilmaisimen syttymisestä näyttöön ilmestyy hälytysnumero (AL1 - AL5) tai SIG-ilmaisin.

Hälytysnumero tarkoittaa hälytysruutua. SIG-ilmaisin syttyy, kun tasatuntisignaalin ruutu on näytössä.
• Valitessasi hälytystoiminnon, näyttöön ilmestyy ensimmäiseksi tiedot, jotka olivat tarkasteltavana, kun toiminto viimeksi

suljettiin.

Hälytysajan asetus

Hälytysilmaisin 1. Käytä A ja C-painikkeita hälytystoiminnolla hälytysruutujen selaamiseen, kun-
nes näyttöön ilmestyy ruutu, jonka ajan haluat asettaa.

2. Pidä E -painiketta alaspainettuna, kunnes hälytysaika alkaa vilkkua. Tämä on
asetusruutu.
• Näyttöön ilmestyy viesti SET Hold ennen kuin hälytysaika alkaa vilkkua. 

Pidä E -painiketta alaspainettuna, kunnes SET Hold häviää ja hälytysaika
vilkkuu.

3. Paina D-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria tunti- ja minuuttiasetusten välillä.
4. Kun jokin asetus vilkkuu, voit muuttaa sen arvoa käyttämällä A (+) tai C (-) painiketta.

• Aseta aika oikein asettaessasi hälytysaikaa käyttäen 12-tuntista formaattia. Aamupäiväaikoja varten näyttöön ei
syty mitään ilmaisinta. Iltapäiväaikoja varten näyttöön syttyy P -kirjain.

5. Sulje asetusruutu painamalla E -painiketta.

Hälytyksen testaus
Käynnistä hälytys pitämällä A-painiketta alaspainettuna hälytystoiminnolla.

Tasatuntisignaalin ilmaisin Hälytyksen ja tasatuntisignaalin päällekytkentä/katkaisu
Hälytysilmaisin 1. Käytä A ja C-painikkeita hälytystoiminnolla hälytyksen tai tasatuntisig-

naalin valintaan.
2. Kun haluamasi hälytys tai tasatuntisignaali on valittu, kytke se päälle tai

katkaise se painamalla B-painiketta.
• Hälytys- ja tasatuntisignaalin ilmaisimet näkyvät näytössä kaikissa toi-

mintatiloissa, kun kyseiset toiminnot aktivoidaan.
• Jos jokin hälytys aktivoidaan, hälytysilmaisin näkyy näytössä kaikissa

toimintatiloissa.

Hälytyksen katkaisu
Hälytys katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta.

TAUSTAVALO

Kellon näyttö on taustavalaistu helpottaakseen tietojen lukemista hämärässä.
Kellon taustavalo syttyy automaattisesti aina, kun käännät sen näytön itseäsi kohti.
• Automaattinen valokytkin on aktivoitava, jotta taustavalo toimii.

Taustavalon sytyttäminen manuaalisesti
Taustavalo syttyy painamalla L-painiketta millä toiminnolla tahansa.
• Suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet voit valita taustavalon kestoajaksi joko

sekunti tai kolme sekuntia. Painaessasi L-painiketta taustavalo syttyy joko
sekunniksi tai kolmeksi sekunniksi käytössä olevasta taustavaloasetuksesta
riippuen.

• Yllä esitetty toimenpide sytyttää taustavalon automaattisen valokytkimen asetuk-
sesta riippumatta.

• Taustavalo kytkeytyy pois konfiguroidessasi mittausanturin asetuksia ja kalib-
roidessasi suunta-anturia.
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Taustavalon kestoajan muuttaminen
1. Pidä E -painiketta alaspainettuna, kunnes valittu kaupunkikoodi alkaa vilkkua. Tämä on kaupunkikoodin asetusruutu.

• Näyttöön ilmestyy viesti SET Hold ennen kuin kaupunkikoodi alkaa vilkkua. Pidä E -painiketta alaspainettuna, 
kunnes SET Hold häviää näytöstä ja kaupunkikoodi vilkkuu.

2. Paina D-painiketta, kunnes näytön vasempaan yläkulmaan ilmestyy LT1 tai L T 3.
• Katso vaihe 3 kohdasta ”Aika- ja päiväysasetusten muuttaminen” asetusruutujen selailua koskevia lisätietoja var-

ten.
3. Paina A-painiketta valitaksesi taustavalon kestoajaksi kolme sekuntia (L T 3-ilmaisin syttyy) tai yksi sekunti (L T 1-ilmai-

sin syttyy).
4. Sulje asetusruutu painamalla E -painiketta kaksi kertaa, kun kaikki asetukset ovat mieleisesi.

Automaattinen valokytkin
Automaattisen valokytkimen aktivoiminen sytyttää taustavalon aina, kun käännät kellon ranteesi alla esitettyyn asentoon
missä toimintatilassa tahansa. Kellon kääntäminen vaakatasoon suhteessa horisonttiin ja kallistamalla sen sitten itseäsi
kohti yli 40 astetta sytyttää taustavalon.

40° ylittävä kallistus

Pidä kelloa ranteen ulkopuolella
Varoitus!
• Varmista aina, että olet turvallisessa paikassa lukiessasi kellon tietoja automaattista valokytkintä

käyttäen. Noudata erityistä varovaisuutta juostessasi tai harrastaessasi jotain muuta aktiviteettia,
joka voi aiheuttaa onnettomuuden tai loukkaantumisen. Huolehdi myös siitä, että taustavalon
äkillinen syttyminen automaattisen valokytkimen toiminnasta johtuen, ei häiritse muita ihmisiä
ympärilläsi.

• Kellon ollessa ranteessasi, varmista, että sen automaattinen valokytkin on katkaistu ennen polku-
pyörällä tai moottoripyörällä ajoa tai kuljettaessasi jotakin moottorikäyttöistä ajoneuvoa.
Valokytkimen äkillinen tai vahingossa tapahtuva toiminta voi häiritä keskittymistä, jonka seurauk-
sena voi olla liikenneonnettomuus ja henkilövamma.

Huom!
• Kellossa on ”Full Auto EL-valo”, joten automaattinen valokytkin toimii ainoastaan, kun saatavissa olevan valon määrä

putoaa alle tietyn tason. Taustavalo ei syty kirkkaassa valaistuksessa.
• Automaattinen valokytkin on aina katkaistu alla esitetyissä olosuhteissa sen päällä/pois-asetuksesta riippumatta.

Hälytyksen soidessa
Mittausanturin toimiessa
Suunta-anturin kalibroinnin ollessa käynnissä digitaalisella kompassitoiminnolla
Kellon laskiessa auringon nousu- ja laskuaikoja

Automaattisen valokytkimen aktivointi/katkaisu

Pidä L-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla n. kolme sekuntia automaat-
tisen valokytkimen aktivoimiseksi (A . E L-ilmaisin syttyy) tai katkaisemiseksi (A . E L-
ilmaisin sammuu).
• Automaattisen valokytkimen ilmaisin (A . E L) näkyy näytössä kaikissa toiminta-

tiloissa, kun automaattinen valokytkin on aktivoitu.
Automaattisen valokytkimen • Automaattinen valokytkin poiskytkeytyy automaattisesti aina, kun pariston teho
ilmaisin putoaa tasoon 4.

Taustavaloa koskevia varotoimenpiteitä
• Taustavalon jatkuva käyttö kuluttaa pariston nopeasti loppuun, jolloin se vaatii latausta.

Seuraavat varotoimenpiteet antavat suuntaa sille, kuinka pitkän latauksen paristo tarvitsee yhdelle ainoalle taustavalon
käytölle.

Noin viiden minuutin altistus ikkunan läpi paistavalle kirkkaalle valolle.
Noin 50 minuutin altistus loistevalaisimen valolle sisätiloissa.

• Taustavalosta huolehtiva elektroluminenssipaneeli menettää valaisutehoaan pitkäaikaisen käytön myötä.
• Taustavaloa voi olla vaikea nähdä suorassa auringonpaisteessa.
• Taustavalo sammuu automaattisesti aina, kun jokin hälytys käynnistyy.
• Taustavalon jatkuva käyttö kuluttaa pariston nopeasti loppuun.
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Automaattista valokytkintä koskevia varotoimenpiteitä
• Kelloa pitäminen ranteen sisäpuolella, käsivarren liike tai värähtely voi aktivoida automaattisen valokytkimen, jolloin

taustavalo saattaa syttyä silloin, kun sitä ei tarvita. Välttääksesi pariston nopean tyhjenemisen, katkaise valokytkimen 
toiminta, kun harrastat aktiviteetteja, joissa automaattinen taustavalo saattaa toistuvasti syttyä.

• Huomioi, että kellon pitäminen hihansuun peitossa automaattisen valokytkimen ollessa aktivoitu, voi sytyttää tausta-
valon toistuvasti, jolloin paristo tyhjenee nopeasti.

• 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. 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 horisontin suhteen) ja kallista kello sitten uudelleen kasvojasi kohti. 
Ellei tämä auta, anna käsivartesi riippua vapaasti sivullasi ja nosta se sitten ylös uudelleen.

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

PAINIKKEIDEN TOIMINTAÄÄNI
Painikkeiden toimintaääni soi aina, kun painat yhtä kellon painikkeista. Voit halutessasi myös katkaista painikkeiden toi-
mintaäänen.
• Hälytykset, tasatuntisignaali ja ajastin toimivat normaalisti, vaikka painikkeiden toimintaääni katkaistaan.

Painikkeiden toimintaäänen aktivointi/katkaisu
1. Pidä E -painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes valittu kaupun-

kikoodi alkaa vilkkua. Tämä on kaupunkikoodin asetusruutu.
• Näyttöön ilmestyy viesti SET Hold ennen kuin kaupunkikoodi alkaa vilk-

kua. Pidä E -painiketta alaspainettuna, kunnes SET Hold häviää näytöstä 
ja kaupunkikoodi vilkkuu.

2. Paina D-painiketta, kunnes näytön vasempaan yläkulmaan ilmestyy sana
Mykistysilmaisin MUTE tai KEY .

• Katso vaihe 3 kohdasta ”Aika- ja päiväysasetusten muuttaminen” asetus-
ruutujen selailua koskevia lisätietoja varten.

3. Paina A-painiketta painikkeiden toimintaäänen aktivoimiseksi (KEY -ilmaisin
syttyy) tai katkaisemiseksi (MUTE-ilmaisin syttyy).

4. Sulje asetusruutu painamalla E -painiketta kaksi kertaa, kun kaikki asetukset 
ovat mieleisesi.
Huom!
• Mykistysilmaisin näkyy näytössä kaikilla toiminnoilla, kun painikkeiden toimin-

taääni on katkaistu.

VIANETSINTÄ

Kellonajan asetus
• Kellonaika on tunnin väärässä

Vaihda kotikaupunkisi talvi-/kesäaika-asetukset. Suorita toimenpiteet kohdasta ”Aika- ja päiväysasetusten muuttami-
nen” talvi- tai kesäajan vaihtoa varten.

Anturitoiminnot
• Lämpötila-, barometrisen paine- ja korkeusyksiöiden vaihtaminen ei onnistu 

Kun kotikaupungiksi valitaan TYO (Tokio), korkeusasetukseksi tulee automaattisesti metrit (m), barometriseksi paine-
asetukseksi hectopascals (hPa) ja lämpötila-asetukseksi Celsius (!C). Näitä asetuksia ei voi vaihtaa.
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• Näyttöön ilmestyy ”ERR”, kun jokin antureista on toiminnassa
Kellon altistaminen voimakkaalle iskulle voi aiheuttaa anturivirheen tai katkoksen kellon sisäisissä piireissä. 
Näyttöön ilmestyy tällaisissa tapauksissa ERR (virhe) ja anturien toiminta keskeytyy.

Mittaus Barometrinen
digitaali- paine/lämpötila- Korkeus-

kompassilla mittaus mittaus

• Jos näyttöön ilmestyy E R R mittausanturin ollessa käytössä, käynnistä mittaus uudelleen. Mikäli E R R-ilmaisin syttyy
uudelleen, kyseessä saattaa olla anturivika.

• Vaikka pariston teho on tasolla 1 (H) tai 2 (M), voi digitaalikompassi-, barometri-/lämpömittari- tai korkeusmittarianturi
kytkeytyä pois käytöstä ellei käytössä oleva jännite riitä. Näyttöön syttyy tällaisessa tapauksessa E R R. Tämä ei tarkoita
mitään vikaa ja anturin toiminta palautuu heti, kun pariston jännite on saavuttanut normaalin tason.

• E R R-ilmaisimen jatkuva syttyminen mittauksen aikana voi tarkoittaa, että kyseisessä anturissa on jokin ongelma.
• ERR-ilmaisin syttyy näyttöön kaksisuuntaisen kalibroinnin tai pohjoisen kalibroinnin jälkeen

Anturissa on jokin ongelma, jos kalibrointiruutuun ilmestyy ensin - - -, joka vaihtuu hetken kuluttua E R R (vika) -ilmai-
simeen.

• Jos E R R-ilmaisin sammuu n. sekunnissa, suorita kalibrointi uudelleen.
• Jos E R R-ilmaisin syttyy jatkuvasti, toiminta kello myyjäliikkeeseen tai lähimmälle valtuutetulle CASIO-kellosepälle

tarkistusta varten.
• ERR-ilmaisin syttyy näyttöön pohjoisen kalibroinnin jälkeen

E R R-ilmaisin tarkoittaa, että anturissa on jokin ongelma. E R R-ilmaisin saattaa syttyä myös kellon siirtämisestä kalibroin-
nin aikana. Käynnistä kalibrointi uudelleen ja varo siirtämästä kelloa.
Ellei tämä poista ongelmaa, vika saattaa johtua jonkin läheisen lähteen maamagnetismista. Suorita tällöin kalibrointitoi-
menpiteet alusta uudelleen.

Toiminta kello alkuperäiselle myyjälle tai valtuutetulle CASIO-kellosepälle mahdollisimman nopeasti aina, kun
kyseessä on anturivika.

• Mikä aiheuttaa vääriä suuntalukemia?
• Väärä kaksisuuntainen kalibrointi. Suorita oikea kaksisuuntainen kalibrointi.
• Läheinen maamagnetismilähde, kuten kotitalouskone, suuri terässilta, suuri teräspalkki, sähkölinjat jne. tai suuntamit-

taus junassa, laivassa tmv. Siirry etäälle suurista metalliesineistä ja yritä uudelleen. Huomioi, että digitaalikompassin
käyttö ei ole mahdollista junassa, laivassa tmv.

• Mikä aiheuttaa erilaisia suuntalukemia samasta mittauspaikasta?
Läheisten korkeajännitekaapelien synnyttämä magnetismi aiheuttaa häiriöitä tunnistaessaan maamagnetismin.
Siirry etäämmälle korkeajännitekaapeleista ja yritä uudelleen.

• Miksi suuntalukemien ottamisessa sisätiloissa on ongelmia?
Televisio, tietokone, kaiuttimet tai jokin muu esine aiheuttaa häiriöitä yhdessä maamagnetismilukemien kanssa. 
Siirry etäämmälle häiriöitä aiheuttavasta esineestä tai suorita suuntamittaus ulkosalla. Sisätiloissa suoritetut suuntamit-
taukset ovat ongelmallisia erityisesti teräsbetonirakenteisissa taloissa. Muista myös, että suuntamittaus ei ole mahdol-
lista junissa, lentokoneissa tmv.

• Barometrisen paineen differentiaaliosoitin ei ilmesty näyttöön, kun barometri-/lämpömittaritoi-
minto aktivoidaan

• Tämä saattaa johtua anturiongelmasta. Kokeile painaa B-painiketta uudelleen.
• Barometrisen paineen differentiaaliosoitin ei ilmesty näyttöön, kun näytön ilmaisema vallitseva barometriarvo on sallit-

tujen rajojen ulkopuolella (260 - 1,100 hPa).

Maailmanaikatoiminto
• Valitsemani maailmanaikakaupungin aika on väärä maailmanaikatoiminnolla

Tämä voi johtua väärästä talvi-/kesäajan vaihdosta. Katso lisätietoja kohdasta ”Kaupunkia koskevan talvi- tai kesäajan 
(DST) määritys”.

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.

(30)

27



Lataus
• Kello ei jatka toimintaa valolle altistamisen jälkeen

Tämä saattaa tapahtua, jos teho putoaa tasoon 5. Jatka kellon altistamista valolle, kunnes tehoilmaisin H tai M syttyy.

TEKNISET TIEDOT
Tarkkuus normaalissa lämpötilassa:±15 sekuntia/kuukausi
Kellonaika: Tunnit, minuutit, iltapäivä (P), vuosi, kuukausi. päivä, viikonpäivä

Aikaformaatti: 12-tuntia 24-tuntia
Kalenterijärjestelmä: Täysautomaattinen kalenteri, esiohjelmoitu vuosille 2000 - 2099
Muuta: 3 näyttöformaattia (viikonpäivä, vuosi, barometrinen painekäyrä), kotikaupunkikoodi (valittavissa 48 eri kaupun-
kikoodia), talviaika/kesäaika

Digitaalikompassi: 20 sekuntia jatkuvaa mittausta, 16 ilmansuuntaa, kulma-arvo 0° - 359°, neljä suuntaosoitinta, kalib-
rointi (kaksisuuntainen, pohjoinen), magneettisen poikkeaman korjaus, suuntamuisti

Barometri
Mittaus- ja näyttöalue: 260 - 1,100 hPa (tai 7.65 - 32.45 inHg)
Näyttöyksikkö: 0.1°C (tai 0.2°F)
Mittauksen ajoitus: Päivittäin keskiyöstä alkaen, kahden tunnin välein (12 kertaa/päivä), viiden sekunnin välein baro-
metri/lämpömittaritoiminnolla
Muuta: Kalibrointi, manuaalinen mittaus (painikkeen käyttö), barometrinen painekäyrä, barometrisen paineen differen-
tiaaliosoitin

Lämpömittari
Mittaus- ja näyttöalue: -10.0 - 60.0°C (tai 14.0 - 140.0°F)
Näyttöyksikkö: 0.1°C (tai 0.2°F)
Mittauksen ajoitus: Viiden sekunnin välein barometri/lämpömittaritoiminnolla
Muuta: Kalibrointi, manuaalinen mittaus (painikkeen käyttö)

Korkeusmittari
Mittausalue: -700 ~ 10000 metriä (tai -2300 ~ 32800 jalkaa) ilman vertailukorkeutta
Näyttöalue:  -10000 ~ 10000 metriä (tai -32800 ~ 32800 jalkaa) 

Negatiiviset arvot voivat syntyä vertailukorkeuteen perustuvista lukemista tai ilmastollisista olosuhteista
Näyttöyksikkö: 5 metriä (tai 20 jalkaa)
Vallitseva korkeustieto: 5 sekunnin välein 1 tunnin ajan (0 ´ 0 5) tai 5 sekunnin välein ensimmäisten 3 minuutin aikana,
jonka jälkeen 2 minuutin välein seuraavat 24 tuntia (2 ´ 0 0)
Korkeusmuistitiedot:

Manuaaliset tallenteet: 25 (korkeus, päiväys, aika)
Automaattisesti tallennetut arvot: Kaksi sarjaa (muistialueet), joista molemmissa suurin korkeus ja mittauspäiväys 
sekä kellonaika, alin korkeus ja mittauspäiväys sekä kellonaika, nousun kokonaisarvo, sen käynnistyspäiväys ja
kellonaika, laskun kokonaisarvo, sen käynnistyspäiväys ja kellonaika

Muuta: Vertailukorkeuden asetus, korkeuskäyrä, korkeusdifferentiaali, automaattinen korkeusmittausmenetelmä 
(0´05 - 2´00)

Suunta-anturin tarkkuus
Ilmansuunta: ±10°

Mitatut arvot taataan -10°C ~40°C (14.0°F ~104°F) välisellä lämpötila-alueella
Pohjoisen osoitin: ±2 digitaalilohkoa
Paineanturin tarkkuus
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Olosuhteet (korkeus) Korkeusmittari Barometri
0 - 6000 metriä ± (korkeusdifferentiaali x 2%
0 - 19680 jalkaa + 15 m) metriä ± (painedifferentiaali x 2%

Pysyvä ± (korkeusdifferentiaali x 2% + 2 hPa) hPa
lämpötila + 50 ft) jalkaa ± (painedifferentiaali x 2%

6000 - 10000 metriä ± (korkeusdifferentiaali x 2% + 0.059 inHg) inHg
19680 - 32800 jalkaa - 25m) metriä

± (korkeusdifferentiaali x 2%
+ 90 ft) jalkaa 

Vaihtelevan 0 - 6000 metriä ± 50 metriä/10°C
Lämpötilan 0 - 19680 jalkaa ± 170 jalkaa/50°F ± 5 hPa/10°C
vaikutus ± 0.148 inHg/50°F

6000 - 10000 metriä ± 70 metriä/10°C
19680 - 32800 jalkaa ± 230 jalkaa/50°F



• Mitatut arvot taataan -10°C ~ 40°C (14°F ~104°F) välisellä alueella.
• Kelloon tai anturiin kohdistunut voimakas isku tai äärimmäiset lämpötilat heikentävät mittausten tarkkuutta.
Lämpötila-anturin tarkkuus:

± 2°C (±3.6°F) -10°C ~60°C (14.0°F ~104°F) välisellä alueella
Auringon nousu/lasku: Auringon nousu- ja laskuaika tietylle päiväykselle, päivänvalo-osoittimet
Maailmanaika: 48 kaupunkia (31 aikavyöhykettä)

Muuta: talvi-/kesäajan vaihto
Sekuntikello

Mittausyksikkö: 1/100 sekunnit
Mittauskapasiteetti: 23:59´59.99 sekuntia
Mittaustoiminnot: Kokonaisaika, väliaika, kaksi loppuaikaa

Ajastin
Mittausyksikkö: 1 sekunti
Ajastimen käynnistysajan asetusalue: 1 minuutista 24 tuntiin asti (1 tunnin ja 1  minuutin tarkkuudella)

Hälytykset: 5 päivittäishälytystä, tasatuntisignaali
Taustavalo: EL-taustavalo (elektroluminenssipaneeli), taustavalon kestoaika valittavissa (1 sekunti tai 3 sekuntia),

automaattinen valokytkin (Full Auto Light, toimii ainoastaan hämärässä)
Muuta: Paristotehoilmaisin, virransäästö, kestää matalia lämpötiloja (-10°C/14°F), painikkeiden merkkiäänen aktivointi/

katkaisu
Virransyöttö: Aurinkokenno ja yksi ladattava paristo

Pariston likimääräinen toiminta-aika: 6 kuukautta (täydestä latauksesta tasolle 4) seuraavissa olosuhteissa
• Kello ei ole alttiina valolle
• Sisäinen kellonaika
• Näyttö aktivoitu 18 tuntia/päivä, unitilassa 6 tuntia/päivä
• 1 taustavalon käyttö (1.5 sek.)/päivä
• 10 sekuntia hälytystä/päivä
• 10 mittausta digitaalikompassilla/viikko
• 1 tunti korkeusmittausta 5 sekunnin intervallein kerran/kuukausi
• 2 tuntia barometrisen paineen mittausta/päivä
Taustavalon jatkuva käyttö kuluttaa pariston nopeasti loppuun. Noudata erityistä varovaisuutta käyttäessäsi auto-
maattista valokytkintä.
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KOTIPAIKKALISTA

* Perustuu joulukuun tietoihin vuodelta 2008.

KAUPUNKIKOODITAULUKKO

* Perustuu Joulukuun tietoihin vuodelta 2009.
* Kansainvälistä aikajärjestelmää hallitsevat säännöt (GMT-differentiaali ja koordinoitu yleisaika) määritellään jokaisessa

maassa erikseen.
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Viereisten taulukkotekstien selitykset
Site = kotipaikka
Longitude = pituusaste
Latitude = leveysaste

Viereisten taulukkotekstien selitykset
City Code = kaupunkikoodi
City = kaupunki
UTC Offset/GMT Differential = UTC-yleisaika/
GMT-aikaerotus


