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CASIO 3454
Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.

TIETOJA     KÄYTTÖOHJEESTA

• Kellon mallista riippuen teksti ilmestyy näyttöön joko mustilla kirjaimilla vaaleaa
 taustaa vasten tai valkoisilla kirjaimilla tummalla taustalla.

• Painiketoiminnot ilmaistaan viereisessä piirroksessä käytetyillä kirjaimilla.
• Käyttöoppaan kuvat ovat ainoastaan vertailutarkoituksia varten ja saattavat poiketa

 hieman todellisesta tuotteesta.
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KELLON     TOIMINNOT
• Paina B-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
• Paina B-painiketta palataksesi kellonaikatoimintoon minkä tahansa toimenpiteen jälkeen.
• Kello palaa kellonaikatoimintoon automaattisesti, jos et suorita mitään painiketoimenpidettä n. kahteen minuuttiin

kellon ollessa hälytys- tai ajanasetustilassa.
• Näytön taustavalo syttyy painamalla C-painiketta missä tahansa toimintatilassa.

Kellonaika- Hälytys- Sekuntikello- Ajanasetus-
toiminto toiminto toiminto toiminto

KELLONAIKA
PK-ilmaisin Käytä kellonaikatoimintoa ajan ja päiväyksen tarkistamiseksi.

Viikonpäivä • Katso viikonpäivät alla.
Päivämäärä

SU: Sunnuntai MO: Maanantai
TU: Tiistai WE: Kesiviikko
TH: Torstai FR: Perjantai
SA: Lauantai

Tunnit : minuutit, sekunnit

12- ja 24-tuntisen kellonaikaformaatin vaihtaminen
Valitse 12-tuntinen tai 24-tuntinen aikaformaatti painamalla A-painiketta kellonaikatoiminnossa.
• 12-tuntista formaattia käytettäessä näyttöön syttyy PM-ilmaisin puolen päivän - 11:59 p.m välisiä aikoja varten.

Keskiyön - 11:59 a.m. välisiä aikoja varten ei ole mitään ilmaisinta.
• 24-tuntista formaattia käytettäessä näyttöön syttyy 24H-ilmaisin 0:00 - 23:59 välisiä aikoja varten.

HÄLYTYS
Hälytysilmaisin Kun hälytys aktivoidaan, hälytys soi 20 sekuntia esiasetettuun aikaan

Tasatuntisignaalin ilmaisin päivittäin. Kun tasatuntisignaali aktivoidaan, kello piippaa aina tasa-
tunnein.
• Kaikki tämän osion toimenpiteet suoritetaan hälytystoiminnossa,

joka valitaan B-painiketta painamalla.

Hälytysaika Hälytysajan asettaminen
(tunnit/ Toimintoilmisin 1. Paina C-painiketta hälytystoiminnossa. Tunnit alkavat vilkkua,
minuutit) koska ne on valittu.

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

Tunnit Minuutit

Normaali hälytystila (ei vilkkuvia numeroita)

3. Paina A-painiketta valittujen numeroiden suurentamiseksi. Numerot vaihtuvat nopeasti pitämällä A-painiketta
yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
• Hälytysajan formaatti (12-tuntia ja 24-tuntia) vastaa normaalia kellonaikaa varten valitsemaasi formaattia.
• Asettaessasi hälytysaikaa käyttämällä 12-tuntista formaattia, huomioi, onko kyseessä aamu- tai iltapäivä (PM).

4. Asetettuasi hälytysajan, paina C-painiketta palataksesi hälytystoimintoon.
• Jos et suorita mitään toimenpidettä n. kahteen minuuttiin, jonkin valinnan vailkkuessa, vilkkuminen lakkaa ja

kello palaa kellonaikatoimintoon automaattisesti.

Hälytyksen katkaisu
Hälytyksen käynnistyttyä, voit katkaista sen painamalla mitä tahansa painiketta.

Päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin päällekytkentä ja katkaisu
Paina A-painiketta hälytystoiminnossa vaihtaaksesi päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin toimintatilaa alla esitetyssä
järjestyksessä.

Molemmat Molemmat Ainoastaan Ainoastaan
päällä katkaistu päivittäishälytys tasatuntisignaali

Hälytyksen testaaminen
Käynnistä hälytys pitämällä A-painiketta alapainetttuna hälytystoiminnossa.

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

Sekuntikellon mittausalue on 59 minuuttia, 59.99 sekuntia.
• Sekuntikello käynistyy nollasta uudelleen aina saavutettuaan mittausalueen

rajan, kunnes se pysäytetään.
• Käynnissä oleva kokonaisaikamittaus jatkuu sisäisesti, vaikka kellon toimintatila

Minuutit vaihtuisi joksikin toiseksi. Jos sekuntikellotoiminto suljetaan, kun jokin väliaika on
Sekunnit pysäytettynä näytössä, kyseinen väliaika ei ilmesty näyttöön uudelleen palatessasi

 1/100-sekunnit sekuntikellotoimintoon.
• Kaikki tämän osion toimenpiteet suoritetaan sekuntikellotoimnnossa, joka valitaan

B-painiketta painamalla.

AJANOTTO SEKUNTKKELLOLLA
(a) Kokonaisajan mittaus

Käynnistys Pysäytys Käynnistys Pysäytys Nollaus

Väliajan mittaus

Käynnistys Väliaika Väliajan Pysäytys Nollaus
(SPL syttyy) vapautus

Väliaika ja kaksi loppuaikaa

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

* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.
** Toinen juoksija maalissa.
*** Toisen juoksijan loppuaika.
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KELLONAJAN     ASETUS
PM-ilmaisin Käytä kellonasetustoimintoa asettaaksesi nykyisen ajan ja päiväyksen.

Viikonpäivä
Päivämäärä Ajan ja päiväyksen asettaminen

1. Valitse ajanasetustoiminto painamalla B-painiketta.
• Sekunnit alkavat vilkkua, koska ne on valittu.

2. Paina C-painiketta vaihtaaksesi valintaa alla esitetyssä järjestyksessä.

Tunnit : minuutit, sekunnit Sekunnit Tunnit Minuutit

Viikonpäivä Päivämäärä Kuukausi

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

4. Kun jokin muista numeroista (sekunteja lukuunottamatta) valitaan (vilkkuvat), paina A-painiketta suurentaaksesi
kyseistä numeroa. Viikonpäivän ollessa valittu, voit vaihtaa seuraavaan päivään painamalla A-painiketta.
Valinnan vaihtuminen nopeutuu pitämällä A-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.

5. Paina B-painiketta palataksesi kellonaikatoimintoon asetettuasi ajan ja päiväyksen.
• Jos et paina mitään painiketta n. kahteen minuuttiin, jonkin valinnan vilkkuesssa, vilkkuminen lakkaa ja kello palaa

kellonaikatoimintoon automaattisesti.

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

Aikajärjestelmä: Vaihdettavissa 12-tuntinen ja 24-tuntinen formaatti
Kalenterijärjestelmä: Täysautomaattinen kalenteri, esiohjelmoitu helmikuun 28 päivää varten

Hälytys: Päivittäishälytys, tasatuntisignaali
Sekuntikello

Mittausyksikkö: 1/100-sekunnit
Mittauskapasiteetti: 59 minuuttia, 59.99 sekuntia
Mittaustoiminnot: Kokonaisaika, väliaika ja kaksi loppuaikaa
Syöttöalue: 1 minuutista 24 tuntiin asti (1-minuutin ja 1 tunnin tarkkuudella)

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

n. 7 vuotta alla luetelluissa olosuhteissa
• 1 sekunti taustavaloa/päivä
• 20 sekuntia hälytystä/päivä
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