
CASIO-moduuli 3435 
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.

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

• Painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla.
• Käyttöoppaan eri osat tarjoavat sinulle kaikki tarvittavat tiedot kellon käyttöä 

varten.
• Huomioi, että tämän oppaan kuvat ovat ainoastaan vertailutarkoituksia varten,

joten todellinen tuote voi poiketa hieman piirroksista.
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KELLON TOIMINNOT
• Paina B-painiketta vaihtaaksesi toimintatilasta toiseen.
• Voit palata kellonaikatilaan mistä tahansa toimintatilasta painamalla B-painiketta. 
• Kello palaa kellonaikatilaan automaattisesti, jos et suorita mitään painiketoimintoa n. kahteen minuuttiin kellon ollessa

hälytys- tai ajanasetustilassa.
• Voit sytyttää näytön taustavalon painamalla C-painiketta missä tahansa toimintatilassa.

Kellonaikatoiminto Hälytystoiminto Sekuntikellotoiminto Ajanasetustoiminto

KELLONAIKA
Iltapäivän merkki (PM) Käytä kellonaikatoimintoa ajan ja päiväyksen asettamista ja tarkistamista varten.

Viikonpäivä • Näyttö ilmaisee viikonpäivät alla esitetyllä tavalla.
Päivämäärä

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

Tunnit/minuutit/sekunnit SA: Lauantai

12-tuntisen ja 24-tuntisen aikaformaatin vaihto
Paina A-painiketta kellonaikatilassa vaihtaaksesi 12-tuntiseen tai 24-tuntiseen aikaformaattiin.
• Tuntinumeroiden vasemmalle puolelle syttyy P -kirjain (iltapäivän merkki) puolen päivän - 11:59 (23:59) välisiä aikoja 

varten, kun käytät 12-tuntista formaattia. Keskiyön ja 11:59 välisenä aikana tuntinumeroiden vasemmalle puolelle ei 
syty mitään ilmaisinta.

• 24-tuntisella formaatilla näyttöön syttyy 2 4 H-ilmaisin 0:00 - 23:59 välisiä aikoja varten.

24H-ilmaisin
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HÄLYTYS
Hälytysilmaisin Kun päivittäishälytys kytketään päälle hälytys soi 20 sekuntia esiasetettuun

Tasatuntisignaalin ilmaisin aikaan päivittäin. Kun tasatuntisignaali aktivoidaan kello piippaa kerran aina
tasatunnein.
• Kaikki tämän osan toimenpiteet suoritetaan hälytystoiminnolla, joka vali-

taan C-painiketta painamalla.

Hälytysaika (tunnit/
minuutit) Toimintoilmaisin

Hälytysajan asetus
1. Paina C-painiketta hälytystilassa. Tuntinumerot alkavat vilkkua.

• Toimenpide aktivoi hälytyksen automaattisesti.
2. Paina C-painiketta vaihtaaksesi valintaa alla esitetyssä järjestyksessä.

3. Paina A-painiketta valitsemasi numeroarvon suurentamiseksi. Numeroarvo suurenee nopeasti pitämällä A-painiketta
yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
• Hälytysaikaformaatti (12-tuntinen ja 24-tuntinen) vastaa myös tavallista kellonaikaa varten valitsemaasi formaattia.
• Asettaessasi hälytysaikaa käyttäen 12-tuntista formaattia, huomioi, onko kyseessä aamu- tai iltapäiväaika (PM).

4. Jos et paina mitään painiketta n. kahteen minuuttiin kun jokin valinta vilkkuu, vilkkuminen lakkaa ja kello palaa kellon-
aikatilaan automaattisesti.

Hälytyksen katkaisu
Voit katkaista soivan hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta.

Päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin päällekytkentä/katkaisu
Paina A-painiketta hälytystilassa vaihtaaksesi päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin toimintatilaa alla esitetyssä järjestyk-
sessä.

Hälytyksen testaus
Käynnistä hälytys pitämällä A-painiketta alaspainettuna hälytystilassa.

SEKUNTIKELLO
Toimintoilmaisin Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa.

• Sekuntikellon mittausalue on 59 minuuttia, 59.99 sekuntia.
• Sekuntikello jatkaa käyntiä, käynnistyen nollasta uudelleen aina saavutettuaan 

mittausalueen rajan, kunnes se pysäytetään.
Minuutit • Sekuntikello jatkaa ajanottoa, vaikka sekuntikellotoiminto suljetaan.

Sekunnit • Jos poistut ajanottotilasta, kun jokin väliaika on pysäytettynä näytössä, kyseinen
1/100-sekunnit väliaika pyyhkiytyy ja kello palaa kokonaisajan mittaukselle.

• Kaikki tämän osan toimenpiteet suoritetaan sekuntikellotilassa, joka valitaan C-
painiketta painamalla.
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Tunnit Minuutit

Normaali hälytystila (ei vilkkuvia numeroita)

Molemmat Molemmat Ainoastaan Ainoastaan
päällä katkaistu päivittäishälytys tasatuntisignaali



Ajanotto sekuntikellolla
Kokonaisaika

Käynnistys Pysäytys Käynnistys Pysäytys Nollaus
Väliaika

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

KELLONAJAN ASETUS
Iltapäivän merkki (PM) Käytä kellonaikatoimintoa ajan ja päiväyksen asettamista ja tarkistamista varten.

Viikonpäivä
Päivämäärä Ajan ja päiväyksen asetus

1. Valitse ajanasetustila painamalla B-painiketta.
• Sekuntinumerot vilkkuvat, koska ne on valittu.

2. Paina C -painiketta vaihtaaksesi valintaa alla esitetyssä järjestyksessä.
Tunnit/minuutit/sekunnit

3. Sekuntien ollessa valitut (vilkkuvat), voit nollata (00) ne painamalla A-painiketta. Jos painat A-painiketta laskennan 
ollessa 30 - 59 välisellä alueella, sekunnit nollautuvat (00) ja minuuttiluku kasvaa yhdellä (1). Jos sekuntien laskenta
on 00 - 29 välisellä alueella sekunnit nollautuvat minuuttilukua muuttamatta.

4. Kun jotkin muut numerot (lukuunottamatta sekunteja) on valittuna, käytä A-painiketta numeroarvon suurentamiseksi.
Viikonpäivän ollessa valittu, A-painikkeen painaminen vaihtaa seuraavaan päivään. Valinta vaihtuu suurella nopeu-
della pitämällä A-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.

5. Asetettuasi kellonajan ja päiväyksen, paina B-painiketta palataksesi kellonaikatilaan.
• Jos et paina mitään painiketta n. kahteen minuuttiin, jonkin valinnan vilkkuessa, vilkkuminen lakkaa ja kello palaa

kellonaikatilaan automaattisesti.

TEKNISET TIEDOT
Tarkkuus normaalissa lämpötilassa: ±30 sekuntia/kuukausi
Kellonaika: Tunnit, minuutit, sekunnit, iltapäivä, päivämäärä, viikonpäivä

Aikaformaatti: 12-tuntia ja 24-tuntia
Kalenterijärjestelmä: Automaattinen kalenteri, esiohjelmoitu helmikuun 28 päivää varten

Hälytys: Päivittäishälytys, tasatuntisignaali
Sekuntikello: 

Mittausyksikkö: 1/100 sekunnit
Mittauskapasiteetti: 59 minuuttia, 59.99 sekuntia
Mittaustilat: Kokonaisaika, väliaika, kaksi loppuaikaa

Taustavalo: LED-valodiodi
Paristo: Yksi litium-paristo (tyyppi CR2016)

Pariston kestoaika  keskimäärin 7 vuotta 
• 1 sekunti taustavaloa/päivä
• 20 sekuntia hälytystä/päivä
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Sekunnit Tunnit Minuutit

Viikonpäivä Päivämäärä Kuukausi


