
CASIO-moduuli 3255 
KÄYTTÖOHJE

Onnittelemme Sinua tämän CASIO-kellon hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolellisesti voidaksesi hyödyntää kellon
ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.
Sovellukset
Kellon sisäänrakennetut anturit mittaavat barometrisen paineen, lämpötilan ja korkeuden. Mitatut arvot ilmestyvät kellon
näyttöön. Tällaiset ominaisuudet ovat erittäin hyödyllisiä harrastaessasi patikointia, vuorikiipeilyä tai muita ulkoilma-aktivi-
teetteja.

Varoitus!
• Kellon sisäänrakennettuja mittaustoimintoja ei ole tarkoitettu ammatillista tai teollista tarkkuutta vaativiin mittauksiin.

Kellon tuottamia arvoja tulee pitää ainoastaan suuntaa antavina.
• Huomioi, että CASIO COMPUTER CO., LTD. ei vastaa sinun tai kolmannen osapuolen vahingoista tai tappioista,

jotka ovat syntyneet tämän kelloon käytöstä tai sen toimintaviasta.

HUOMAUTUS

• Kellon mallista riippuen näyttö ilmaisee tekstin joko mustilla kirjaimilla 
valkoista taustaa vasten tai valkoisilla kirjaimilla mustaa taustaa vasten. 
Tämän käyttöoppaan esimerkit käyttävät mustia merkkejä valkoisella taustalla.

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

vat poiketa jonkin verran todellisesta tuotteesta.

TARKISTUKSET ENNEN KELLON KÄYTTÖÄ
1 . Tarkista kotikaupunki ja kesäaika-asetus (DST).

Konfiguroi kotikaupunki- ja kesäaika-asetukset suorittamalla toimenpiteet kohdasta ”Kotikaupunkiasetusten konfigu-
rointi”.
Tärkeää!
Oikeat maailmanaikatiedot riippuvat oikeista kotikaupunki-, kellonaika- ja päiväysasetuksista kellonaikatoiminnolla.
Varmista, että nämä asetukset ovat oikein.

2 . Aseta oikea kellonaika
Katso kohta ”Kellonaika- ja päiväysasetusten konfigurointi”.

Kello on nyt käyttövalmis.

TOIMINTOJEN PIKAOPAS
Kellossa on 7 toimintatilaa. Valitse toimintatila sen mukaan mitä haluat tehdä.
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Tehdäksesi tämän Valitse tämä
• Kotikaupungin kellonajan ja päiväyksen tarkistus.
• Kotikaupunki- ja kesäaika-asetusten konfigurointi. Kellonaikatoiminto
• Kellonaika- ja päiväysasetusten konfigurointi.
Tarkista barometrinen paine ja lämpötila nykyisestä Barometri-/lämpö-
sijaintipaikastasi. mittaritoiminto
• Tarkista nykyisen sijaintisi korkeus.
• Määritä kahden sijaintipisteen välinen korkeusero Korkeusmittaritoiminto

(vertailupiste ja nykyinen sijainti).
Tarkista aika yhdestä 48 kaupungista (31 aikavyöhykettä) Maailmanaika-
ympäri maailman. toiminto
Käytä sekuntikelloa kokonaisajan mittaamiseen. Sekuntikellotoiminto
Käytä ajastinta. Ajastintoiminto
Aseta hälytysaika. Hälytystoiminto



Toiminnon valinta
• Allaoleva kuva näyttää mitä painikkeita pitää painaa navigoidessasi toimintatilojen välillä.
• Voit sytyttää näytön taustavalon painamalla D-painiketta missä toimintatilassa tahansa (paitsi, kun näytössä on jokin

vilkkuvanumeroinen asetusruutu).
Kellonaikatoiminto

Korkeusmittari-
Barometri-/lämpömittari- toiminto

Maailmanaika- toiminto
toiminto

Sekuntikello-
toiminto Ajastintoiminto Hälytystoiminto

Yleistoiminnot
Tässä osassa selitetään toiminnot, joita voi käyttää kaikissa toimintatiloissa.

Automaattiset paluuominaisuudet
• Kello palaa kellonaikatoiminnolle automaattisesti ellet paina mitään painiketta n. kolmeen minuuttiin sen ollessa

hälytystilassa.
• Kello palaa kellonaikatoiminnolle automaattisesti ellet paina mitään painiketta n. yhteen tuntiin siitä , kun olet valinnut

barometri-/lämpömittaritoiminnon.
• Jos jätät kellon näyttöön jonkin vilkkuvanumeroisen asetusruudun n. kolmeksi minuutiksi suorittamatta mitään toimen-

pidettä, kello sulkee asetusruudun automaattisesti.

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

Tietojen selailu
Käytä C ja D-painikkeita selataksesi asetusruudun tietoja näytössä. Useimmissa tapauksissa voit nopeuttaa tietojen
selailua pitämällä painikkeita yhtäjaksoisesti alaspainettuna selaustoiminnon aikana.

KELLONAIKA

Iltapäivän merkki
a Grafiikka

Käytä kellonaikatoimintoa kellonajan ja päiväyksen asettamista ja tarkistamista
varten.
• Kellonaikatilassa näytön oikeassa yläkulmassa näkyvä grafiikka ilmaisee

sekuntien kulumisen.
Tunnit:minuutit Sekunnit 
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KOTIKAUPUNKIASETUSTEN KONFIGUROINTI
Kotikaupunkiasetuksia on kaksi: kotikaupungin valinta ja talvi- tai kesäajan (DST) valinta.

DST-ilmaisin Kotikaupunkiasetusten konfigurointi
Kaupunkikoodi 1. Pidä A-painiketta alaspainettuna kellonaikatilassa, kunnes nykyinen kaupunki-

koodi (kotikaupunki) alkaa vilkkua.
Tämä on kaupunkikoodin asetusruutu.
• Näyttöön ilmestyy viesti SET Hold ennen kuin kaupunkikoodi alkaa 
vilkkua.

Tunnit:minuutit • Kello sulkee asetustoiminnon automaattisesti ellet suorita mitään toimen-
Sekunnit pidettä n. kolmeen minuuttiin.

• Katso kohta ”Kaupunkikooditaulukko” kaupunkikoodeja koskevia lisätietoja
varten.

DST-ilmaisin 2. Valitse kotikaupunkina käytettäväksi haluamasi kaupunkikoodi painamalla
C (itä) ja D (länsi) painikkeita.
• Jatka C tai D-painikkeen painamista, kunnes näyttöön ilmestyy kaupunki-

koodi, jonka haluat valita kotikaupungiksesi.
3. Valitse DST-asetusruutu painamalla B-painiketta.

Asetus 4. Paina C-painiketta valitaksesi kesäajan (O N) tai talviajan (O F F).
• Huomioi, että talvi-/kesäajan vaihtaminen ei ole mahdollista, kun kotikaupun-

giksi on valittu UTC.
5. Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, paina A-painiketta palataksesi kellonaika-

tilaan.
• DST-ilmaisin syttyy näyttöön merkiksi, kun kello on siirretty kesäaikaan.

Huom!
• Määritettyäsi kaupunkikoodin, kello käyttää UTC* yleisaikaa laskeakseen kotikaupungin kellonaikaan perustuvan ajan

muita aikavyöhykkeitä varten.
* ”Coordinated Universal Time” on maailmanlaajuinen tieteellinen kellonaikanormi. UTC-vertailupiste on Greenwich

Englanti.

Kesäaika-asetuksen vaihto
DST-ilmaisin 1. Pidä A-painiketta alaspainettuna kellonaikatilassa, kunnes nykyinen kaupunki-

koodi (kotikaupunki) alkaa vilkkua.
Tämä on kaupunkikoodin asetusruutu.
• Näyttöön ilmestyy viesti SET Hold ennen kuin kaupunkikoodi alkaa 

vilkkua.
Asetus 2. Valitse DST-asetusruutu painamalla B-painiketta.

3. Paina C-painiketta valitaksesi kesäajan (O N) tai talviajan (O F F).
4. Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, paina A-painiketta palataksesi kellonaika-

tilaan.
• DST-ilmaisin syttyy näyttöön merkiksi, kun kello on siirretty kesäaikaan.

AIKA- JA PÄIVÄYSASETUSTEN KONFIGUROINTI
Suorita alla esitetyt toimenpiteet kellonaika- ja päiväysasetusten konfiguroimiseksi ellei niitä ole tehty.

Kellonaika- ja päiväysasetusten muuttaminen
Iltapäivän merkki 1. Pidä A-painiketta alaspainettuna kellonaikatilassa, kunnes nykyinen kaupunki-

Kaupunkikoodi koodi (kotikaupunki) alkaa vilkkua.
Tämä on kaupunkikoodin asetusruutu.
• Näyttöön ilmestyy viesti SET Hold ennen kuin kaupunkikoodi alkaa 

vilkkua. Pidä A-painiketta alaspainettuna, kunnes SET Hold häviää ja
kaupunkikoodi alkaa vilkkua.

Tunnit:minuutit Sekunnit 2. Käytä C ja D-painikkeita haluamasi kaupunkikoodin valintaan.
• Valitse kaupunkikoodi ennen kuin muutat mitään muuta asetusta.
• Katso käyttöoppaan lopussa oleva kohta ”Kaupunkikooditaulukko” kaupun-

kikoodeja koskevia täydellisiä tietoja varten.
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3. Paina B-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta alla esitetyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.

• Seuraavat vaiheet selittävät millä tavalla konfiguroidaan pelkästään aika-asetukset.
4. Kun muutettavaksi haluamasi kellonaika-asetus vilkkuu, käytä C ja/tai D-painiketta muuttaaksesi sitä alla esitetyllä

tavalla.

5. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta.
Huom!
• Katso kohta ”Kotikaupunkiasetusten konfigurointi” kotikaupungin ja DST-asetuksen konfigurointia koskevia lisätietoja

varten.
• Jos kellonaikaformaatiksi valitaan 12-tuntia, näyttöön syttyy P -ilmaisin (iltapäivä) puolen päivän - 11:59 välisiä aikoja

varten. Keskiyön - 11:59 välisiä aikoja varten ei syty mitään ilmaisinta.
24-tuntisella  formaatilla kello ilmaisee 0:00 - 23.59 väliset ajat ilman mitään P -ilmaisinta.

• Kellon sisäänrakennettu automaattikalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet. Asetettuasi päiväyksen,
sitä ei tarvitse muuttaa paitsi vaihdettuasi kelloon uuden pariston.

BAROMETRI/LÄMPÖMITTARI
Kello käyttää paineanturia ilmanpaineen ( barometrinen paine) mittaamiseksi ja lämpötila-anturia lämpötilan mittaamiseksi.

Paineen differentiaaliosoitin Barometri-/lämpömittaritoiminnon aktivointi-/katkaisu
Kellonaika 1. Valitse barometri-/lämpömittaritoiminto painamalla B-painiketta kellonaika-

tilassa.
• Näyttöön ilmestyy BARO merkiksi, että barometrisen paineen ja lämpötilan

mittaus on käynnissä. Mittaustulokset ilmestyvät näyttöön n. viidessä sekun-
nissa.

Barometrinen Lämpötila • Painettuasi B-painiketta kello ottaa lukemia viiden sekunnin välein ensim-
paine mäisten kolmen minuutin aikana ja tämän jälkeen kahden minuutin välein.

2. Paina B-painiketta viisi kertaa palataksesi kellonaikatilaan.
• Kello palaa kellonaikatilaan automaattisesti, jos et suorita mitään toimenpidettä barometri-/lämpömittaritoiminnon

valinnan jälkeen.
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Kaupun- DST 12/24-tuntinen Sekunnit Tunnit Minuutit Vuosi Kuukausi
kikoodi formaatti

Barometrinen Korkeus- Lämpötila- Taustavalon Painikkeiden merkki- Päivä
paineyksikkö yksikkö yksikkö kestoaika ääni päällä/pois

Ruutu Toiminto Toimenpide

Kaupunkikoodin vaihto. Paina C (itä) tai D (länsi).

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

Ruutu Toiminto Toimenpide

12-tuntisen (12H) ja 24-tuntisen (24H) kellonaika- Paina C.
formaatin vaihto.

Sekuntien nollaus. Paina C.

Tuntien tai minuuttien vaihto. Paina C (+) ja D (-).

Vuosiluvun, kuukauden tai päivän vaihto.



Barometrinen paine
• Barometrinen paine ilmaistaan 1 hPa (tai inHg) yksiköissä.
• Näytön ilmaiseman barometrisen painearvon tilalle ilmestyy - - -, jos mitattu ilmanpaine putoaa 260 hPa - 1.100 hPa

(7.65 inHg - 32.45 inHg) alueen ulkopuolelle. Barometrinen painearvo ilmestyy kuitenkin näyttöön uudelleen heti,
kun mitattu barometrinen paine palaa sallittuihin rajoihin.

Lämpötila
• Lämpötila ilmaistaan 0.1°C (tai 0.2 °F) yksiköissä.
• Näytön ilmaiseman lämpötila-arvon tilalle ilmestyy –.-°C (tai °F), jos mitattu lämpötila putoaa -10.0°C (tai 14.0°F) alueen

ulkopuolelle. Lämpötila-arvo  ilmestyy kuitenkin näyttöön uudelleen heti, kun mitattu lämpötila on sallituissa rajoissa.

Näyttöyksiköt
Voit valita joko hectopascalia (hPa) tai inchesHg (inHg) mitatun barometrisen paineen näyttöyksiköksi ja Celsius (°C) tai 
Fahrenheit (°F) mitatun lämpötilan yksiköksi. Katso kohta ”Lämpötila-, barometrisen paine- ja korkeusyksiköiden määritys”
lisätietoja varten.

Barometrinen painedifferentiaaliosoitin
Barometrinen painedifferentiaaliosoitin

Tämä osoitin ilmaisee viimeisimmän barometrisen painelukeman ja nykyisen ilmanpaineen
välisen suhteellisen eron barometri-/lämpömittaritoiminnolla.

Barometrisen painedifferentiaaliosoittimen lukeminen
Paine-ero ilmaistaan ±15 hPa alueella 1-hPa yksiköissä. Nykyinen paine on suurempi kuin

viimeiseksi mitattu paine

Nykyinen paine on pienempi kuin
viimeiseksi mitattu paine

• Barometrinen paine lasketaan ja ilmaistaan hPa-standardia käyttäen. Barometrinen painedifferentiaali  voidaan lukea
myös inHg-yksiköissä, kuten piirros (1 hPa = 0.03 inHg) yllä osoittaa.

Paineanturin ja lämpötila-anturin kalibrointi
Kelloon sisäänrakennetut paine- ja lämpötila-anturit on kalibroitutehtaalla eivätkä normaalisti vaadi mitään lisäsäätöjä.
Jos huomaat vakavia virheitä kellon tuottamissa paine- ja lämpötilalukemissa, voit korjata virheen kalibroimalla anturin 
jonkin muun laitteen tuottaman lukeman mukaan.

Tärkeää!
• Lämpötila-anturin väärä kalibrointi aiheuttaa vääriä lukemia. Lue seuraava huolellisesti ennen kuin teet mitään.

- Vertaile kellon tuottamia lukemia jonkin toisen luotettavan ja tarkan lämpömittarin lukemiin.
- Jos kello vaatii säätöä,irrota se ranteesta ja odota n. 30 minuuttia antaaksesi kellon lämpötilalle aikaa vakaantua.

Paineanturin ja lämpötila-anturin kalibrointi
1. Ota lukema jollakin toisella mittauslaitteella määrittääksesi tarkan barometrisen

paineen tai lämpötilan.
2. Paina B-painiketta kellonaikatoiminnolla valitaksesi barometri-/lämpömittari-

toiminnon.
3. Pidä A-painiketta alaspainettuna, kunnes lämpötila-arvo alkaa vilkkua näytössä.

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

Pidä A-painiketta alaspainettuna, kunnes SET Hold häviää näytöstä.
4. Paina B-painiketta siirtääksesi kohdistimen lämpötila-arvolle tai barometriselle

painearvolle valitaksesi sen, jonka haluat kalibroida.
Perkko Oy, 09-4780500. C. A.
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Jos osoitin sijaitsee
tääl lä: Se tarkoittaa tätä:

Ilmanpaine laskee ja sää huononee.

Ilmanpaine nousee ja sää paranee.



5. Käytä C (+) ja D (-) painikkeita kalibroitavan arvon säätämiseksi alla esitetyin yksiköin.
Lämpötila 0.1°C (0.2°F)
Barometrinen paine 1 hPa (0.05 inHg)

• Voit palauttaa vilkkuvan arvon tehtaan alkuperäisasetukselle painamalla C ja D-painikkeita samanaikaisesti.
Vilkkuvaan kohtaan syttyy n. sekunniksi O F F, joka vaihtuu alkuperäiseen perusarvoon.

6. Paina A-painiketta palataksesi barometri-/lämpömittariruutuun.

Barometriä ja lämpömittaria koskevat varotoimet
• Kellon sisäänrakennettu paineanturi mittaa muutoksia ilmanpaineessa, joita voit käyttää omien sääennustusten luomi-

seen. Kelloa ei ole tarkoitettu käytettäväksi tarkkuusinstrumenttina virallisten sääennustusten tai raporttien luontia
varten.

• Äkilliset lämpötilamuutokset voivat vaikuttaa paineanturin lukemiin.
• Lämpötilan mittauksiin vaikuttaa kehosi lämpö (pitäessäsi kelloa ranteessa), suora auringonvalo ja kosteus. Mahdolli-

simman tarkan lukeman varmistamiseksi, irrota kello ranteesta, laita se johonkin hyvin tuuletettuun paikkaan, joka on
suojassa suoralta auringonvalolta ja pyyhi kosteus pois kellon kuoresta. Kello tarvitsee n. 30 minuuttia saavuttaakseen
ympäristön todellisen lämpötilan.

KORKEUSMITTARI
Kellon ilmaisemat korkeusarvot perustuvat sen sisäänrakennetun paineanturin ottamiin lukemiin.
Kuinka korkeusmittari toimii
Korkeusmittari voit mitata korkeutta omiin esiasetettuihin arvoihin perustuen (perusmenetelmä) tai käyttämällä asetta-
maasi vertailukorkeusarvoa.
Korkeuden mittaus esiasetettuja arvoja käyttämällä
Kellon barometrisen paineanturin tuottamat tiedot muuntuvat likimääräisiksi korkeusarvoiksi, jotka perustuvat kellon
muistiin taltioituihin ISA (International Standard Atmosphere) muuntoarvoihin.
Korkeuden mittaus käyttämällä itse määrittämääsi vertailukorkeutta
Määritettyäsi vertailukorkeuden, kello käyttää kyseistä arvoa barometristen painelukemien muuntamiseksi korkeusar-
voiksi.

• Vuorikiipeillessäsi voit määrittää vertailukorkeusarvon kiipeilyn aikana ilmaantuvien maamerkkien mukaan tai käyttämällä
kartan ilmaisemaa korkeustietoa. Kellon tuottamat korkeuslukemat ovat tällöin tarkemmat kuin ilman vertailukorkeutta
mitatut lukemat.

Korkeuden mittaus
Kellonaika 1. Varmista, että kello on kellonaikatilassa.

2. Käynnistä korkeusmittaus painamalla C-painiketta.
• Näyttöön ilmestyy ALTI merkiksi, että korkeusmittaus on käynnissä.

Ensimmäinen lukema ilmestyy näyttöön n. viidessä sekunnissa.
• Senhetkinen korkeus näkyy näytössä 5 metrin (tai 20 jalan) yksiköissä.

Nykyinen korkeus • Otettuaan ensimmäisen lukeman, kello jatkaa lukemien ottoa automaattisesti
Lämpötila viiden sekunnin välein ensimmäisten kolmen minuutin aikana ja tämän jäl-

keen kahden minuutin välein.
• Näytössä näkyvä korkeuslukema päivittyy säännöllisesti niin kauan kuin kello

on korkeusmittaustilassa.
• Lämpötilan mittaus tapahtuu barometri-/lämpömittaritoiminnolla. 

Katso kohta ”Lämpötila” lisätietoja varten.¨
3. Lopetettuasi korkeusmittarin käytön, paina B-painiketta palataksesi kellonaikatoiminnolle ja pysäytä automaattinen

mittaus.
• Kello palaa kellonaikatilaan automaattisesti, jos et suorita mitään toimenpidettä n. 10 tuntiin korkeusmittaritoiminnon

valinnasta.
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Huom!
• Korkeuden mittausalue on -700 ~ 10000 metriä (-2300 ~ 32800 jalkaa).
• Näytön ilmaisema korkeuslukema vaihtuu - - - - merkkiin, jos mitattu korkeus on mittausalueen ulkopuolella.

Korkeusarvo palaa kuitenkin uudelleen näyttöön heti, kun korkeuslukema on sallituissa rajoissa.
• Kellon ilmaisemat korkeusarvot perustuvat normaalisti kellon muistissa oleviin muuntoarvoihin. Voi halutessasi määrit-

tää myös vertailukorkeusarvon. Katso alla oleva osa ”Vertailukorkeusarvon määritys”.
• Voit myös vaihtaa näytön ilmaisemat korkeusarvot metreiksi (m) tai jaloiksi (ft). Katso osa ”Lämpötila-, barometrisen pai-

ne- ja korkeusyksiköiden määritys”.

Vertailukorkeuden määritys
Kellon tuottamat korkeuslukemat ovat alttiita ilmanpaineen muutoksista johtuville virheille. Suositamme tästä syystä ver-
tailukorkeuden päivittämistä aina, kun tarkkoja korkeustietoja on saatavissa kiipeilyn aikana. Asetettuasi jonkin vertailu-
korkeusarvon, kello muuntaa ilmanpaineen korkeustiedoiksi tähän arvoon perustuen.

Vertailukorkeuden asetustoimenpiteet
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna korkeusmittaustoiminnolla, kunnes nykyinen

vertailukorkeusarvo alkaa vilkkua. Tämä on asetusruutu.
• Näyttöön ilmestyy ”SET Hold” ennen kuin vertailukorkeusarvo alkaa

vilkkua. Pidä A-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes SET Hold
häviää näytöstä

2. Paina C (+) tai D (-) painiketta muuttaaksesi käytössä olevaa vertailukorkeus-
arvoa 5 metriin porrastuksella (tai 20 jalkaa).

• Vertailukorkeuden voi asettaa -10000 ~ 10000 metrin (-32800 ~ 32800 jalkaa) välille.
• Voit nollata (O F F) asettamasi vertailukorkeusarvon  painamalla C ja D-painikkeita samanaikaisesti.

Kello muuntaa tällöin ilmanpaineen korkeustiedoiksi ainoastaan esiasetettujen tietojen mukaan.
3. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta.

Kuinka korkeusmittari toimii?
Ilmanpaine ja lämpötila laskevat yleensä korkeuden kasvaessa. Kellon korkeusmittaukset perustuvat International Civil
Aviation Organization (ICAO) määrittämiin  International Standard Atmosphere (ISA) arvoihin. Nämä arvot määrittävät kor-
keuden, ilmanpaineen ja lämpötilan väliset suhteet.

Korkeus Ilmanpaine Lämpötila
About = likiarvo

n. 6.5°C/1000 m

Korkeustietojen ilmaisemiseen voidaan käyttää kahta
vakiomenetelmää: Absoluuttinen korkeus ja suhteellinen
korkeus. Absoluuttinen korkeus ilmaisee absoluuttisen
korkeuden meren pinnasta lukien. Suhteellinen korkeus
ilmaisee kahden eri kohteen välisen korkeuseron.

n. 3.6°F/1000 m
Rakennuksen Korkeus meren
korkeus 130 m pinnasta 230 m

Lähde: International Civil Aviation Organization (suhteellinen (absoluuttinen

* Huomioi, että seuraavat olosuhteet estävät tarkkojen lukemien saavuttamisen: Meren pinta
Ilmanpaineen muuttuessa äkillisesti sään vaihtuessa.
Lämpötilan muuttuessa huomattavasti
Kun kelloon kohdistuu jokin voimakas isku
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Korkeusmittausta koskevat varotoimenpiteet
• Tämä kello määrittää korkeuden ilmanpaineen perusteella. Tämä tarkoittaa, että samasta paikasta mitatut korkeusluke-

mat vaihtelevat, jos ilmanpaine muuttuu.
• Kellon korkeusmittauksen käyttämä puolijohde paineanturi on altis lämpötilalle. Älä altista kelloa lämpötilamuutoksille

mitatessasi korkeuslukemia.
• Älä luota kellon korkeusmittauksiin tai suorita mitään painiketoimenpiteitä harrastaessasi vapaata pudotusta, riippulii-

däntää , lentäessäsi gyrokopterilla tai muulla lentovälineellä tai tilanteissa, joissa korkeus voi muuttua äkillisesti.
• Älä käytä kelloa ammatillista tai teollista tarkkuutta vaativin korkeusmittauksiin.
• Muista, että  lentokoneen sisäilma on paineistettu. Tästä johtuen kellon tuottamat korkeuslukemat eivät ole yhdenpi-

täviä ilmoitettujen tai lentokonemiehistön ilmoittamien korkeuslukemien kanssa.

LÄMPÖTILA-, BAROMETRISEN PAINE- JA KORKEUSYKSIKÖIDEN MÄÄRITYS
Suorita alla esitetyt toimenpiteet määrittääksesi barometri-/lämpömittari- ja korkeusmittaritoiminnon käyttämät barometri-
sen paine-/lämpötila- ja korkeusyksiköt.

Tärkeää!
Korkeusyksiköksi tulee automaattisesti metrit (m), kun kotikaupungiksi valitaan
TYO (Tokio), barometrisen paineen yksiköksi hectopascals (hPa) ja lämpötila-
yksiköksi Celsius (°C). Näitä asetuksia eri voi vaihtaa.

Lämpötila-, barometrisen paine- ja korkeusyksiköiden määritystoimenpide
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes valittu kaupunkikoodi alkaa vilkkua. Tämä on kaupunki-

koodin asetusruutu.
• Näyttöön ilmestyy ”SET Hold” ennen kuin kaupunkikoodi alkaa vilkkua. Pidä A-painiketta edelleen alaspainet-

tuna, kunnes SET Hold häviää näytöstä ja kaupunkikoodi alkaa vilkkua.
2. Pidä B-painiketta alaspainettuna, kunnes näytön vasempaan yläkulmaan syttyy TEMP (lämpötila, ALT (korkeus) tai

BARO (barometrinen paine).
• Katso vaihe 3 kohdasta ” Kellonaika- ja päiväysasetusten muuttaminen” saadaksesi asetusruutujen selailua kos-

kevia lisätietoja.
3. Määritä haluamasi yksiköt suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet.

4. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta, kun kaikki asetukset ovat mieleisesi.

KORKEUDEN JA LÄMPÖTILAN SAMANAIKAISTA MITTAUSTA KOSKEVAT VAROTOIMET
Vaikka korkeuden ja lämpötilan voi mitata samanaikaisesti, muista kuitenkin, että molemmat mittaukset vaativat erilaiset
olosuhteet parhaiden tulosten saavuttamiseksi. Mitatessasi lämpötilaa kello on syytä irrottaa ranteesta kehonlämmön
vaikutuksen eliminoimiseksi. Mitatessasi korkeutta, kello on vastaavasti parempi jättää ranteeseen, koska tämä pitää
kellon lämpötilan vakiona, auttaen saavuttamaan tarkempia korkeusmittaustuloksia.
• Jos haluat priorisoida korkeusmittauksen, jätä kello ranteeseen tai mihin tahansa muuhun paikkaan, jossa sen lämpötila

säilyy vakiona.
• Jos haluat priorisoida lämpötilamittauksen, irrota kello ranteesta anna sen riippua vapaasti laukustasi tai jossain muussa

paikassa, jossa se ei altistu suoralle auringonvalolle. Huomioi, että kellon irrottaminen ranteesta voi vaikuttaa paineantu-
rin lukemiin hetkellisesti.
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Yksikkö Painike Vaihtaaksesi nämä asetukset
Lämpötila °C (Celsius) ja °F (Fahrenheit)

Korkeus m (metriä) ja f t (jalkaa)
Barometrinen paine hPa (hectopascalia) ja inHg (tuumaa elohopeaa)



KELLONAJAN TARKISTAMINEN TOISESTA AIKAVYÖHYKKEESTÄ
Nykyinen maailmanaikakaupunki Käytä maailmanaikatoimintoa tarkistaaksesi ajan yhdestä 31 aikavyöhyk-

Kellonaikatoiminnon aika keestä (48 kaupunkia) ympäri maailman.
Maailmanaikatoiminnolla valittua nykyistä kaupunkia kutsutaan ”maail-
manaikakaupungiksi”.

Maailmanaikatoiminnon valinta
Käytä B-painiketta maailmanaikatoiminnon (W T) valintaan.

Kellonaika nykyisestä maailmanaika- • Näyttöön syttyy W T-ilmaisin n. sekunniksi, jonka jälkeen näyttö vaihtuu ja
kaupungista ilmaisee valittua maailmanaikakaupunkia vastaavan kaupunkikoodin.

Toimenpide ajan tarkistamiseksi toisesta aikavyöhykkeestä
Käytä C-painiketta (itä) maailmanaikatilassa kaupunkikoodien selaamiseksi.

Talvi- tai kesäajan (DST) määrittäminen valittua kaupunkia varten

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

2. Pidä A-painiketta alaspainettuna, kunnes näyttöön syttyy DST Hold-ilmaisin,
joka sammuu nopeasti. Vapauta A-painike DST Hold-ilmaisimen sammuttua.

DST-ilmaisin • Toimenpide vaihtaa vaiheessa 1 valitsemasi kaupunkikoodin joko kesäaika-
asetukselle (D S T-ilmaisin syttyy) tai talviaika-asetukselle (D S T-ilmaisin sam-
muu).

• Maailmanaikatoimintoa ei voi käyttää kotikaupungin talvi- tai kesäajan (DST) vaihtamiseen.
• Huomioi, että talvi-/kesäajan vaihtaminen ei ole mahdollista, jos maailmanaikakaupungiksi on valittu UTC.
• Huomioi, että talvi-/kesäaika-asetus (DST) vaikuttaa ainoastaan valittuna olevaan aikavyöhykkeeseen. 

Se ei koske muita aikavyöhykkeitä.

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

Kellonaika Sekuntikellotoiminnon valinta
Tunnit Sekunnit Käytä B-painiketta sekuntikellotoiminnon (S T W) valintaan.

• S T W-ilmaisin syttyy näyttöön n. sekunniksi.
Seuraavaksi näyttö ilmaisee sekuntikellon tunnit.

Minuutit 1/100 sekunnit

Ajanotto sekuntikellolla
Kokonaisaika

Käynnistys Pysäytys Käynnistys Pysäytys Nollaus
Väliaika

Käynnistys Väliaika Väliajan Pysäytys Nollaus
(SPL vapautus
syttyy)

Kaksi loppuaikaa

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

* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.
** Toinen juoksija maalissa. 
*** Toisen juoksijan loppuaika.
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Huom!
• Sekuntikellon näyttöalue on 23 tuntia, 59 minuuttia ja 59.99 sekuntia.
• Käynnistettyäsi sekuntikellon se jatkaa ajanottoa, vaikka suljet ajanottotoiminnon ja vaihdat toiselle toiminnolle tai

ajanoton saavuttaessa mittausalueen ylärajan. Voit katkaista ajanoton painamalla A-painiketta.
• Jos sekuntikellotoiminto suljetaan, kun jokin väliaika on pysäytettynä näytössä, väliaika pyyhkiytyy näytöstä ja sekunti-

kello palaa kokonaisaikamittaukselle.

AJASTIMEN KÄYTTÖ
Ajastin voidaan konfiguroida käynnistymään esiasetettuun aikaan ja käynnistämään hälytyksen ajastimen nollautuessa.

Kellonaika Ajastintoiminnon valinta
Käytä B-painiketta ajastintoiminnon (TMR) valintaan.
• Näyttöön syttyy TMR n. sekunniksi, jonka jälkeen näyttö vaihtuu ja ilmaisee

ajastimen tunnit.

Ajastimen käyntiaika Ajastimen käynnistysajan asetus
(tunnit : minuutit : sekunnit) 1. Valitse ajastintoiminto.

• Jos ajastin on käynnissä (sekunnit vähenevät näytössä), pysäytä se paina-
malla C-painiketta ja palauta se sitten nykyiselle käynnistysaika-arvolle paina-
malla A-painiketta.

• Mikäli ajastin on taukotilassa, palauta se nykyiselle käynnistysaika-arvolle 
painamalla A-painiketta.

2. Pidä A-painiketta alaspainettuna kunnes ajastimen käynnistysaika alkaa vilkkua. Tämä on asetusruutu.
• Näyttöön ilmestyy viesti SET Hold ennen kuin tuntiasetus alkaa vilkkua. Jatka A-painikkeen pitämistä alaspainet-

tuna, kunnes SET Hold häviää näytöstä ja tuntiasetus alkaa vilkkua.
3. Paina B-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria tunti- ja minuuttiasetusten välillä.
4. Käytä C (+) ja D (-) painikkeita vilkkuvan asetuksen muuttamiseen.

• Asettaaksesi käynnistysajaksi 24 tuntia, valitse 0H 00’00.
5. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta.

Ajastimen käynnistäminen

Käynnistys Pysäytys Käynnistys Pysäytys Nollaus
• Varmista, ettei ajastin ole käynnissä (sekunnit vähenevät näytössä) ennen kuin käynnistät sen. Pysäytä se muussa 

tapauksessa painamalla D-painiketta ja palauta se sitten käynnistysaika-arvolle A-painiketta käyttäen.
• Ajastinhälytys soi viisi sekuntia ajastimen nollautuessa. Tämä hälytys soi kaikissa toimintatiloissa. Ajastin palaa käynnis-

tysaika-arvolle automaattisesti ajastinhälytyksen soidessa.

Ajastinhälytyksen  katkaisu
Hälytys katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta.

HÄLYTYKSEN KÄYTTÖ
Hälytysnumero tai SIG Voit asettaa viisi erillistä päivittäishälytystä. Kun jokin päivittäishälytyksistä aktivoi-

Kellonaika daan, hälytys soi n. 10 sekuntia päivittäin kellon saavuttaessa esiasetetun hälytys-
ajan, vaikka kello olisi jossain muussa kuin kellonaikatilassa.
Voit aktivoida myös tasatuntisignaalin, jolloin kello piippaa kahdesti aina tasatun-
nein.

Hälytysaika (tunnit : minuutit) Hälytystoiminnon valinta
Käytä B-painiketta hälytystoiminnon (ALM) valintaan, kuten sivulla 1 esitetään.
• Näyttöön syttyy ALM n. sekunniksi, jonka jälkeen näyttö ilmaisee hälytysnume-

ron (AL1 - AL5) tai tasatuntisignaalin (SIG). Hälytysnumero ilmaisee hälytys-
ruutua. SIG-ilmaisin syttyy, kun tasatuntisignaalin ruutu on näytössä.

• Kun valitset hälytystoiminnon, näyttöön ilmestyy ensimmäiseksi tiedot, jotka
olivat näytössä tarkasteltavina, kun toiminto viimeksi suljettiin.
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Hälytysajan asettaminen
1. Käytä C-painiketta hälytystoiminnolla selataksesi hälytysruutuja kunnes näyt-

töön ilmestyy ruutu, jonka ajan haluat asettaa.

Hälytysilmaisin (ON/OFF)
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna kunnes ajastimen käynnistysaika alkaa vilkkua. Tämä on asetusruutu.

• Näyttöön ilmestyy viesti SET Hold ennen kuin hälytyksen käynnistysaika alkaa vilkkua. Jatka A-painikkeen pitä-
mistä alaspainettuna, kunnes SET Hold häviää näytöstä ja hälytysaika alkaa vilkkua.

3. Paina B-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria tunti- ja minuuttiasetusten välillä.
4. Kun jokin asetus alkaa vilkkua voit muuttaa sen arvoa painamalla D (+) ja B (-) painikkeita.

• Aseta aika oikein käyttäessäsi 12- tuntista aikaformaattia. Näyttöön syttyy P -kirjain iltapäiväaikoja varten.
Aamupäiväajoille ei ole mitään ilmaisinta.

5. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta.

Hälytyksen testaus
Käynnistä hälytys pitämällä C-painiketta alaspainettuna.

Hälytyksen ja tasatuntisignaalin aktivointi/katkaisu
1. Paina C-painiketta hälytystilassa valitaksesi hälytyksen tai tasatuntisignaalin.
2. Valittuasi hälytyksen tai tasatuntisignaalin, kytke se päälle tai pois painamalla A-painiketta.

• Hälytysilmaisin (kun jokin hälytys on aktivoitu) ja tasatuntisignaalin ilmaisin (kun
tasatuntisignaali on aktivoitu) näkyvät näytössä kaikissa toimintatiloissa.

Hälytyksen katkaisu
Tasatuntisignaalin ilmaisin Paina mitä tahansa painiketta.

Hälytysilmaisin

NÄYTÖN TAUSTAVALO
Kellon näyttö on taustavalaistu helpottaakseen tietojen lukemista hämärässä.

Taustavalon sytytys
Voit sytyttää taustavalon painamalla D-painiketta missä toimintatilassa  tahansa
(paitsi, kun jokin asetusruutu on valittu).
• Suorita alla esitetty toimenpide valitaksesi taustavalon kestoajaksi sekunti tai

kolme sekuntia. Painaessasi D-painiketta taustavalo syttyy joko sekunniksi tai
kolmeksi sekunniksi taustavalon nykyisestä asetuksesta riippuen.

Taustavalon kestoajan vaihto
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna kellonaikatilassa, kunnes nykyinen kaupunkikoodi alkaa vilkkua. Tämä on kaupunki-

koodin asetusruutu.
• Näyttöön ilmestyy SET Hold-viesti ennen kuin kaupunkikoodin alkaa vilkkua.   

2. Jatka B-painikkeen painamista, kunnes näytön vasempaan yläkulmaan ilmestyy L T 1 tai L T 2.
• Katso vaihe 3 kohdasta ”Aika- ja päiväysasetusten konfigurointi” sivulla 3 saadaksesi asetusruutujen selailua kos-

kevia lisätietoja.
3. Paina C-painiketta valitaksesi taustavalon kestoajaksi kolme sekuntia (L T 3-ilmaisin syttyy) tai sekunti (L T 1-ilmaisin

syttyy).
4. Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, sulje asetusruutu painamalla A-painiketta.

Taustavaloa koskevat varotoimet
• Taustavaloa on vaikea nähdä suorassa auringonvalossa.
• Taustavalo sammuu automaattisesti aina, kun jokin hälytys käynnistyy.
• Taustavalon usein toistuva käyttö kuluttaa pariston nopeasti loppuun.
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PAINIKKEIDEN MERKKIÄÄNI
Painikkeiden merkkiääni soi aina, kun painat yhtä kellon painikkeista. Voit halutessasi katkaista painikkeiden merkkiäänen.
• Hälytys, tasatuntisignaali ja ajastin toimivat normaalisti, vaikka painikkeiden merkkiääni katkaistaan.

Painikkeiden merkkiäänen aktivointi/katkaisu
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes nykyinen kau-

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

vilkkua. Jatka A-painikkeen pitämistä alaspainettuna, kunnes SET Hold 
häviää näytöstä ja kaupunkikoodi alkaa vilkkua.

2. Jatka B-painikkeen painamista, kunnes näytön vasempaan yläkulmaan syttyy MUTE tai KEY .
• Katso vaihe 3 kohdasta ”Aika- ja päiväysasetusten konfigurointi” sivulla 3 saadaksesi asetusruutujen selailua kos-

kevia lisätietoja.

3. Paina C-painiketta painikkeiden merkkiäänen aktivoimiseksi (KEY ) tai katkai-
semiseksi (MUTE).

Mykistysilmaisin 4. Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, sulje asetusruutu painamalla A-painiketta.
Huom!
• Mykistysilmaisin näkyy näytössä kaikissa toimintatiloissa, kun painikkeiden merkkiääni on katkaistu.

VIANETSINTÄ
AIKA-ASETUS
Aika-asetus on useamman tunnin väärässä
Kotikaupunkiasetus on väärä. Tarkista kotikaupunkiasetus ja korjaa se tarpeen vaatiessa.
Aika-asetus on yhden tunnin väärässä
Vaihda kotikaupunkisi talvi- tai kesäaikaan (DST) suorittamalla toimenpiteet kohdasta ”Aika- ja päiväysasetusten konfigu-
rointi”.
ANTURITILAT
Lämpötila-, barometrisen paine- ja korkeusyksiköiden vaihto
Kun kotikaupungiksi on valittu TYO (Tokio), korkeusyksiköksi tulee automaattisesti metrit (m), barometriseksi paineyksi-
köksi hectopascals (hPa) ja lämpötilayksiköksi Celsius (°C). Näitä asetuksia ei voi vaihtaa.

Paristotehoilmaisin ( ) syttyy näyttöön anturilla suoritettavan mittauksen aikana
Paristotehoilmaisin syttyy digitaalinäytön vasempaan yläkulmaan aina, jos paristo-
teho ei riitä toimenpiteen suorittamiseksi barometri-/lämpömittari- tai korkeusmittari-

Paristotehoilmaisin toiminnolla.
• Kellon toimintatila normalisoituu kuitenkin heti, kun pariston teho palautuu.

Näyttöön ilmestyy ”ERR” anturimittauksen ollessa käynnissä.
Kelloon kohdistunut voimakas isku voi aiheuttaa anturivian tai häiritä sen sisäisten piirien toimintaa. Näyttöön ilmestyy
tällaisessa tapauksessa ERR (virhe) ja anturin toiminta peruuntuu.

Barometrisen
paineen/lämpö- Korkeuden

tilan mittaus mittaus

• Käynnistä mittaus uudelleen, jos E R R-ilmaisin syttyy anturimittauksen ollessa käynnissä.
Jos E R R-ilmaisin syttyy toistuvasti, se voi merkitä, että anturissa on jokin vika.

• Mittaukset barometri/lämpömittari- ja korkeusmittaritoiminnoilla kytkeytyvät pois käytöstä ellei pariston jännite riitä
anturin mittauksia varten. E R R-ilmaisin syttyy näyttöön tällaisissa tapauksissa. Tämä ei tarkoita, että anturissa on jokin
vika. Anturin toiminnan tulee normalisoitua, kun pariston jännite palautuu normaalille tasolle.

• Jos E R R-ilmaisin jatkaa syttymistä mittauksen aikana, se voi tarkoittaa, että sovellettavassa anturissa on jokin vika.
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Toimita kello tarkistettavaksi lähimmälle valtuutetulle CASIO-myyjälle mahdollisimman pian, jos kellossa on jokin 
anturivika.

Barometrinen painedifferentiaaliosoitin ei ilmesty näyttöön, kun barometri/lämpömittaritoiminto
valitaan.
• Anturissa voi olla jokin vika. Yritä valita barometri/lämpömittaritoiminto uudelleen painamalla B-painiketta.
• Barometrinen painedifferentiaaliosoitin ei ilmesty näyttöön, kun näytön ilmaisema vallitseva barometrinen painearvo

on sallitun mittausalueen (260 - 1 100 hPa) ulkopuolella.

MAAILMANAIKATOIMINTO
Maailmanaikakaupungin aika on väärä maailmanaikatoiminnolla
Tämä voi johtua talvi- ja kesäaika-asetuksen väärästä vaihtamisesta. Katso kohta ”Talvi- tai kesäajan (DST) määrittäminen 
valittua kaupunkia varten”. Katso sivu 9.

TEKNISET TIEDOT
Tarkkuus normaalissa lämpötilassa: ±15 sekuntia/kuukausi
Kellonaika: Tunnit, minuutit, sekunnit,  iltapäivän merkki (P), kuukausi, päivä, viikonpäivä

Aikaformaatti: 12-tuntia ja 24-tuntia
Kalenterijärjestelmä: Täysautomaattinen kalenteri, esiohjelmoitu vuosien 2000 - 2099 väliselle ajalle.
Muuta: Kotikaupunkikoodi (voidaan asettaa yhdelle 48 kaupunkikoodista), talvi-/kesäaika

Korkeusmittari: 
Mittausalue: -700 - 10 000 m (tai -2300 - 32 800 jalkaa) ilman vertailukorkeutta
Näyttöalue: -10 000 - 10 000 m (tai -32 800 ~ 32 800 jalkaa)
Negatiiviset arvot voivat johtua vertailukorkeuteen perustuvista lukemista tai ilmasto-olosuhteista.
Näyttöyksikkö: 5 m (tai 20 jalkaa)
Mittauksen ajoitus: 5 sekunnin välein ensimmäisten 3 minuutin aikana, jonka jälkeen 2 minuutin välein seuraavat
10 tuntia.
Muuta: Vertailukorkeuden asetus

Barometri:
Mittaus- ja näyttöalue: 260 - 1100 hPa (tai 7.65 - 32.45 inHg)
Näyttöyksikkö: 1 hPa (tai 0.05 inHg)
Mittauksen ajoitus: 5 sekunnin välein ensimmäisten 3 minuutin minuutin aikana, jonka jälkeen 2 minuutin välein 
seuraavan tunnin aikana barometri/lämpömittaritoiminnolla.
Muuta: Kalibrointi, barometrinen painedifferentiaaliosoitin

Lämpömittari:
Mittaus- ja näyttöalue: -10.0 - 60.0°C (tai 14.0 - 140.0°F)
Näyttöyksikkö: 0.§°C (tai 0.2°F)
Mittauksen ajoitus:  5 sekunnin välein ensimmäisten 3 minuutin minuutin aikana, jonka jälkeen 2 minuutin välein 
seuraavan tunnin aikana.
Muuta: Kalibrointi
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Paineanturin tarkkuus:

Lämpötila-anturin tarkkuus:
±32 °C (±3.6 °F) -10.0 - 60.0 °C (tai 14.0 - 140.0 °F) välisellä alueella

Maailmanaika: 48 kaupunkia (31 aikavyöhykettä)
Muuta: Kesäaika/talviaika

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

Ajastin:
Mittausyksikkö: 1 sekunti
Ajastimen käynnistysajan asetusalue: 1 minuutti - 24 tuntia (1 tunnin ja 1 minuutin porrastuksella)

Hälytykset: 5 päivittäishälytystä, tasatuntisignaali
Taustavalo: LED-valodiodi, kestoaika valittavissa (n. 1 sekunti tai 3 sekuntia)
Muuta: Kestää matalia lämpötiloja (-10°C/14 °F), painikkeiden merkkiäänen aktivointi/katkaisu
Paristo: Yksi litium-paristo (tyyppi CR2025)

Likimääräinen toiminta-aika: 5 vuotta alla luetelluissa olosuhteissa:
• 1 taustavalon käyttö (1.5 sekuntia)/päivä
• 10 sekuntia hälytystä/päivä
• 10 tuntia korkeusmittausta, kerran kuukaudessa
Taustavalon usein toistuva käyttö kuluttaa pariston nopeasti loppuun.

KAUPUNKIKOODITAULUKKO

City Code = kaupunkikoodi
City = kaupunki
UTC Offset/GMT differential = UTC-yleisaika/GMT-differentiaali

• Perustuu heinäkuun tietoihin vuodelta 2010.
• Kansainvälistä aikajärjestelmää hallitsevat säännöt (GMT-differentiaali ja koordinoitu yleisaika) ja kesäaika määritetään 

jokaisessa maassa yksilöllisesti.

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.
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Olosuhteet Korkeusmittari Barometri
(korkeus)

± (korkeusdifferentiaali x 2%
0 - 6000 m + 15 m) m
0 - 19 680 jalkaa ± (korkeusdifferentiaali x 2% ± (painedifferentiaali x 2%

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

6000 - 10 000 m + 25 m) m  + 0.059 inHg) inHg
19 680 - 32 800 jalk. ± (korkeusdifferentiaali x 2%

+ 90 jalkaa) jalkaa
Vaihtuvan 0 - 6000 m ± 50 m joka 10°C jälkeen
lämpötilan 0 - 19 680 jalkaa ± 170 m joka 50°F jälkeen ± 5 hPa joka 10°C jälkeen
vaikutus 6000 m - 10 000 jalk ± 50 m joka 10°C jälkeen ± 0.14 inHg joka 50°F jälkeen

19 680 - 32 800 jalk. ± 230 jalkaa joka 50°F jälkeen


