
CASIO-moduuli 3423
KÄYTTÖOHJE

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

TOIMINNON VAIHTO
Kellossa on kahdeksan toimintatilaa, mukaanluettuna kellonaikatila joka näyttää reaaliaikaisen ajan.

Kellonaikatila

Kellonaikatila Hälytystila

Sekuntikellotila Ajastintila

Muistinhallintatila Asetustila

Maailmanaikatila Ohjaustila

Paina B-painiketta toiminnon vaihtoa varten. Alla oleva kaavio näyttää toimintatilojen vaihtumisjärjestyksen.
*

* * Pidä B-painike alaspainettuna n. kolme minuuttia, kun haluat vaihtaa ohjaustilasta
(Control) mihin tahansa muuhun toimintatilaan. Suorita vaihtotoimenpide Control-
ilmaisimen näkyessä näytössä.

a. Control-ilmaisin

Ohjaustilaa (Control) voi käyttää ainoastaan, kun kello on kytketty älypuhelimeen.
Katso CASIO WATCH+ App Setup Guide lisätietoja varten.

Toimii tällä hetkellä vain IOS 7 käyttöjärjestelmän kanssa (iPhone 4S, 5c ja 5S)

Tärkeää!
Ohjaustilaa (Control) ei voi valita, jos app-asetus on jokin, joka ei käytä ohjaustilaa.

Kosketustoiminnot (TAP)
Kun jokin hälytys- tai ajastintoiminto on käynnissä on mahdollista käyttää kosketustoimintoa piippaussummerin tai värinän
katkaisemiseksi. TAP-ilmaisin vilkkuu näytössä aina, kun kosketustoiminto on mahdollinen.

a. TAP-ilmaisin
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Kaksois-napautus kellon näytön keskikohtaan katkaisee summeri- tai värinähälytyksen tällaisessa tapauksessa.

Tärkeää!
Näytön napauttaminen kynnellä tai jollain muulla kovalla esineellä voi naarmuttaa kellon näyttöä. Käytä aina sormenpäätä
näytön napauttamiseen.

KELLON ASETUKSET
Kello säätää aika- ja päiväysasetukset automaattisesti kommunikoidessaan älypuhelimen kanssa. Silloin, kun kellon ja 
älypuhelimen välistä kommunikointia ei ole, voi ajan ja päiväyksen säätää suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet.

Esivalmistelut
Toiminto suoritetaan kellonaikatilassa. Vaihda kellonaikatilaan painamalla B-painiketta.
Katso kohta ”Toiminnon vaihto”.

Kellonaikatila

Kaupungin asettaminen
Asettaa aikaerotuksen kaupungista, jossa kelloa käytetään. Jos kaupunki, jossa kelloa käytetään huomioi myös kesä-
aikaan siirtymisen, voit asettaa myös kesäajan.

Tärkeää!
Väärä aikaerotuksen asetus näyttää vääriä kellonaikoja maailmanaikatilassa.

Aikaerotuksen säätäminen
1. Pidä C-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.

Näyttöön ilmestyy SET Hold ja aikaerotus alkaa vilkkua.
2. Käytä D ja A-painikkeita vilkkuvan aikaerotuksen muuttamiseen.

• Valitse aikaerotuksen säätämiseksi jokin ”Kaupunkinimiluetteloon” listattu 
aikavyöhyke.

a. Aikadifferentiaali Esimerkki:
Jos käytät kelloa Tokiossa, aseta aikaerotukseksi + 09:00.

3. Paina C-painiketta lopettaaksesi asettamisen.

Kesäaika-asetus
1. Pidä C-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.

Näyttöön ilmestyy SET Hold ja aikaerotus alkaa vilkkua.
2. Valitse kesäajan asetusnäyttö painamalla B-painiketta.
3. Paina D-painiketta valitaksesi kesäajan (O N) tai talviajan (O F F).

a. DST-asetus

4. Lopeta asettaminen painamalla C-painiketta.

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.

(XX)

2



Huom!
DST-ilmaisin syttyy näyttöön, kun kesäaika on asetettu.

AJAN JA PÄIVÄYKSEN ASETTAMINEN
1. Pidä C-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.

Näyttöön ilmestyy SET Hold ja aikaerotus alkaa vilkkua.

a. Aikadifferentiaali
2. Valitse sekuntien nollausnäyttö painamalla B-painiketta kolme kertaa.

• Nollaa sekunnit (00) painamalla D-painiketta.
Täydentäviä tietoja:
Painamalla D-painiketta sekuntien laskennan ollessa 30 - 59 sekunnin välillä, minuuttiluku kasvaa yhdellä ja sekunnit
nollautuvat.

3. Valitse päiväyksen ja kellonajan asetusnäyttö painamalla B-painiketta.

a. Tunnit

Päiväyksen ja ajan asettaminen:
• Jokainen B-painikkeen painallus siirtää vilkkuvaa kohdistinta järjestyksessä tunnit, minuutit, vuosiluku, kuukausi ja 
päivämäärä.
• Paina D tai A-painiketta vilkkuvan asetusparametrin säätämiseksi.

4. Lopeta asettaminen painamalla C-painiketta.

12-tuntisen ja 24-tuntisen aikaformaatin vaihtaminen
1. Pidä C-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.

Näyttöön ilmestyy SET Hold ja aikaerotus alkaa vilkkua.

a. Aikadifferentiaali
2. Valitse 12-tuntisen tai 24-tuntisen formaatin asetusnäyttö painamalla B-painiketta kaksi kertaa.

• Valitse 12H (12-tuntinen) tai 24H (24-tuntinen) kellonaika painamalla D-painiketta.

a. Iltapäivän merkki (P)
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Huom!
Iltapäivän merkki P ilmestyy näyttöön puolen päivän ja 11:59 (23:59) välisenä aikana, kun käytetään 12-tuntista aikafor-
maattia. P -merkki ei ilmesty näyttöön 24-tuntista aikaformaattia käytettäessä.
3. Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, sulje asetusnäyttö painamalla C-painiketta.

KESÄAIKA
Kesäaikajärjestelmää kutsutaan myös nimellä DST (Daylight Saving Time) ja se siirtää kelloa tunnilla eteenpäin talviajasta
(STD: standard time). Kesäajan käyttöjakso ja alueet vaihtelevat eri maissa. Muista myös, että kaikki maat ja/tai tai alueet
eivät käytä kesäaikajärjestelmää.

Täydentäviä tietoja:
Kellonajan asetusnäytössä jokainen B-painikkeen painallus vaihtaa asetusparametriä järjestyksessä: aikaerotus --->
kesäaika ---> 12/24-tuntinen näyttö ---> sekunnit ---> tunnit ---> minuutit ---> vuosiluku ---> kuukausi ---> päivämäärä
---> painikkeiden toimintaääni päällä/pois ---> taustavalon kestoaika ---> hälytysajastimen hälytysmenetelmä --->
virransäästö ---> paluu aikaerotukseen.

SEKUNTIKELLO
Sekuntikellolla voit mitata aikaa 99 tuntiin, 59 minuuttiin, 59.99 sekuntiin asti. Normaalin ajanoton lisäksi voit mitata myös
kierros- ja väliaikoja. Mitatut tulokset tallentuvat muistipaikkoihin (yhteensä 120), joita voidaan valita myöhempää tarkaste-
lua varten.

Referenssi:
Recalling Records - Recall -
Esivalmistelut
Seuraavat toimenpiteet suoritetaan sekuntikellotilassa. Vaihda sekuntikellotoiminnolle painamalla B-painiketta.

a. Kellonaika

Kokonaisajan mittaus
a. Tunnit
b. Minuutit
c. Sekunnit
d. 1/100-sekunnit

*1 Jäljellä olevien muistipaikkojen lukumäärä. Ilmaisee muistinumerot, joille
voi tehdä tallenteita.

1. Suorita alla esitetyt painiketoimenpiteet mitataksesi kokonaisajan.

Käynnistys

Pysäytys

Käynnistys

Pysäytys  

2. Nollaa näyttö painamalla A-painiketta.
3. Paina B-painiketta kuusi kertaa palataksesi kellonaikatilaan.

Huom!
Kun jäljellä olevien muistipaikkojen lukumäärä vähenee nollaan, vanhin tallenne pyyhkiytyy ja uusi tallenne äänittyy 
pyyhkiytyneen tilalle.
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Väliaikojen mittaus
a. Tunnit
b. Minuutit
c. Sekunnit
d. 1/100-sekunnit

*1 Jäljellä olevien muistipaikkojen lukumäärä. Ilmaisee muistinumerot, joille
voi tehdä tallenteita.

1. Varmista, että  näytössä näkyy SP 0H (väliaika). Voit valita väliaikanäytön (SP 0H) painamalla D-painiketta.
2. Suorita alla esitetyt painiketoimenpiteet mitataksesi kokonaisajan.

Käynnistys.
Ajanotto käynnistyy.

1 väliaika
Ensimmäinen väliaika säilyy näytössä n kahdeksan sekuntia, jonka jälkeen mittaus jatkuu.

2 väliaika
Toinen väliaika säilyy näytössä n kahdeksan sekuntia, jonka jälkeen mittaus jatkuu.

Maali
Kokonaisaika ilmestyy näyttöön ja mittaus pysähtyy.

3. Nollaa näyttö painamalla A-painiketta.
4. Paina B-painiketta kuusi kertaa palataksesi takaisin kellonaikatilaan.

Huom!
Kun jäljellä olevien muistipaikkojen lukumäärä vähenee nollaan, vanhin tallenne pyyhkiytyy ja uusi mittaustulos
taltioituu pyyhkiytyneen tilalle.

Kierrosaikojen mittaus
a. Tunnit
b. Minuutit
c. Sekunnit
d. 1/100-sekunnit

*1 Jäljellä olevien muistipaikkojen lukumäärä. Ilmaisee muistinumerot, joille
voi tehdä tallenteita.

1. Varmista, että  näytössä näkyy LP 0H (kierrosaika). 
• Jos näytössä näkyy SP 0H (väliaika), paina D-painiketta niin, että näyttöön vaihtuu LP 0H (kierrosaika).

2. Suorita alla esitetyt painiketoimenpiteet mitataksesi kokonaisajan.
Käynnistys.
Ajanotto käynnistyy.

1 kierros
Ensimmäinen väliaika säilyy näytössä n kahdeksan sekuntia, jonka jälkeen mittaus jatkuu.

2 kierros
Toinen väliaika säilyy näytössä n kahdeksan sekuntia, jonka jälkeen mittaus jatkuu.

Maali
Viimeinen kierrosaika ilmestyy näyttöön ja mittaus pysähtyy.

3. Nollaa näyttö painamalla A-painiketta.
4. Paina B-painiketta kuusi kertaa palataksesi takaisin kellonaikatilaan.
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TALLENTEIDEN VALINTA (MUISTIN HALLINTA)
Voit tarvitessa tarkistaa tallennetut mittaustulokset.
1. Valitse muistinhallintatila painamalla B-painiketta.

Katso kohta: Toiminnon vaihto.
Muistinhallintatila

a. Mitattu aika
b. Mittauspäiväys (kuukausi, päivämäärä)
c. Mittausnumero

Täydentäviä tietoja:
Näyttöön ilmestyy viimeiseksi tehty tallenne (mittausnumero on numero taltioitujen tietojen hallintaa varten).

2. Valitse jokin mittausnumero painamalla C-painiketta.
• Jos mittausnumero ei ole tiedossa, suorita valinta mittauspäiväyksen ja/tai mittausajan mukaan.

3. Jokainen D-painikkeen painallus ilmaisee yhden mittausajan, järjestyksessä, jossa ne on taltioitu.
• Näyttöön syttyy B E S T, kun paras kierrosaika ilmestyy näkyviin.

4. Paina B-painiketta viisi kertaa palataksesi takaisin kellonaikatilaan.

TALTIOITUJEN TIETOJEN PYYHINTÄ
Tietyn tallenteen pyyhintä
1. Valitse muistinhallintatila painamalla B-painiketta.

Katso kohta: Toiminnon vaihto.
Muistinhallintatila

a. Mitattu aika
b. Mittauspäiväys (kuukausi, päivämäärä)

c. Mittausnumero

2. Valitse pyyhittäväksi haluamasi mittausnumero painamalla C-painiketta.
3. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.

Näyttöön ilmestyy Hold CLEAR ja valittu tallenne pyyhkiytyy.
4. Paina B-painiketta viisi kertaa palataksesi takaisin kellonaikatilaan.
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Kaikkien tallenteiden pyyhintä
1. Valitse muistinhallintatila painamalla B-painiketta.

Katso kohta: Toiminnon vaihto.
Muistinhallintatila

a. Mitattu aika
b. Mittauspäiväys (kuukausi, päivämäärä)

c. Mittausnumero

2. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. viisi sekuntia.
Näyttöön ilmestyy Hold A-CLEAR merkiksi, että kaikki tallenteet ovat pyyhkiytyneet.

3. Paina B-painiketta viisi kertaa palataksesi takaisin kellonaikatilaan.

KIERROS- JA VÄLIAJAT
Kierrosajat
Kierrosajaksi kutsutaan aikaa joka kuluu tietyn osuuden suorittamiseen kilpailuradalla.

a. Lähtö
1 Ensimmäinen kierros
2 Toinen kierros
3 Kolmas kierros

Väliajat
Aikaa joka on kulunut kilpailun lähdöstä  mihin tahansa pisteeseen matkan varrella, kuten 10 km, 20 km ja 30 km, kutsu-
taan väliajaksi.

a. Lähtö
b. Pysäytys
1 Ensimmäinen väliaika
2 Toinen väliaika
3 Kolmas väliaika

MAAILMANAIKA
Maailmanaikatilassa voit tarkistaa kellon 100 maailmanaikakaupungista.

Esivalmistelut
Seuraavat toimenpiteet suoritetaan maailmanaikatilassa. Valitse maailmanaikatila painamalla B-painiketta.
Katso kohta: Toiminnon vaihto
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Maailmanaikatila

KELLONAJAN TARKISTAMINEN MUISTA MAISTA
1. Valitse kaupunki painamalla D tai A-painiketta.

Näyttöön  ilmestyy kyseisen kaupungin aika.
• Voit nopeuttaa kaupunkinimien selailua pitämällä  D tai A-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.

a. Kaupungin nimi
b. Kellonaika valitussa kaupungissa

2. Paina B-painiketta neljä kertaa palataksesi takaisin kellonaikatilaan.

KESÄAJAN ASETTAMINEN
Jos valitsemasi toinen kaupunki käyttää kesäaikaa, voit asettaa kesäajan kyseistä kaupunkia varten.
1. Pidä C-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.

Kun näyttöön on ilmestynyt DST Hold, voit valita kesäaika-asetukseksi O n (aktivoitu) tai OFF (katkaistu).
• DST-ilmaisin palaa näytössä, kun kesäaika on asetettu.

a. Kaupungin nimi
b. DST-ilmaisin

2. Paina B-painiketta neljä kertaa palataksesi takaisin kellonaikatilaan.

HÄLYTYS
Hälytys käynnistyy piippauksella tai värinällä esiasetettuun aikaan.

Esivalmistelut
Seuraavat toimenpiteet suoritetaan hälytystilassa. Valitse hälytystila painamalla B-painiketta.
Katso kohta: Toiminnon vaihto.

a. Kellonaika
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Hälytysajan asettaminen
1. Valitse asetettavaksi haluamasi hälytysnäyttö painamalla D-painiketta.

Voit valita yhteensä kuusi hälytystä, tasatuntisignaali mukaanluettuna.
Tarkista asetettavaksi haluamasi hälytys näyttöön ilmestyvästä hälytysnumerosta.
• -1 ~ - 4. Nämä ovat normaaleja hälytyksiä.
• - 5. Tämä on torkkuhälytys (Snooze). Hälytys käynnistyy esiasetettuun aikaan. Torkkuhälytys kertautuu viiden

minuutin välein, yhteensä seitsemän kertaa.
• :0 0. Tämä on tasatuntisignaali. Hälytyspiippaus kuuluu aina tasatunnein.

Hälytysnäytön valinta
• Paina D-painiketta selataksesi hälytysnäyttöjä alla esitetyssä järjestyksessä:

Normaalihälytykset (-1 ~ - 4), torkkuhälytys, tasatuntisignaali.
2. Valitse hälytys tai tasatuntisignaali painamalla A-painiketta.

Alla esitetyt toimenpiteet voi määrittää jokaista hälytysnumeroa varten.
• -1 ~ -4 ja - 5. Normaalit hälytykset.

: Hälytys ei soi.
: Hälytys soi vain kerran esiasetettuun aikaan.
: Hälytys soi esiasetettuun aikaan joka päivä.

• : 0 0 : Tasatuntisignaali.
: Hälytys ei soi.

: Signaali soi aina tasatunnein.
3. Pidä C-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.

Näyttöön syttyy SET Hold ja tunnit alkava vilkkua.

a. Tunnit

Hälytysajan asettaminen
• Jokainen B-painikkeen painallus siirtää vilkkuvaa kohdistinta ”tunnit” ja ”minuutit” asetusten välillä.
• Käytä D ja A-painikkeita vilkkuvan asetuksen säätämiseksi.
4. Voit lopettaa asettamisen painamalla C-painiketta.
5. Paina B-painiketta kolme kertaa palataksesi takaisin kellonaikatilaan.

Hälytysilmaisimet
Kun jokin hälytys ja/tai tasatuntisignaali aktivoidaan (O N) , sitä vastaava ilmaisin syttyy näyttöön.
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Hälytys on aktivoitu

a. Hälytysilmaisin

Kun torkkuhälytyksen asetukseksi valitaan ON

a. Hälytysilmaisin
b. Torkkuhälytysilmaisin

Kun tasatuntisignaalin asetukseksi valitaan ON

a. Tasatuntisignaalin ilmaisin

HÄLYTYKSEN KATKAISU
1. Valitse hälytysnäyttö, jonka asetukset haluat muuttaa.

2. Valitse hälytyksen ja/tai tasatuntisignaalin asetukseksi OFF (katkaistu).
3. Paina B-painiketta kolme kertaa palataksesi takaisin kellonaikatilaan.

HÄLYTYKSEN PYSÄYTYS
Kun jokin hälytys käynnistyy piippaussummerilla tai värinällä, voit pysäyttää sen painamalla mitä tahansa painiketta tai
kaksoisklikkaamalla kellon näytön keskikohtaa.

Tärkeää!
Jos kyseessä on torkkuhälytys ja sen piippaus tai värinä pysäytetään painamalla mitä tahansa painiketta tai kaksoisklik-
kaamalla, hälytys kertautuu viiden minuutin välein yhteensä seitsemän kertaa. Katkaistaksesi hälytyksen kokonaan, valitse
torkkuhälytyksen asetukseksi O F F.

Ajastin
Ajastin käynnistää lähtölaskennan asetettuun aikaan. Asetetun ajan nollautuessa, hälytys käynnistyy piippauksella tai
värinällä.

Esivalmistelut
seuraavat toimenpiteet suoritetaan ajastintilassa. Valitse ajastintila painamalla B-painiketta.
Katso kohta: Toiminnon vaihto
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Ajastintila

Ajan asettaminen
1. Pidä C-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.

Näyttöön syttyy SET Hold ja tunnit alkavat vilkkua.
a. Tunnit
b. Minuutit
c. Sekunnit

Aika-asetus
• Jokainen B-painikkeen painallus siirtää vilkkuvaa kohdistinta järjestyksessä: tunnit, minuutit, sekunnit.
• Käytä D ja A-painikkeita vilkkuvan asetuksen säätämiseen.
2. Voit lopettaa asettamisen painamalla C-painiketta.
5. Paina B-painiketta kaksi kertaa palataksesi takaisin kellonaikatilaan.

Huom!
0H00´00” asettaa lähtölaskenta-ajastimen asetukseksi 100 tuntia.

Ajastimen käyttäminen
a. Tunnit
b. Minuutit
c. Sekunnit
d. 1/10-sekunnit

1. Suorita lähtölaskenta alla olevien ohjeiden mukaan.
Käynnistys.
Ajastin käynnistyy.

Pysäytys
Ajastin pysähtyy.

Ajastin käynnistyy.
Ajastin jatkaa käyntiä.

Aika nollautuu.
Ajastin hälyttää piippaamalla tai värisemällä.
Jos haluat lopettaa ajastimen käytön kesken laskennan, pysäytä sen ensin painamalla A-painiketta ja palauta se
sitten käynnistysaika-arvolle painamalla A-painiketta.
Voit katkaista summeri- tai värinähälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta tai kaksoisklikkaamalla kellon näytön
keskikohtaa.

2. Paina B-painiketta kaksi kertaa palataksesi takaisin kellonaikatilaan.

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.

(XX)

11



Näytön taustavalo
Voit sytyttää näytön taustavalon helpottaaksesi tietojen lukemista hämärässä. Voit aktivoida myös Auto Light-toiminnon,
jolloin taustavalo syttyy automaattisesti aina, kun käännät kellon kohti kasvojasi tietojen lukemista varten.

TAUSTAVALON SYTYTTÄMINEN

Näytön taustavalo syttyy painamalla L-painiketta missä tahansa toimintatilassa.
Täydentäviä tietoja
Näytön taustavalo sammuu automaattisesti, jos jokin hälytys käynnistyy tai saapuva puhelu hälyttää.

Taustavalon kestoajan muuttaminen 
Taustavalolle on kaksi kestoaika-asetusta: 1.5 sekuntia ja 3 sekuntia.
1. Paina B-painiketta palataksesi takaisin kellonaikatilaan.

Katso kohta: Toiminnnon vaihto.
2. Pidä C-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.

Näyttöön syttyy SET Hold ja aikadifferentiaali alkaa vilkkua.

a. Aikadifferentiaali

3. Valitse näytön taustavalon kestoajan asetusnäyttö painamalla B-painiketta 10 kertaa.
4. Paina D-painiketta valitaksesi LT1 (1.5 sekuntia) tai L T 3 (3 sekuntia)

5. Paina C-painiketta asettamisen lopettamiseksi.

AUTOMAATTISEN VALOKYTKIMEN KÄYTTÖ
Aktivoi automaattinen valokytkin suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet. Automaattinen valokytkin sytyttää taustavalon
aina, kun kallistat kellon kohti kasvojasi tietojen lukemista varten.

Automaattisen valokytkimen aktivoiminen
1. Paina B-painiketta vaihtaaksesi kellonaikatilaan.

Katso kohta Toiminnnon vaihto.
2. Pidä L-painiketta alaspainettuna n. kolme sekuntia.

Automaattisen valokytkimen ilmaisin (O N) syttyy näyttöön.

a. Automaattisen valokytkimen ilmaisin (O N)
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Tärkeää!
Kun automaattinen valokytkin on aktivoitu, näytön taustavalo syttyy aina, kun käännät ranteesi tiettyihin asentoihin, vaikka
et katsoisikaan kelloa. Tämä voi lyhentää pariston käyttöikää.

MUUT ASETUKSET
Painikkeiden toimintaäänen asettaminen
Voit asettaa painikkeet siten, että kellosta kuuluu merkkiääni aina, kun jotain sen painikkeista painetaan.
1. Vaihda kellonaikatilaan painamalla B-painiketta.

Katso kohta: Toiminnnon vaihto.
2. Pidä B-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.

Näyttöön syttyy SET Hold ja aika alkaa vilkkua.

a. Kellonaika

3. Valitse painikkeiden toimintaäänen asetusnäyttö painamalla B-painiketta yhdeksän kertaa.
4. Paina D-painiketta ja valitse KEY (toimintaääni aktivoitu) tai MUTE (toimintaääni mykistetty).

• Valitsemalla MUTE, mykistysilmaisin syttyy ja painikkeiden toimintaääni ei soi.

a. Mykistysilmaisin

5. Lopeta asettaminen painamalla C-painiketta.

Hälytysmenetelmän asettaminen
Lähtölaskenta-, ajastin- ja muut hälytykset voi asettaa piippaussummeria tai värinähälytystä varten.
1. Vaihda kellonaikatilaan painamalla B-painiketta.

Katso kohta: Toiminnnon vaihto.
2. Pidä C-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.

Näyttöön syttyy SET Hold ja aika alkaa vilkkua.

a. Aikadifferentiaali

3. Valitse hälytysmenetelmän asetusnäyttö painamalla B-painiketta 11 kertaa.
4. Paina D-painiketta ja valitse BEEP (piippaus) tai VIB (värinä).

• Valitsemalla VIB, värinäilmaisin syttyy ja mahdollistaa hälyttämisen värisemällä.

a. Värinäilmaisin  

5. Lopeta asettaminen painamalla C-painiketta.
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PARISTON VAIHTAMINEN
Näyttöön syttyy paristosymboli, kun pariston jännite putoaa. Kello toiminnoissa ilmenee tiettyjä rajoituksia, kun paristo-
symboli näkyy näytössä. Vaihda kelloon uusi paristo, jos paristosymboli palaa jatkuvasti.

a. Paristosymboli

Näytön ilmaisemat merkit
1. Bluetooth-symboli

Ilmaisee, että Mobile Link-yhteyttä voi käyttää.
2. Virransäästöilmaisin

Ilmaisee, että Mobile Link-yhteyden käytettävyys on rajoitettu virransäästöön.
3. Auto Light ON-ilmaisin

Ilmaisee, että taustavalo syttyy automaattisesti.
4. Värinäilmaisin

Ilmaisee, että kaksoisklikkausta voi käyttää.  
5. TAP-ilmaisin

Ilmaisee, että kaksoisklikkaus on mahdollinen.
6. P-ilmaisin

Ilmaisee, että on iltapäivä 12-tuntista aikaformaattia käytettäessä.
7. Control-ilmaisin

Ilmaisee, että ohjaustoimintoa voi käyttää.
8. Torkkuhälytysilmaisin

Ilmaisin syttyy, kun torkkuhälytys on käytössä.
9. Hälytysilmaisin

Hälytysilmaisin syttyy, kun kello on hälytystilassa.
10. Tasatuntisignaalin ilmaisin

Ilmaisin syttyy, kun tasatuntisignaali soi.
11. DST-ilmaisin

Ilmaisee, että kello käyttää kesäaika-asetusta.
12. Mykistysilmaisin

Ilmaisee, että painikkeiden toimintaääni ei soi.
Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. yhtiön rekisteröimä tavaramerkki Yhdysvalloissa.
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KAUPUNKINIMILISTA
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KAUPUNKI-
NIMILISTA

Aika-
vyöhyke



Perkko Oy, 09-4780500. C. A.

(XX)

16

* Vuoden 2013 kesäkuusta 
lähtien tämä kello ei näytä
alla lueteltujen kaupunkien
yleisajan (plus yhden tun-
nin) muutosta.

Kun kesäaika-asetus akti-
voidaan, kello siirtyy yhden
tunnin eteenpäin talvi-
ajasta.

Moscow
Novosibirsk
Vladivostok


