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CASIO 3419

Käyttöopas
Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.

Mobile Link-toiminto
Tämä tuote sisältää toimintoja, jotka mahdollistavat kommunikoinnin Bluetooth 4.0 yhteensopivien älypuhe-
limien ja muiden vastaavien laitteiden kanssa. Kello hälyttää äänimerkillä, värisee ja näytössä näkyy ilmoi-
tus, kun puhelin, tmv. vastaanottaa puhelun ja/tai viestin (Mobile Link-toiminto).

OMINAISUUDET
Kello tarjoaa käytettäväksi alla luetellut ominaisuudet ja toiminnot.
Kommunikointi älypuhelimen kanssa .... tutustu CASIO-svustoon
Kytke kello Bluetooth-yhteensopivaan älypuhelimeen kommunikointia varten. Katso lisätietoja osiosta
"Käyttäjän Mobile Link-toiminto-opas".
Maailmanaika
Mahdollistaa ajan tarkistamisen 100 eri kaupungista ympäri maapallon.
Hälytykset
Kello voidaan konfiguroida soittamaan hälytysäänen tai värisemään esiasetetun hälytysajan mukaisesti.
Sekuntikello
Sekuntikellolla voit mitata aikaa yhteensä 1000 tuntiin asti 1/100-sekunnin tarkkuudella.
Ajastin
Ajastin käynnistää laskennan esiasetetusta käynnistysajasta alaspäin ja soittaa hälytysäänen tai värisee
ajastimen nollautuessa.

SISÄLLYSLUETTELO
Ominaisuudet 1
Käyttöohjetta koskevia tietoja 1
Toimintojen käyttö 3
Kellonajan asettaminen 3
Maailmanaika 4
Hälytykset ja tasatuntisignaali 5
Sekuntikello 7
Ajastin 7
Näytön taustavalo 8
Muut asetukset 9
Varoitus matalasta paristojännitteestä 10
Tekniset tiedot 10

KÄYTTÖOHJETTA     KOSKEVIA     TIETOJA
Näyttötyypit
• Kellon mallista riippuen teksti ilmestyy näyttöön joko mustana vaalealla taustalla tai valkoisena tummalla 

taustalla. Kaikki esimerkit näissä ohjeissa käyttävät mustia kirjaimia vaalealla taustalla.
• Huomioi, että kellon näyttötyyli on lukittu. Tyylien vaihtaminen ei ole mahdollista.
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KOSKETUSTOIMINNOT
Käyttöoppaassa esintyvät sana "napauta" tarkoittaa koskettamista kellon näytön keskiosaan sormenpäällä.
Esimerkki:
Napauta kaksi kertaa katkaistaksesi kellon käynnistämän Napautusilmaisin
summeri- tai värinähälytyksen.
Oikea napautustapa:
Napauta kellon näyttöä kaksi kertaa kevyesti somenpäälläsi
(kaksois-napautus)

Tärkeää!
• Napauttaminen on mahdollista ainoastaan, kun napautusilmaisin

vilkkuu kellon näytössä.
• Napautusilmaisin vilkkuu automaattisesti aina, kun napautustoiminto aktivoidaan ja sitä voidaan käyttää

kellon päivittäishälytyksen tai ajastimen nollautumishälytyksen jne. katkaisemiseksi.

PAINIKKEIDEN     NIMET     JA     NÄYTÖN     ILMAISIMET
Kellon eri toimrnpiteet suoritetaan käyyttämällä A – D-painikkeita. Alla oleva piirros näyttää eri painikkeiden
ja ilmaisimien tarkoitukset.
Katso osio "Toimintojen käyttö".

Numero Nimi Tarkoitus
Värinäilmaisin Värintähälytys on kytketty päälle

hälytystä/ajastinta varten
Automaattivalon ilmaisin Automaattivalo aktivoitu
Virransäästöilmaisin Mobile Link-toiminnon käyttöä on

rajoitettu virran säästämiseksi

Numero Nimi Tarkoitus
Bluetooth-kuvake Mobile Link-toiminnot käytössä

DST-ilmaisin Kesäaika on aktivoitu (aika siirtyy
tunnilla eteenpäin)

PM-ilmaisin Näyttää iltapäiväajat 12-tuntisessa
kellonaikaformaatissa

Tasatuntisignaali-ilm. Tasatuntisignaali on aktivoitu
Hälytysilmaisin Hälytys on kytketty päälle
Torkkuilmaisin Torkkuhälytys in kytketty päälle.
Äänen mykisysilmaisin Painikkeiden toimintaääni on katkaistu
Napautusilm. (vilkkuu) Kaksoisnapautus on  mahdollista
Hälytysilmaisin Hälyttää puhelun, sähköpostin tai

muun puhelintapahtuman saapuessa

* Tutustu "Users Guide for Mobile Link CASIO Functions" oppaaseen CASIO verkkosivuilla lisätietoja varten.
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TOIMINTOJEN     KÄYTTÖ
Voit selata toimintatiloja alla  esitetyssä järjestyksessä painamalla C-painiketta toistuvasti.
• Control Mode (ohjaustila) ja Setup Mode (asetustila) -toimintoja koskevia lisätietoja löytyy CASIO-

verkkosivuilta: http://world.g-shock.com/ble/guide/.
Kellonaika Ohjaustiminto* Maailmanaika Hälytys Sekuntikello Ajastin Asetustila*

KATSAUS     TOIMINTOIHIN

Toimintatila Toiminto
Kellonaikatoiminto • Nykyisen kellonajan näyttö

• Aika-, päiväys-, kesäaika-asetusten ja 12/24-
tunnin aikaformaatin vaihto

• Mnuaalinen ajansäätö
• Hälytyksen/ajastimen hälytysmenetelmäasetukset

Ohjaustoiminto • Kauko-ohjaimen käyttö ja informaation haku data-
kommunikoinnilla (CONTROL FUNCTION

Maalimanaikatoi- • Aika 100 kaupungista (35 aikavyöhykettä) ympäri
minto maapallon
Hälytystoiminto • Hälytysaika ja päällä/pois päältä asetukset.

• Tasatuntisignaali päällä/pois päältä
Sekuntikellotoiminto • Kokonaisajan mittaus
Ajastintoiminto • Käynnistysajan asetus, lähtölaskenta

Toimintatila Toiminto
Asetustoiminto • Kestoajan, menetelmän ja muiden asetusten konfi-

gurointi puhelinhälytyksiä varten.

Huom!
Tutustu "Users Guide for Mobile Link CASIO Functions" oppaaseen CASIO verkkosivuilla lisätietoja varten.

KELLONAJAN     ASETTAMINEN
Kun Mobile Link aktivoidaan, kellon aika- ja päiväysasetukset säätyvät automaattisesti puhelimen asetusten
mukaisiksi. Kun Mobile Link kytketään pois käytöstä, on kellon aika- ja päiväysasetukset säädettävä manu-
aalisesti.

Aika- ja päiväysasetusten konfigurointi manuaalisesti
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia, kunnes näyttöön ilmestyy aikavyöhykkeen asetus-

ruutu.
Kellon näyttöön ilmestyy ensin SET Hold ja sitten aikavyöhykkeen
asetusruutu,

Aikavyöhyke

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.
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2. Käytä C-painiketta muutattavaksi haluamasi asetuksen valintaan.
Asetus vaihtuu alla esitetyssä järjestyksessä joka kerta, kun C-painiketta painetaan.

Aikavyöhyke Kesäaika 12-/24-tunnin kellonaikaformaatti

Virransäästö Minuutit Tunnit Sekunnit

Hälytys/ajastinhälytys Vuosi Kuukausi Päivä

Näytön taustavalon kestiaika Toimintaääni päällä/pois päältä

Huom!
• Numerot ylläolevassa kaaviossa kertovat kuinka monta kertaa C-painiketta on painettava asianomaisen

asetuksen valitsemiseksi.
• Virransäästötoiminto säästää virtaa rajoittamalla Mobile Link-toimintojen käyttöä.

Tutustu "Users Guide for Mobile Link CASIO Functions" oppaaseen CASIO verkkosivuilla lisätietoja
 varten.
3. Käytä B ja D-painikkeita muuttaaksesi valittuna olevaa asetusta alla kuvatulla tavalla.

Ruutu Asetus Toimenpide
Aikavyöhyke kaupungista, jossa haluat Paina B ja D.
käyttää kelloa.

Kesäaika päällä/pois päältä Paina D.

12-tunnin (12H)/24-tunnin (24H) Paina D.
aikaformaatin vaihto
Sekuntien nollaus
• Sekuntien nollaus 30-59 sek. välisellä Paina D.

aueella kasvattaa minuutteja yhdellä
Tuntien ja minuuttien asetus Paina B ja D.

Vuosiluvun, kuukauden ja päivän Paina B ja D.
asetus

Huom!
• Katso käyttöoppaan lopussa oleva "Kaupunkikooditaulukko" voidaksesi määritellä aikavyöhykkeen

kaupungista, jossa käytät kelloa.
- Kesäaika- tai joissakin maissa tunnettu DST-asetus siirtää kelloa tunnin eteenpäin talviajasta

kesäkauden ajaksi. Huomioi, että kesäajan alkaminen riippuu asianomaisesta maasta. Kaikki maat
tai maantieteelliset alueet eivät siirrä kellojaan kesäaikaan.

- DST-ilmaisin syttyy näyttöön ja aika siirtyy tunnilla eteenpäin, kun kesäaika-asetus kytketään päälle.
- Kellon täysautomaattinen kalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja karkausvuoden automaattisesti.

4. Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, palaa kellonaikatilaan painamalla A-painiketta.

MAAILMANAIKA
Maailmanaika mahdollistaa ajan katsomisen yhdestä 100 kaupungista (35 aikavyöhykettä) ympäri maailman.

Ajan tarkistaminen muista aikavyöhykkeistä
1. Valitse maailmanaikatoiminto painamalla C-painiketta kaksi kertaa kellonaikatilassa.

Kaupunkinimi

Katso osio "Toimintojen käyttö".
Valitun maailmanaikakaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

Nykyinen aika maailmanaikakaupungissa

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.
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2. Käytä D-painiketta maailmanaikakaupunkinimien selailuun.
Katso käyttöoppaan lopussa oleva osio "Kaupunkinimilista". 
• Selaaminen jollekin kaupunkinimelle ilmaisee näytössä kyseistä kaupunkia koskevan ajan.
• Voit lisätä selailunopeutta pitämällä  D-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
• Paina B ja D-painikkeita samanaikaisesti valitaksesi UTC-kaupunkinimen (UTC-offset).
• Painamalla A-painiketta valittu kaupunkinimi alkaa rullata näytön poikki nimen alusta lukien.

3. Paina C-painiketta viisi kertaa palataksesi kellonaikatoiminnolle.

Kesäaika (DST) -asetuksen konfiguroiminen
Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia maailmanaikatoiminnolla.

• Näyttöön syttyy DST Hold. Tämän jälkeen DST Hold-ilmaisin
häviää näytöstä ja kesäaika-asetus kytkeytyy joko päälle tai päältä
pois.

• DST Hold-ilmaisin syttyy näyttöön merkiksi, että kesäaika-
DST-ilmaisin asetus on aktivoitu.

Tärkeää!
• Kesäaika (DST) on kytkettävä päälle tai päältä pois manuaalisesti Mobile Link-toiminnon toimintatilasta

riippumatta.
Huom!
• Kesäaika- tai joissakin maissa tunnettu DST-asetus siirtää kelloa tunnin eteenpäin talviajasta

kesäkauden ajaksi. Huomioi, että kesäajan alkaminen riippuu asianomaisesta maasta. Kaikki maat
tai maantieteelliset alueet eivät siirrä kellojaan kesäaikaan.

• DST-ilmaisin syttyy näyttöön ja aika siirtyy tunnilla eteenpäin, kun kesäaika-asetus kytketään päälle.
• Kesäaika-asetusta ei voi vaihtaa UTC-maailmanaikavyöhykettä varten.
• Kesäaika-asetus koskee ainoastaan valittuna olevaa aikavyöhykettä. Yhtä aikavyöhykettä varten konfi-

guroitu asetus ei vaikuta muihin aikavyöhykkeisiin.

HÄLYTYKSET     JA     TASATUNTISIGNAALI
Voit asettaa yhteensä viiis erilaista hälytystä. Kun jokin hälytysajoista koittaa, kello soittaa summerihälytyk-
sen tai värisee n. 10 sekuntia. Jos kyseessä on torkkuhälytys, hälytys kertautuu yhteensä seitsemän kertaa,
viiden minuutin välein.
Kun tasatuntisignaali aktivoidaan kellosta kuuluu ääni- tai värinähälytys aina tasatunnein
Katso lisätietoja osiosta "Hälytys-/ajastinhälytysmenetelmän vaihtaminen".

Hälytystoiminnon valinta
Valitse hälytystoiminto painamalla C-painiketta kolme kertaa kellonaikatilassa.
Katso osio "Toimintojen käyttö".
Näyttöön ilmestyyy hälytysasetusruutu (hälytys 1 - hälytys 4, torkkuhälytys tai tasatuntisignaali)

Hälytysasetusnäyttö Tasatuntisignaaliasetusnäyttö

Hälytysnumero
Huom!
• Kello palaa kellonaikatilaan automaattisesti, jos et suorita mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin sen

ollessa hälytystilassa.

Hälytysasetuksen muuttaminen
1. Käytä D-painiketta hälytystloiminnolla ja valitse muutettavaksi haluamasi hälytys.
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2. Käytä A-painiketta vaihtaaksesi näytön ilmaiseman asetuksen päälle (on) tai päältä pois (off).
Hälytys 1 - hälytys 4
OFF: Hälytys ei soi.
1TIME: hälytys soi ainoastaan kerran esiasetettuun aikaan.
DAILY: Hälytys soi esiasetettuun aikaan päivittäin.
Tasatuntisignaali
OFF: Tasatuntisignaali ei soi.
ON: Tasatuntisignaali soi aina tasatunnein.
Torkkuhälytys
OFF: Hälytys ei soi.
1TIME: Hälytys soi esiasetettuun aikaan yhteensä seitsemän kertaa viiden minuutin välein.

Hälytyssykli toimii vain kerran.
DAILY: Hälytys soi esiasetettuun aikaan yhteensä seitsemän kertaa viiden minuutin välein.

Hälytys kertautuu esiasetettuun aikaan päivittäin.
Hälytysilmaisin näkyy näytössä, kun jokin hälytys (hälytys 1 - hälytys 4) aktivoidaan, tasatuntisignaali-
ilmaisin syttyy näyttöön, kun tasatuntisignaali aktivoidaan.
Näytössä näkyy molemmat ilmaisimet (hälytys- ja torkkuilmaisin), kun torkkuhälytys kytketään päälle.

Hälytys on päällä Tasatuntisignaali on päällä

Hälytysilmaisin Tasatuntisignaali-ilmaisin
3. Muuttaaksesi hälytysaika-asetuksen, pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia, kunnes hälytys-

ajan tuntinumerot alkavat vilkkua.
Näyttöön syttyy SET Hold. Tämän jäkeen SET Hold-ilmaisin sammuu ja
tuntinumerot alkavat vilkkua.

4. Vilkkuva kohdistin vaihtaa tunti- ja minuuttimumeroiden välillä joka kerta, kun C-painiketta painetaan.
Numeroiden vilkkuminen tarkoittaa, että ne ovat valitut.

5. Aseta haluamasi tunnit ja minuutit käyttämällä B ja D-painikkeita vilkkuvan asetuksen muuttamiseksi.
• Voit selata numeroita nopeasti pitämällä jompaa kumpaa painiketta jatkuvasti alhaalla.
• Jos käytät 12-tunnin aikaformaattia näyttöön syttyy PM-ilmaisin puolen päivän - 11:59  p.m. välisiä

aikoja varten.
6. Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, sulje asetusruutu painamalla A-painiketta.
7. Paina C-painiketta neljä kertaa palataksesi normaaliin kellonaikatilaan.

Summeri-/värinähälytyksen katkaisu
Kaksoisnapauta kellon näytön keskelle tai paina mitä tahansa painiketta, jolloin hälytys katkeaa.
Huom!
• Jos kyseessä on torkkuhälytys, hälytys soi yhteensä seitsemän kertaa viiden minuutin välein.
• Torkkuhälytysilmaisin (SNZ) vilkkuu näytössä hälytysten välisten viiden minuutin intervallien aikana.
• Torkkuhälytys peruuntuu, jos jokin alla luetelluista tapahtuu torkkuhälytysilmaisimen (SNZ) näkyessä

näytössä.
- Torkkuhälytys peruutetaan
- Torkkuhälytyksen asetusruutu valitaan
- Kellonaikatoiminnon asetusruutu valitaan.

Hälytyksen testaaminen
Käynnistä summeri-/värinähälytys pitämällä D-painiketta alaspainettuna hälytystoiminnolla.

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.
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SEKUNTIKELLO
Sekuntikellolla voit mitata aikaa 999 tuntiin, 59 minuuttiin, 59.99 sekuntiin asti 1/100-sekunnin tarkkuudella.
Sekuntikello nollautuu automaattisesti ja käynnistyy uudelleen saavutettuaan mittausalueen ylärajan.

Sekuntikellotoiminnon valinta
Tunnit

Valitse sekuntikellotoiminto painamalla C-painiketta neljä kertaa kellon-
aikatilassa.
Katso osio "Toimintojen käyttö".

Minuutit 1/100-sekunnit
Sekunnit

Ajanotto sekuntikellolla
Kokonaisajan mittaus

Käynnistys Pysäytys Käynnistys Pysäytys Nollaus
Väliajan mittaus (pysäytetty väliaikalukema)

Käynnistys Väliaika Väliajan vapautus Pysäytys Nollaus
Väliaika ilmestyy näyttöön painamalla A-painiketta (SPLIT-ilmaisin vilkkuu). Kokonaisajan mittaus kuitenkin
jatkuu sisäisesti.
Huom!
• Käynnistettyäsi ajanoton, kello jatkaa mittaamista kunnes se pysäytetään painamalla D-painiketta.

Ajanotto jatkuu, vaikka kellon toimintatila vaihdetaan toiseen tai sekuntikello saavuttaa yllä määritetyn
mittausalueen rajan.

• Jos vaihdat toiseen toimintatilaan, kun jokin väliaika on pysäytettynä näytössä, kyseinen väliaika pyyh-
kiytyy.

AJASTIN
Ajastin voidaan asettaa yhden sekunnin tarkkuudella 100 tuntiin asti. Kello soittaa summerihälytyksen tai
värisee n. 10 sekuntia ajastimen nollautuessa.
Katso osio "Hälytys-/ajastinhälytysmenetelmän vaihtaminen".

Ajastintoiminnon valinta
Tunnit

Valitse ajastintoiminto painamalla C-painiketta neljä kertaa kellon-
aikatilassa.
Katso osio "Toimintojen käyttö".

Minuutit 1/10-sekunnit
Sekunnit

Ajastimen käynnistysajan asettaminen
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia ajastintoiminnolla.

Näyttöön syttyy SET Hold. Tämän jäkeen SET Hold-ilmaisin sammuu ja
tuntinumerot alkavat vilkkua.
Huom!
• Jos ajastin on käynnissä, pysäytä se painamalla D-painiketta ja paina

sitten A-painiketta palauttaaksesi ajastimen käynnistysaika-arvolle
ennen yllä esitetyn vaiheen suorittamista.

• Mikäli ajastin on taukotilassa, nollaa se painamalla -A-painiketta
ennen yllä esitetyn vaiheen suorittamista.

2. Vilkkuva kohdistin siirtyy tuntien, minuuttien ja sekuntien välillä joka kerta, kun C-painiketta painetaan.
Vilkkumimen tarkoittaa, että ko. numerot on valittu.
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3. Käytä B ja D-painikkeita vilkkuvien numeroiden (tunnit, minuutit tai sekunnit) muuttamiseksi.
• Numerot vaihtuvat nopeasti pitämällä jompaa kumpaa painiketta jatkuvasti alaspainettuna.
• Aseta ajstimen arvoksi 0H00´00" määrittääksesi käynnistysajaksi 100 tuntia.

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

Ajastimen käynnistäminen

Käynnistys Pysäytys Käynnistys Pysäytys Nollaus
Huom!
• Kellosta kuuluu n. 10 sekunnin summeri-/värinähälytys ajastimen nollautuessa ja näyttö palaa ennen

ajastimen käynnistämistä vallinneeseen toimintatilaan.
• Summeri-/värinähälytys käynnistyy ajastimen nollautuessa, vaikka sulkisit ajastintoiminnon ajastimen

käydessä.

Summeri-/värinähälytyksen katkaiseminen
Kaksoisnapauta kellon näytön keskiosaa tai paina mitä tahansa painiketta.

NÄYTÖN     TAUSTAVALO
Paina B-painiketta sytyttääksesi näytön taustavalon.
Huom!
• Taustavalo sammuu automaattisesti, jos jokin hälytys käynnistyy tai puhelu sapuu.

Taustavalon käyttöä koskeva varoitus
Taustavalon jatkuva käyttö kuuttaa pariston nopeasti loppuun.

Automaattinen valokytkin
Kun automaattinen valokytkin aktivoidana, kellon taustavalo syttyy automaattisesti aina, kun käännät sen
näytön vähintään  40 asteen kulmaan itseäsi kohti.

40 astetta tai enemmän

Huom!
• Automaattinen valokytkin peruntuu automaattisesti, kun jokin hälytys alkaa soimaan.

Automaattisen valokytkimen päällekytkentä/katkaisu
Automaattisen valokytkimen ilmaisin

Pidä B-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia.
Automaattinen valokytkin aktivoituu (LT-ilmaisin syttyy) tai peruuntuu
(LT-ilmaisin sammuu).

Automaattista valokytkintä koskeva varoitus
• Automaattinen valokytkin ei toimi kunnolla, jos käännät kellon näytön yli 15 astetta itseäsi kohti.

Kts. piirros alla.
• Automaattisen valokytkimen jättäminen aktivoituu tilaan voi aiheuttaa

pariston loppuunkulumisen näytön jatkuvasta syttymisestä johtuen.
• Sähköstaattinen varaus tai magnetismi voi häiritä automaattisen valo-

kytkimen toimintaa. Suorista tällaisessa tapauksessa käsivarsi suo-
raan alas ja nosta se sitten uudelleen kohti kasvojasi.

• Kellosta saattaa kuulua heikkoa ääntä, kun sitä liikutetaan.
Tämä johtuu automaattisen valokytkimen toiminnasta eikä se ole
mikään vika.

• Automaattinen valokytkin säilyy aktivoidussa tilassa n. 6 tuntia sen
päällekytkemisestä ja peruuntuu tämän jälkeen automaattisesti.
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Taustavalon kestoajan määrittäminen
1. Pidä  A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia kellonaikatoimin-

nolla, kunnes näyttöön ilmestyy aikavyöhykkeen asetusruutu.

2. Paina C-painiketta 10 kertaa valitaksesi taustavalon kestoaika-
asetusruudun.
Katso osio "Aika- ja päiväysasetusten konfigurointi manuaalisesti".
Ruutun ilmestyy joko LT1 tai LT3.

3. Paina D-painiketta valitaksesi kestoaika-asetukseksi LT1 (1.5 sek.)
tai LT3 (3 sek.).

4. Paina A-painiketta palataksesi normaaliin kellonaikatilaan.

MUUT     ASETUKSET
Suorita tässä osiosssa esitetyt toimenpiteet kytkeäksesi painikkeiden toimintaäänen päälle tai pois päältä.
Voit myös valita summeri- tai värinähälytyksen hälytystoimintoa ja ajastinta varten.

Painikkeiden toimintaäänen päällekytkentä/katkaisu
1. Pidä  A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia kellonaikatoimin-

nolla, kunnes näyttöön ilmestyy aikavyöhykkeen asetusruutu.

2. Paina C-painiketta 9 kertaa valitaksesi painikkeiden toimintaääni-
asetusruudun.
Katso osio "Aika- ja päiväysasetusten konfigurointi manuaalisesti".
Näyttöön ilmestyy joko KEY    (päällä) tai MUTE (katkaistu).

3. Paina D-painiketta valitaksesi asetukseksi joko KEY    (päällä) tai
 MUTE (katkaistu).

Toimintaääni on katkaistu MUTE-ilmaisimen palaessa.

Painikkeiden toimintaäänen mykistysilmaisin
4. Paina A-painiketta palataksesi normaaliin kellonaikatilaan.

Huom!
• Yllä esitetyt toimenpiteet vaikuttavat ainoastaan painikkeiden toimintaäänen valintaan.

Hälytys, tasatuntisignaali ja ajastimen nollautumishälytys toimivat normaalisti.

Hälytysmenetelmän vaihtaminen
1. Pidä  A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia kellonaikatoimin-

nolla, kunnes näyttöön ilmestyy aikavyöhykkeen asetusruutu.
2. Paina C-painiketta 11 kertaa valitaksesi hälytysasetusruudun.

Katso osio "Aika- ja päiväysasetusten konfigurointi manuaalisesti".
Näyttöön ilmestyy joko VIB tai BEEP.

3. Paina D-painiketta valitaksesi asetukseksi VIB tai BEEP.
Näyttöön syttyy värinähälytysilmaisin, kun asetukseksi valitaan VIB.
VIB: Värinähälytys
BEEP: Summerihälytys

Summerihälytys Värinähälytys
Värinäilmaisin

4. Paina A-painiketta palataksesi normaaliin kellonaikatilaan.
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VAROITUS     MATALASTA     PARISTOJÄNNITTEESTÄ
Näyttöön ilmestyy varoitus matalasta paristojännitteestä, jos pariston teho laskee tietyn tason alle.
Kello rajoittaa joidenkin toimintojen käyttöä matalan paristojänniteilmaisimen syttyessä näyttöön.
Vaihda kelloon uusi paristo, jos paristojänniteilmaisin jää näkyviin.
Huom!
• Katso osio "Tekniset tiedot" paristoja ja niiden yhteensopivuutta koskevia lisätietoja varten.
Seuraavassa selitetään millä tavalla matalan paristojännitteen varoitus vaikuttaa kellon toimintoihin.

Matalan paristojännitteen varoitus

• Kello asettuu kellonaikatilaan.
• Bluetooth-kytkentä katkeaa ja Mobile Link peruuntuu.
• Näytön taustavalo kytkeytyy pois toiminnasta.
• Summeri- ja värinähälytys kytkeytyy pois toiminnasta.
• Kaksoisnapautustoimenpide ei toimi.

Huom!
• Mobile Link-toimintojen, näytön taustavalon, summeri-/värinähälytyksen ja muiden toimintojen käyttö

lyhyen ajan sisällä voi aiheuttaa paristojännitteen hetkellisen putoamisen, jolloin matalan paristojännit-
teen varoitus syttyy näyttöön ja joiden toimintojen käyttö rajoittuu.

TEKNISET     TIEDOT
Tarkkuus normaali lämpötilassa: ±15 sekuntia/kuukausi
Perustoiminnot: Tunnit, minuutit, sekunnit, a.m./p.m. (P), 12-/24-tunnin aikaformaatti,

kuukausi, päivämäärä, viikonpäivä, täysautomaattinen kalenteri 
(2000 - 2099), kesäaika-asetus

Maailmanaika: Kellonaika 100 kaupungista (53 aikavyöhykettä) + UTC (Universal
Coordinated Time), aikanäyttö, kesäaika-asetus

Hälytykset ja hälytyssignaali: 5 päivittäishälytystä, 1 torkkuhälytys
Asetusyksikkö - tunnit, minuutit
10 sekunnin summeri- tai värinähälytys      

Tasatuntisignaali: Kello piippaa aina tasatunnein
Sekuntikello: Mittausyksikkö - 1/100-sekunnit

Mittauskapasiteetti - 999:59´59.99" sekuntia (1000 tuntia)
Mittaustarkkuus - ±0.0006%
Mittaustoiminnot - normaali ajanotto, kokonaisaika, väliajat

Ajastin: Laskentayksikkö - 1/10-sekunnit
Ajastusalue - 100 tuntia
Mittaustarkkuus - ±0.0006%
Asetusyksikkö - 1 sekunti
Nollautumishälytys - 10-sekunnin summeri- tai värinähälytys

Mobile Link-toiminnot: Kellonajan korjaus 
Automaattinen/manuaalinen korjaus

Hälytys
Summeri- ja/tai värinähälytys saapuville puheluille, sähköposteille,
tekstiviesteillle, kalenterihälytys, jne.

Informaationäyttö (viimeksi vastaanotettu informaatio)
Phone finder

Kello hälyttää älypuhelimen hälytysäänellä
Datakommunikoinnin tekniset tiedot

Bluetooth v4.0 (Bluetooth low energy technilogy compatible)
Tiedonsiirtonopeus: 1 Mbps
Lähtö: 0 dBm (1 mW)
Kommunikointialue: enintään 2 metriä (ympäristöstä riippuen)
Kryptaus: 12 bittiä AES

Muuta: Varoitus matalasta paristojännitteestä, automaattinen paluu kellon-
aikatilaan, virransäästö, värinähälytys, napautustoiminto, huippu-
kirkas LED-valo, automaattinen valokytkin, taustavalon kestoaika
valittavissa, painikkeiden toimintaäänen päälle-/poiskytkentä
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Paristo: Yksi litiumparisto (tyyppi CR 2032)
Pariston kestoaika: 2 vuotta alla luetelluissa olosuhteissa

• Mobile Link-käyttö: 12 tuntia/päivä
• Ohjaustoiminto: 2 tuntia/päivä
• Saapuvien puheluiden hälytys: 3 kertaa (summeri- ja värinä-

hälytystä 5 sekiuntia/päivä)
• Saapuvien sähköpostien tmv. hälytykset: 10 kertaa (ainoastaan

summeri 5 sekuntia)/päivä
• Taustavalo: kerran (1.5 sekuntia)/päivä
• Hälytys: kerran (ainoastaan 10 sekuntia)/päivä
Yllä mainittujen toimintojen jatkuva käyttö kuluttaa pariston nopeasti
loppuun.

KAUPUNKINIMILISTA

Tekstien selitykset
City name = kaupungin nimi
Time Zone = aikavyöhyke

Huom!
• Yllä oleva taulukko näyttää tämän kellon sisältämät kaupunkikoodit.
• Jos haluat käyttää kelloa kaupungissa joka ei sisälly kaupunkinimilistaan, valitse jokin kaupunkinimi joka on samassa 

aikavyöhykkeessä kuin haluamasi kaupunki.
• Yllä olevan listan aikavyöhykkeet vastaavat Coordinated Universal Time (UTC) aikaa.
• Yllä listattujen kaupunkien offset-aika vaihtui +1 tunnin kesäkuussa 2012. Tämä kello ei huomioi tätä muutosta ja

käyttää näiden kaupunkien aikasempaa offset-aikaa. Käyttäessäsi kelloa alla mainituissa kaupungeissa, jätä kesä-
aika-asetus päälle (ON), jotta aika siirtyy tunnilla eteenpäin.
Moskova, Novosibirsk, Vladivostok.
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