
CASIO-moduuli 4798
KÄYTTÖOHJE

TUTUSTUMINEN KELLOON
Onnittelemme sinua tämän CASIO-kellon valinnasta. Tutustu tähän käyttöohjeeseen huolellisesti voidaksesi hyödyntää 
kellon ominaisuudet parhaalla tavalla. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.

Sekuntiosoittimen käynnistäminen ja digitaalinäytön aktivointi
Kello toimitetaan tehtaalta kaikki toiminnot poiskytkettyinä. Kellon  toiminnot
aktivoidaan painamalla yhtä sen kolmesta painikkeesta A, B tai C.
Toimenpide käynnistää sekuntiosoittimen ja aktivoi digitaalinäytön.

Kello vaihtaa talvi- tai kesäaikaan automaattisesti. Vaihtaminen ei tapahdu oikealla tavalla ellei kello pysty vastaanotta-
maan aikakalibrointisignaalia.
Suorita toimenpiteet kohdasta ”Manuaalivastaanoton käynnistäminen” tai Kellonajan ja päiväyksen asettaminen 
manuaalisesti”, jos huomaat, että kellon näyttämä aika on väärä.

Käyttöohjetta koskeva huomautus
Sekuntikellon 1/20 sekunnin osoitin

Tuntiosoitin Minuuttiosoitin

Päiväys
Sekuntikellon 24-tunnin osoitin
minuuttiosoitin Sekuntiosoitin

(ajanotto/sekuntikello)

KELLON TOIMINNOT
• Paina C-painiketta  toiminnon vaihtoa varten.
• Valittuasi kaksoisaika-, hälytys- tai osoittimien asetustoiminnon, osoittimet siirtyvät n. kahdessa sekunnissa valitun

toiminnon asetuksen ilmaisevaan kohtaan.
• Voit sytyttää näytön taustavalon n. sekunniksi painamalla B-painiketta kellonaikatoiminnolla (paitsi, jonkin asetusruu-

dun näkyessä näytössä).
Sekuntikello- Kaksoisaika-

toiminto toiminto
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• Painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen osoittamilla
kirjaimilla.

• Käyttöohjeen eri osat tarjoavat kaikki tarpeelliset tiedot jokaisen 
toiminnon käyttöä varten. Lisätietoja löytyy käyttöohjeen kohdasta 
”Tärkeää”.

Kellonaika-
toiminto

Paina C. Osoittimien Hälytys-
asetustoiminto toiminto



RADIO-OHJATTU KELLONAIKA
Kello vastaanottaa aikakalibrointisignaalin ja päivittää kellonajan tämän mukaisesti. Aikakalibrointisignaali sisältää sekä talvi-
että kesäaikatiedot (DST).
• Kello on suunniteltu vastaanottamaan Saksasta (Mainflingen) ja Englannista (Rugby)  lähettävän aikakalibrointisignaa-

lin.
• Tutustu kohtaan ”Vianetsintä signaalivastaanotolla”, jos aikakalibrointisignaalin vastaanotossa ilmenee ongelmia.

Kellonaika-asetus
Kello säätää aika-asetuksen vastaanottamansa aikakalibrointisignaalin mukaisesti. Voit tarpeen vaatiessa asettaa kellon-
ajan ja päiväyksen myös manuaalisesti.
• Aseta kotiaikavyöhyke (aikavyöhyke, jossa normaalisti käytät kelloa) ensimmäisenä toimenpiteenä

kellon ostamisen jälkeen. Tutustu lisätietoja varten kohtaan ”Kotiaikavyöhykkeen asettaminen”.
• Aika on asetettava manuaalisesti, jos käytät kelloa aikasignaalilähettimien kantoalueen ulkopuolella.

Tutustu kellon manuaalista asettamista koskeviin lisätietoihin kohdassa ”Kellonaika”.

Kotiaikavyöhykkeen määrittäminen
DST-ilmaisin 1. Pidä A-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes GMT-differen-

tiaaliarvo alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
• Sekuntiosoitin siirtyy nopeasti 12-asentoon ja pysähtyy.
• GMT-differentiaali ilmaisee Greenwich Mean Time ja valitun aikavyöhykkeen

välisen aikaeron tunneissa.
GMT-differentiaaliarvo • DST-ilmaisin kertoo, että kesäaika-asetus on aktivoitu valittua aikavyöhy-

kettä varten.
2. Käytä B (+) painiketta kotiaikavyöhykkeenä käytettäväksi haluamasi aikavyöhykkeen valintaan.

• Alla oleva taulukko näyttää GMT-differentiaaliarvot Länsi-Euroopan tärkeimpiä kaupunkeja varten.

3. Paina A-painiketta asetusruudun sulkemiseksi.
• Sekuntiosoitin siirtyy nopeasti oikeaan pisteeseen, jonka jälkeen osoittimen liike normalisoituu.
• Kellon tulee normaalisti näyttää oikeaa aikaa heti, kun kotiaikavyöhyke on määritetty. Muussa tapauksessa aika

säätyy automaattisesti seuraavan automaattivastaanoton aikana (keskiyöllä). Voit käynnistää myös manuaalivas-
taanoton tai säätää ajan manuaalisesti.

• Automaattivastaanotto aktivoituu automaattisesti, kun valitset kotiaikavyöhykkeeksi + 0 . 0, + 1 . 0 tai + 2 . 0 (+1.0,
+2.0 tai +3.0, kun DST on aktivoitu). Kun automaattivastaanotto on aktivoitu ja oleskelet vastaanottoalueen sisällä, 
kello vastaanottaa aikakalibrointisignaalin sopivalta lähettimeltä automaattisesti (keskiyöllä) ja päivittää asetukset 
tämän mukaisesti. Tutustu aikavyöhykkeiden (GMT-differentiaaliarvot) ja lähettimien välisiä suhteita koskeviin lisä-
tietoihin kohdassa ”Lähettimet”.

• Tutustu vastaanottoalueita koskevan karttaan kohdassa ”Vastaanottoalueet”.
• Kytke DST-asetus pois käytöstä, jos oleskelet alueella, joka ei käytä kesäaika-asetusta.
• Joissakin tapauksissa analogiset osoittimet eivät näytä oikeaa aikaa, vaikka aikakalibrointisignaalin vastaanotto on

tapahtunut oikealla tavalla. Suorita tällaisessa tapauksessa toimenpiteet kohdasta ”Kotipaikan sijainnin säätämi-
nen” osoittimien asentojen tarkistamiseksi ja säädä sitten osoittimet tarpeellisella tavalla.

Aikakalibrointisignaalin vastaanotto
Aikakalibrointisignaali voidaan vastaanottaa kahdella eri tavalla: automaattisesti tai manuaalisesti. 

• Automaattivastaanotto
Automaattivastaanotolla kello vastaanottaa aikakalibrointisignaalin kuusi kertaa vuorokaudessa.
Kun jokin automaattivastaanotoista onnistuu, jäljellä olevat automaattivastaanotot peruuntuvat automaattisesti.
Tutustu lisätietoja varten kohtaan ”Automaattivastaanottoa koskeva huomautus”.
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Aikavyöhyke Muut tärkeät kaupungit samassa aikavyöhykkeessä



• Manuaalivastaanotto
Manuaalivastaanotolla aikakalibrointisignaalin vastaanotto käynnistyy yhdellä painikkeen painamisella. Tutustu lisätie-
toja varten kohtaan ”Manuaalivastaanoton käynnistäminen”.

Tärkeää!
• Aseta kello alla olevan piirroksen esittämällä tavalla 12:00 puoli käännettynä ikkunaa kohti valmistautuessasi aikasignaa-

lin vastaanottoa varten. Varmista, että läheisyydessä ei ole mitään metalliesineitä.

12:00
tai

• Varmista, että kello on käännetty oikeaan suuntaan kalibrointisignaalin vastaanottoa varten.
• Oikea signaalivastaanotto voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta alla listatuissa olosuhteissa.

A B C D E F
A: Suuren rakennuksen sisällä tai rakennusten välissä.
B: Ajoneuvon sisällä
C: Lähellä kotitalouslaitteita/konttorikoneita tai kännykkäpuhelimia
D: Lähellä rakennustyömaata, lentokenttää tai muuta sähköhäiriöitä aiheuttavaa lähdettä
E: Lähellä voimalinjoja
F: Vuoristossa tai suurten vuorten takana.
• Signaalivastaanotto toimii normaalisti paremmin yöllä kuin päivällä.
• Kalibrointisignaalin vastaanotto vie aikaa normaalisti kahdesta seitsemään minuuttiin, mutta joissakin tapauksissa se 

saattaa kestää jopa 14 minuuttia. Älä koske painikkeisiin tai siirrä kelloa signaalivastaanoton aikana.
• Lähettimen vastaanottoalueen sisällä kello vastaanottaa joko saksasta (Mainflingen) tai englannista (Rugby) lähetettä-

vän aikakalibrointisignaalin.

Vastaanottoalueet

1500 km

Rugby

500 km Mainflingen

• 500 km ylittävillä etäisyyksillä lähettimestä signaalivastaanotto ei ole mahdollista tiettyinä vuodenaikoina tai tiettyyn
kellonaikaan päivästä. Radiotaajuushäiriöt voivat myös aiheuttaa ongelmia signaalivastaanotossa.

• Signaalivastaanotto saattaa osoittautua mahdottomaksi, jos kellon ja signaalilähteen välillä on vuoria tai muita geologi-
sia muodostelmia, vaikka kello on lähettimen kantoalueen sisällä.

• Sääolosuhteet ja vuodenajan vaihtelut vaikuttavat myös signaalivastaanottoon.

• Automaattivastaanottoa koskeva huomautus
Automaattivastaanotolla kello vastaanottaa aikakalibrointisignaalin yhteensä kuusi kertaa vuorokaudessa.
Kun jokin automaattivastaanotoista onnistuu, jäljellä olevat automaattivastaanotot peruuntuvat automaattisesti.
Vastaanoton aikataulu (kalibrointiajat) riippuu valitsemastasi kotiaikavyöhykkeestä ja siitä, käyttääkö kotiaikavyöhyk-
keesi talvi- tai kesäaikaa.
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Huom!
• Automaattivastaanotto aktivoituu aina, kun kotiaikavyöhykkeeksi valitaan + 0 . 0, +1.0 tai +2.0 (+1.0, +2.0 tai +3.0, 

kun DST on aktivoitu).

Taulukkotekstien selitykset:
Your Time Zone = kotiaikavyöhykkeesi
Auto Receive Start Time = automaattivastaanoton käynnistysajat
Standard Time = talviaika
Daylight Saving Time = kesäaika
am = aamupäivä
* = seuraava päivä

Huom!
• Automaattivastaanotto käynnistyy ainoastaan, jo kello on kellonaika- tai kaksoisaikatilassa kalibrointiajan koittaessa.

Vastaanotto ei käynnisty, jos kalibrointiaika koittaa hälytyksen soidessa tai konfiguroidessasi asetuksia.
• Kalibrointisignaalin automaattivastaanotto on suunniteltu tapahtumaan aikaisin aamuisin ollessasi nukkumassa (edel-

lyttäen, että kello on oikeassa ajassa). Irrota kello ranteestasi illalla mennessäsi nukkumaan ja aseta se paikkaan, jossa
signaali on helppo vastaanottaa.

• Kun automaattivastaanotto aktivoidaan kello vastaanottaa kalibrointisignaalin kahdesta 14 minuuttiin päivittäin aina, 
kun kello saavuttaa yhden asetetuista kalibrointiajoista. Älä suorita mitään toimenpidettä kellolla 14 minuuttia ennen tai 
jälkeen kalibrointiajan. Tämä saattaa häiritä oikeaa kalibrointia.

• Muista, että kalibrointisignaalin vastaanotto riippuu kellonajasta.

Manuaalivastaanoton käynnistäminen
1. Aseta kello  jollekin tukevalle alustalle siten, että sen 12-asento osoittaa 

ikkunaa kohti.
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia kellonaikatoiminnolla,

kunnes kello piippaa.
3. Sekuntiosoitin siirtyy R (READY) asentoon merkiksi, että kello valmistautuu

aikakalibrointisignaalin vastaanottoon.
• Sekuntiosoitin siirtyy W (WORK) asentoon vastaanoton ajaksi.
• Tunti- ja minuuttiosoittimet näyttävät aikaa normaaliin tapaan.
• Aikakalibrointisignaalin vastaanotto kestää kahdesta seitsemään minuuttiin, 

joissakin tapauksissa jopa 14 minuuttia. Älä paina mitään painiketta tai siirrä 
kelloa vastaanoton aikana.

• Sekuntiosoitin siirtyy Y (Y E S) asentoon, jos vastaanotto on onnistunut.
Osoittimet siirtyvät kellonaikaa vastaaviin asentoihin minuutin kuluttua.

Huom!
• Paina mitä tahansa painiketta, jos haluat keskeyttää vastaanoton ja palata kellonaikatoiminnolle.
• Sekuntiosoitin siirtyy N (N O) asentoon, jos vastaanotto on epäonnistunut. Sekuntiosoitin jatkaa normaalia siirtymistä

minuuttia myöhemmin osoittimien asetuksia muuttamatta.
• Voit palata kellonaikatoiminnolle mitä tahansa painiketta painamalla, jos sekuntiosoitin osoittaa Y (Y E S) tai N (N O)

pistettä.

Viimeisen signaalivastaanoton tarkistaminen
Paina A-painiketta kellonaikatoiminnolla.
• Sekuntiosoitin siirtyy Y (Y E S) asentoon, jos kello on suorittanut onnistuneen

signaalivastaanoton keskiyön jälkeen. Sekuntiosoitin siirtyy N (N O) asentoon
ellei signaalivastaanotto ole onnistunut.
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• Kello palaa kellonaikatilaan viiden sekunnin kuluttua.
• Voimassa olevat vastaanottotulokset pyyhkiytyvät, kun seuraavan päivän ensimmäinen automaattivastaanotto käyn-

nistyy. Y (Y E S) ilmaisee onnistunutta signaalivastaanottoa kuluvan päivän alusta lukien.
• Sekuntiosoitin siirtyy tässä vaiheessa N (N O) asentoon, jos kellonaika tai päiväys on säädetty manuaalisesti.

Vianetsintä signaalivastaanotolla
Suorita alla esitetyt tarkistukset aina, kun epäilet, että signaalivastaanotossa on jokin ongelma.

• Tutustu lisätietoja varten ”Aikakalibrointisignaalin vastaanotto” kappaleen kohdassa ”Tärkeää” ja ”Radio-ohjattua kellon-
aikaa koskevat varotoimenpiteet”.

SEKUNTIKELLO
Sekuntikellon 1/20 sekunnin osoitin
* Osoitin pyörii ja ilmaisee sekuntien laskun ensimmäisten 60 sekunnin aikana.
Sekuntiosoitin Sekuntikellon 1/100 sekunnit

Sekuntikellolla voit mitata aikaa, kokonaisaikaa ja ottaa kierrosaikoja. Voit myös 
syöttää etäisyyden johonkin tiettyyn pisteeseen kilpailussa, jota seuraat.
Kyseistä matkaa käytetään yhdessä kuluneen ajan, kuluneen kumulatiivisen

Sekuntikellon ajan tai kellon mittaaman kierrosajan  kanssa keskinopeuden laskemiseksi koko
minuuttiosoitin kilpailumatkaa tai tiettyä jaksoa varten.

• Tutustu lisätietoja varten kohtaan ”Keskinopeus”.
• Älä koskaan käytä sekuntikelloa kuljettaessasi moottorikäyttöistä

ajoneuvoa. Tämä on vaarallista ja saattaa aiheuttaa onnettomuu-
d e n .

• Sekuntiosoitin, sekuntikellon minuuttiosoitin ja 1/20 sekunnin osoitin siirtyy
12:00 asentoon, kun sekuntikellotoiminto aktivoidaan.

• Sekuntikellon näyttöalue on 59 minuuttia ja 59.99 sekuntia.
• Sekuntikello jatkaa käyntiä, käynnistyen nollasta uudelleen aina saavutettuaan mittausalueen ylärajan, kunnes se

pysäytetään.
• Sekuntikello jatkaa ajanottoa sekuntikellotoiminnon sulkemisenkin jälkeen.
• Kaikki tämän osan toimenpiteet tapahtuvat sekuntikellotoiminnolla, jonka voit valita C-painiketta painamalla.

Ajanotto sekuntikellolla
Sekuntikellon 1/20 sekunnin osoitin

Sekuntiosoitin
1. Käynnistä ajanotto painamalla B-painiketta sekuntikellotoiminnolla.
2. Paina B-painiketta ajanoton pysäyttämiseksi.

• Sekuntikellon 1/20 sekunnin osoitin pyörii ainoastaan ensimmäiset 60 
sekuntia mittauksen aikana ja pysähtyy sitten. Joka kerta, kun painat 

Sekuntikellon Sekuntikellon B-painiketta mittauksen pysäyttämiseksi, osoitin siirtyy automaattisesti
minuuttiosoitin 1/100 sekunnit 1/20 sekuntia ilmaisevaan asentoon kellon sisäisen mittauksen mukaisesti.

• Paina A-painiketta sekuntikellon nollaamiseksi.
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Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Sekuntiosoitin • Aika-asetusta on muutettu manuaalisesti. • Käynnistä manuaalivastaanotto
osoittaa N (N O) • Jotain painiketta on painettu automaatti- tai odota seuraavan automaatti-
pisteeseen. vastaanoton aikana. vastaanoton käynnistymistä.

• Signaalivastaanoton tulokset nollautuvat • Varmista, että kello on paikassa,
kun päivän ensimmäinen automaattivas- jossa signaalivastaanotto on
taanotto käynnistyy. mahdollista.

Signaalivas- • Valittu kotiaikavyöhyke ei vastaa aluetta, • Valitse oikea kotiaikavyöhyke.
taanoton jälkei- jossa kelloa käytetään.
nen aika-asetus
on väärä.



Kokonaisajan mittaaminen
1. Käynnistä kokonaisajan mittaus painamalla B-painiketta sekuntikellotoiminnolla.
2. Paina B-painiketta kokonaisaikamittauksen pysäyttämiseksi.
3. Paina B-painiketta uudelleen kokonaisaikamittauksen jatkamiseksi.
4. Paina B-painiketta kokonaisaikamittauksen pysäyttämiseksi.

• Voit kerrata vaiheet 4 ja 4 niin monta kertaa kuin haluat.
• Paina A-painiketta sekuntikellon nollaamiseksi.

Kierrosaikojen mittaaminen
Sekuntikellon 1/20 sekunnin osoitin

Sekuntiosoitin
1. Käynnistä kokonaisajan mittaus painamalla B-painiketta sekuntikellotoimin-

nolla.
2. Voit valita käynnissä olevan kierrosaikanäytön painamalla A-painiketta.

• A-painikkeen jokainen painallus ilmaisee kierrosajan kyseiseen pisteeseen
Sekuntikellon Sekuntikellon saakka.
minuuttiosoitin 1/100 sekuntia • Kierrosaika säilyy näytössä n. kaksi sekuntia.

• A-painikkeen painaminen käynnissä olevan kierrosajan näyttöä varten käyn-
nistää myös mittauksen seuraavaa kierrosta varten. Tällaisessa tapauksessa 
normaalin ajanoton aika tai kumulatiivinen kokonaisaika pyyhkiytyy muistista.

• Sekuntikello jatkaa sisäisesti seuraavan kierroksen mittausta, vaikka käyn-
nissä oleva kierrosaika näkyy näytössä.

3. Paina B-painiketta sekuntikellon pysäyttämiseksi.
• Viimeinen kierrosaika ilmestyy näyttöön.
• Paina A-painiketta sekuntikellon nollaamiseksi.

Keskinopeus
Syötä jokin matka-arvo tai tietty jakso katselemasi kilpailun reitiltä. Tätä matka-arvoa käytetään yhdessä  kellon mittaa-
man kokonaisajan tai kumulatiivisen kokonaisajan kanssa keskinopeuden laskemiseksi tiettyä matkareittiä tai matkajaksoa
varten. Näytön ilmaisema keskinopeus normaalia ajanottoa,  kokonaisaikaa tai kierrosaikaa varten perustuu alla selitettyihin
aikoihin.
Normaali ajanotto: ajan mittaaminen sekuntikellon käynnistämisestä sen pysäyttämiseen saakka.
Kokonaisaika: ajan mittaaminen mittauksen käynnistyspisteestä ajanoton lopettamiseen saakka. 

Kokonaisaika ei sisällä sekuntikellon pysähdyksissä oloaikoja.
Kierrosaika: yksittäistä kierrosta koskeva aika.
• Älä koskaan käytä sekuntikelloa kuljettaessasi moottorikäyttöistä ajoneuvoa. Tämä on vaarallista 

ja saattaa aiheuttaa onnettomuuden.
• Tutustu matka-arvojen syöttöä koskeviin lisätietoihin kohdassa ” Matkareittiarvon tai matkajakson syöttäminen ”.  

Keskinopeuden näyttö
Sekuntikellon minuuttiosoitin siirtyy keskinopeusarvolle pysäyttäessäsi ajanoton
tai valitessasi kierrosajan näyttöön. Kirjaimet SP vilkkuvat digitaalinäytössä keski-
nopeuden ollessa ilmaistuna.

Sekuntikellon minuuttiosoitin Normaalin tai kumulatiivisen kokonaisajan mittauksen pysäyttäminen
Sekuntikellon minuuttiosoitin siirtyy keskinopeusarvolle painaessasi B-painiketta
mittauksen pysäyttämiseksi. Osoitin siirtyy kahden sekunnin kuluttua mitatun ajan
minuuttiluvulle.

Keskinopeusnäyttö Kierrosajan mittaaminen
Sekuntikellon minuuttiosoitin siirtyy keskinopeusarvolle painaessasi A-painiketta
kierrosaikanäyttöä varten tai B-painiketta mittauksen pysäyttämiseksi.
Osoitin siirtyy kahden sekunnin kuluttua mitatun ajan minuuttiluvulle.
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• Näyttö ilmaisee nopeuden kilometrinä/h, jos matka-arvo syötetään kilometreinä. Näyttö ilmaisee nopeuden mailina/h,
jos matka-arvo syötetään maileina. Huomaa, että kellossa ei ole asetusta kilometrien tai mailien määrittämiseksi.

• Näyttö ilmaisee keskinopeuden 0 - 400 välisenä arvona 10 askeleen porrastuksella.
• Digitaalinäyttöön ilmestyy vilkkuva F-kirjain (nopeimman kierrosajan ilmaisin) , jos näytössä näkyvän kierroksen nopeus

on muita kierroksista nopeampi käynnissä olevan mittauksen aikana.

Alla esitetyissä tilanteissä sekuntikellon näyttöön syttyy ”O V E R”, mikä ilmaisee, että
nopeuden laskeminen ei ole mahdollista.

Kun nopeuden lasku tuottaa luvun 400 ylittävän arvon.
Kun näytön ilmaisema mitattu aika tai kumulatiivinen kokonaisaika on 60 minuuttia
tai enemmän.
Kun näytön ilmaisema aika on 60 minuuttia tai enemmän (keskinopeuden lasku 
jatkuu ajanoton käynnistyessä seuraavaa kierrosta varten).

• Kello tarvitsee kaksi sekuntia ennen kuin keskinopeuden laskeminen on mahdollista ja kaksi sekuntia sen ilmaisemi-
seen,  joten keskinopeustoimenpitet kestävät yhteensä n. neljä sekuntia. Kello jatkaa seuraavan kierroksen ajanottoa
sisäisesti tämän ajan. Huomaa kuitenkin, että B-painikkeen painaminen ei valitse seuraavan kierroksen aikaa näyttöön
ennen kuin neljä sekuntia on kulunut.

Matkareittiarvon tai matkajakson syöttäminen
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia sekuntikellotoiminnolla,

kunnes käytössä oleva matka-arvo alkaa vilkkua digitaalinäytössä.
Tämä on asetusruutu.

2. Paina B-painiketta matka-asetuksen suurentamiseksi 0.1 askelin.
Matka-arvo • Syötä matka-arvo. Sillä ei ole merkitystä, onko kyseessä kilometrit tai mailit.

• Matka-arvon syöttöalue on 0.1 - 19.9.
3. Paina A-painiketta asetusruudun sulkemiseksi.

• Voit peruuttaa nopeusnäytön valitsemalla matka-arvoksi 0.0.

Nopeusmittarirenkaan käyttö keskinopeuden laskemiseen
Nopeusmittarirengas Jos kello on varustettu nopeusmittarirenkaalla voit laskea keskinopeuksia suoritta-

malla  alla esitetyt vaiheet. Käytä sekuntikelloa mitataksesi, kuinka paljon aikaa
sinulta kuluu yhden kilometrin (tai yhden mailin) kulkemiseen.
• Älä koskaan yritä käyttää sekuntikelloa kuljettaessasi autoa,

moottoripyörää tai muun tyyppistä ajoneuvoa. Tämä on vaarallista
ja saattaa aiheuttaa onnettomuuden.
(1) Käynnistä ajanotto haluamassasi pisteessä sekuntikellotoiminnolla.
(2) Pysäytä ajanotto kuljettuasi yhden kilometrin tai mailin matkan.
(3) Keskinopeutesi on arvo, jota sekuntiosoitin osoittaa nopeusmittarirenkaalla.

• Piirros näyttää esimerkin, jossa yhden kilometrin kulkeminen autolla kestää 50 sekuntia. Sekuntiosoitin osoittaa lukua
70. Tämä ilmaisee, että keskinopeus on 70 kilometriä tunnissa.

• Voit käyttää nopeusmittaria ainoastaan kulkiessasi autolla tai jollain muulla välineellä, joka pystyy kulkemaan yhden 
kilometrin tai mailin 60 sekunnissa.

KAKSOISAIKA
Tuntiosoitin

A B A. Sekuntikellon 1/20 sekunnin osoitin.
B. Minuuttiosoitin
• Sekuntikellon 1/20 sekunnin osoitin siirtyy DUAL-kohtaan, kun kaksoisaika-

toiminto aktivoidaan.
Sekuntiosoitin • Digitaalinäyttö ilmaisee aikavyöhykkeet GMT-differentiaaliarvojen mukaisesti.

• Tutustu aikavyöhykkeitä koskeviin lisätietoihin kohdassa ”Aikavyöhyketau-
GMT-differentiaaliarvo lukko”.
(-4.0) Miinusmerkki • Kello suorittaa signaalivastaanoton myös kaksoisaikatoiminnolla, kun jokin

kalibrointiajoista koittaa. Kaksoisaikatoiminnon asetukset säätyvät tällaisessa
tapauksessa kotiaikavyöhykettä vastaavan kellonajan mukaisesti.

• Kaikki tämän osan toimenpiteet tapahtuvat kaksoisaikatoiminnolla, jonka voit
valita C-painiketta painamalla.
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Kellonajan tarkistaminen toisesta aikavyöhykkeestä
Paina B-painiketta kaksoisaikatoiminnolla selataksesi aikavyöhykkeitä itäsuuntaan..
• B-painikkeen vapautuessa osoittimet siirtyvät n. sekunnin kuluttua valittua aikavyöhykettä vastaan aikaan.
• Jos valitsemasi aikavyöhykkeen kellonaika on väärä, tarkista kellonaikatoiminnon asetukset ja suorita tarpeelliset

korjaukset.

Aikavyöhykkeen vaihtaminen talvi- tai kesäaikaan
1. Käytä B-painiketta ja valitse aikavyöhyke, jonka talvi-/kesäaika-asetuksen

haluat vaihtaa.
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna kesäajan (DST-ilmaisin syttyy) tai talviajan

(DST-ilmaisin sammuu) valintaa varten.
DST-ilmaisin • GMT-differentiaaliarvo kasvaa yhdellä, kun kesäaika-asetus (DST) aktivoi-

daan.
• DST-ilmaisin syttyy näyttöön aina, kun valitset kesäaikaa käyttävän aikavyöhykkeen.
• Konfiguroimasi DST/talviaika-asetus vaikuttaa ainoastaan näytön ilmaisemaan aikavyöhykkeeseen.
• Kaksoisaikatoimintoa ei voi käyttää kellonaikatoiminnolla valitun kotiaikavyöhykkeen DST-asetuksen vaihtamiseen.

Tutustu kohtaan ”Kesäaika-asetuksen vaihtaminen” kotiaikavyöhykkeen DST-asetuksen aktivoimista/peruuttamista
koskevia lisätietoja varten.

• (GMT: Greenwich Mean Time) aikavyöhykettä ei voi vaihtaa talvi- tai kesäaikaan.

HÄLYTYS
Sekuntikellon 1/20 sekunnin osoitin

Hälytysajan minuuttiosoitin
Hälytysajan 24-tunnin osoitin

Kun hälytys aktivoidaan hälytys alkaa soimaan kellon saavuttaessa asetetun
hälytysajan. 
• Sekuntikellon 1/20 sekunnin osoitin siirtyy ALM-asentoon, kun hälytys-

toiminto aktivoidaan.
Hälytysajan tunti- Toimintatila • Kaikki tämän osan toimenpiteet tapahtuvat hälytystoiminnolla, jonka voit
osoitin (päällä/pois) valita C-painiketta painamalla.

Hälytysajan asettaminen
1. Valitse asetustoiminto pitämällä A-painiketta alaspainettuna kaksi sekuntia hälytystoiminnolla.
2. Käytä B-painiketta hälytysajan vaihtamiseen.

• B-painike siirtää osoittimia myötäpäivään yhden minuutin askelin.
3. Paina A-painiketta asetustoiminnon sulkemiseksi asetettuasi hälytysajan.

• Hälytys aktivoituu automaattisesti, kun hälytysaika asetetaan.

Hälytyksen toiminta
Hälytys soi 10 sekuntia esiasetetun ajan mukaisesti kellon toimintatilasta riippumatta.
• Hälytys käynnistyy kellonaikatoimintoa varten asetetun  ajan mukaisesti.
• Hälytys katkeaa  mitä tahansa painiketta painamalla.

Hälytyksen päällekytkentä/katkaisu
Paina B-painiketta hälytystoiminnolla hälytyksen päällekytkentää (O N) tai katkaisua (O F F) varten.
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Osoittimien kotiasemien säätäminen
Toimi seuraavasti osoittimien kotiasemien säätämiseksi, jos kellonaika- ja päiväysasetukset ovat väärät, vaikka kalibrointi-
signaalin vastaanotto on tapahtunut normaalisti.

Säätötoimenpiteet
Sekuntikellon Sekuntiosoitin 1. Paina C-painiketta neljä kertaa kellonaikatoiminnolla osoittimien asetustoimin-
1/20 sek. non valintaa varten.

• Sekuntikellon 1/20 sekunnin osoitin siirtyy - 0 0 - kohtaan.
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna, kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva 0 0,

mikä ilmaisee analogista asetusruutua.
Minuuttiosoitin Tuntiosoitin • Sekuntiosoitin on oikeassa kotiasemassa, jos se siirtyy 12-asentoon.

Paina muussa tapauksessa B-painiketta osoittimen siirtämiseksi 12-asen-
toon.

3. Paina C-painiketta varmistettuasi ensin, että sekuntiosoitin on oikeassa koti-
24-tunnin asemassa. Kello vaihtaa tunti- ja minuuttiosoittimien kotiaseman säädölle.

Sekuntikellon 1/20 sekunnin Näytössä vilkkuu Hm.
osoitin • Tunti- ja minuuttiosoittimet ovat oikeassa kotiasemassa, jos ne siirtyvät 12-

asentoon ja 24-tunnin osoitin osoittaa 24 tuntia. 
Käytä muussa tapauksessa B-painiketta osoittimien siirtämiseksi oikeisiin
kotiasemiin.

Sekuntikellon minuuttiosoitin 4. Paina C-painiketta varmistettuasi ensin, että tunti- ja minuuttiosoittimet ovat
oikeissa kotiasemissa. Kello vaihtaa sekuntikellon 1/20 sekunnin osoittimen 
kotiaseman säädölle. Näytössä vilkkuu 2 0.
• Sekuntikellon 1/20 sekunnin osoitin on oikeassa kotiasemassa, jos se siir-

tyy 0-asentoon. Käytä muussa tapauksessa B-painiketta osoittimen siirtä-
miseksi 0-asentoon.

5. Paina C-painiketta varmistettuasi ensin, että sekuntikellon 1/20 sekunnin 
osoitin on oikeassa kotiasemassa. Kello vaihtaa sekuntikellon  minuutti-
osoittimen kotiaseman säädölle. Näytössä vilkkuu 6 0.

6. Paina A-painiketta asetusruudun sulkemiseksi.
• Saatettuasi kotiaseman säätötoimenpiteet päätökseen, aseta kello paik-

kaan, jossa aikakalibrointisignaalin vastaanotto on mahdollista ja käynnistä
manuaalinen vastaanotto. Tutustu lisätietoja varten kohtaan ”Manuaalivas-
taanoton käynnistäminen”.

KELLONAIKA
Tuntiosoitin Minuuttiosoitin Käytä kellonaikatoimintoa kellonajan ja päiväyksen asettamista ja tarkistamista

varten. Tässä osassa selitetään myös, kuinka päiväys ja aika asetetaan manuaali-
sesti.
• Kaikki tämän osan toimenpiteet tapahtuvat kellonaikatoiminnolla, jon ka voit 

Päiväys valita C-painiketta painamalla. 
Sekuntiosoitin 24-tunnin osoitin

Kellonajan ja päiväyksen asettaminen manuaalisesti
Muista valita kotiaikavyöhykkeesi ennen aika- ja päiväysasetusten muuttamista. Kaksoisaikatoiminnon ajat ilmaistaan
kellonaikatoiminnolla tehtyjen asetusten mukaisesti. Kaksoisaikatoiminnon kellonajat ovat tästä syystä väärät ellet valitse
oikeaa kotiaikavyöhykettä ennen ajan ja päiväyksen asettamista kellonaikatoiminnolla.
• Asettaessasi kellonaikaa ja päiväystä voit konfiguroida myös kotiaikavyöhyke- (aikavyöhyke, jossa normaalisti käytät 

kelloa) ja kesäaika-asetukset (DST).
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Manuaaliset asetustoimenpiteet
DST-ilmaisin 1. Pidä A-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes GMT-diffe-

rentiaaliarvo alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
• Sekuntiosoitin siirtyy nopeasti 12-asentoon ja pysähtyy.
• GMT-differentiaaliarvo ilmaisee Greenwich Mean Time ja valitun aikavyöhyk-

keen välisen aikaeron tunneissa.
GMT-differentiaaliarvo • DST-ilmaisin ilmaisee, että kesäaika-asetus on aktivoitu valittua aikavyöhy-

kettä varten.
Miinusmerkki

3. Paina C-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria alla esitetyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.

4. Käytä B-painiketta asetusten muuttamiseksi, kun muutettavaksi haluamasi asetukset alkavat vilkkua.

5. Paina A-painiketta asetusruudun sulkemiseksi.
• Analogiset osoittimet säätyvät automaattisesti digitaaliajan mukaisesti sulkiessasi asetusruudun.
• Automaatti-DST (A T) voidaan valita ainoastaan, kun kotiaikavyöhykkeeksi on valittu + 0 . 0, +1.0 tai + 2 . 0

(+1.0, +2.0 tai +3.0, kun DST on aktivoitu). Tutustu lisätietoja varten alla olevaan kohtaan ”Kesäaika (DST)”.

Kesäaika (DST)
Kesäaika (DST) siirtää kellon aika-asetusta yhden tunnin eteenpäin talviajasta. Huomioi kuitenkin, että kaikki maat eivät
siirrä kellojaan kesäaikaan.
Aikakalibrointisignaali sisältää sekä talvi- että kesäaikatiedot. Kun automaattinen DST-asetus aktivoidaan kello vaihtaa
automaattisesti talvi- tai kesäaikaan vastaanottamansa signaalin mukaisesti.
• DST-asetus voidaan aktivoida ainoastaan, kun kotiaikavyöhykkeeksi on valittu + 0 . 0, +1.0 tai +2.0 (+1.0, +2.0 tai

+3.0, kun DST on aktivoitu).
• Suorita talvi-/kesäajan vaihtaminen manuaalisesti, jos alueellasi ilmenee ongelmia kalibrointisignaalin vastaanottami-

sessa.

Kesäaika-asetuksen vaihtaminen
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes GMT-differentiaaliarvo alkaa vilkkua, mikä ilmaisee

asetusruutua.
2. Paina C-painiketta DST-asetusruudun valintaa varten.
3. Paina B-painiketta selataksesi DST-asetuksia alla esitetyssä järjestyksessä.

4. Paina A-painiketta asetusruudun sulkemiseksi.
• DST-ilmaisin syttyy näyttöön merkiksi, että kesäaika-asetus on aktivoitu.
• GMT-differentiaaliarvo kasvaa yhdellä, kun DST aktivoidaan.
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GMT-differentiaali- DST Minuutit
arvo (aika)

Päivä Kuukausi Vuosi

Ruutu Toiminto Toimenpide
Aikavyöhykkeen vaihtaminen. Paina B (+).

Kesäaika (O N), talviaika- (O F) tai automaatti- Paina B.
sen DST-asetuksen valinta.
Minuuttien vaihtaminen (aika). Paina B (+).

Vuosiluvun vaihtaminen.

Kuukauden vaihtaminen.

Päivämäärän vaihtaminen.

Auto DST (AT) DST katkaistu (O F) DST aktivoitu (O N)



TAUSTAVALO
Näytön taustavalaistuksesta huolehtii LED (valodiodi) helpottaen tietojen lukemista
hämärässä. Kellon automaattinen valokytkin sytyttää taustavalon aina, kun käännät 
näytön tiettyyn kulmaan kasvojasi kohti.
• Automaattinen valokytkin on aktivoitava (automaattisen valokytkimen ilmaisin

syttyy) toimiakseen.
• Tutustu lisätietoja varten kohtaan ”Taustavaloa koskevat varotoimenpiteet”.

Näytön valaiseminen
Voit sytyttää näytön taustavalon missä toimintatilassa tahansa (paitsi, kun jokin asetusruutu on valittu) painamalla B-paini-
ketta.
• Yllä mainittu toimenpide sytyttää taustavalon automaattisen valokytkimen asetuksesta riippumatta.

Automaattinen valokytkin
Kun automaattinen valokytkin on aktivoitu, näytön valaistus syttyy aina, kun käännät ranteesi alla olevan piirroksen 
esittämällä tavalla missä toimintatilassa tahansa.

Näytön valaistus syttyy asettamalla kello ensin vaakatasoon
ja kallistamalla sitä sitten kasvojasi kohden yli 40 astetta.

Vaakatasossa Kallistus yli
40 astetta

Varoitus!
• Varmista, että olet turvallisessa paikassa aina lukiessasi kellon näyttöä käyttämällä automaat-

tista valokytkintä. Noudata varovaisuutta erityisesti juostessasi tai harrastaessasi jotakin muu-
ta aktiviteettia, joka voi aiheuttaa onnettomuuden tai loukkaantumisen. Varo myös, ettei kel-
lon näytön äkillinen syttyminen automaattisen valokytkimen johdosta yllätä tai häiritse muita 
ympärilläsi olevia ihmisiä.

• Pitäessäsi kelloa, varmista, että automaattinen valokytkin on katkaisuasennossa ennen kuin
ajat polku- tai moottoripyörällä tai kuljetat jotakin muuta moottorikäyttöistä ajoneuvoa.
Automaattisen valokytkimen äkillinen odottamaton toiminta voi aiheuttaa liikenneonnettomuu-
den ja vakavan henkilövamman.

Automaattisen valokytkimen päällekytkentä/katkaisu
Pidä B-painiketta alaspainettuna n. 3 sekuntia kellonaikatoiminnolla (paitsi, kun jokin asetusruutu näkyy näytössä)
automaattisen valokytkimen aktivoimiseksi tai peruuttamiseksi.
• Kellosta kuuluu piippaus, kun automaattinen valokytkin aktivoidaan. Näyttöön ilmestyy kirjaimet ”O N” ja taustavalo

syttyy n. sekunniksi.
• Kellosta kuuluu piippaus myös, kun automaattinen valokytkin peruutetaan. Näyttöön ilmestyy n. sekunniksi kirjaimet 

”O F F”. Taustavalo ei tällöin syty.
• Automaattinen valokytkin peruuntuu automaattisesti n. kuuden tunnin kuluttua sen aktivoimisesta estääkseen

pariston nopean loppuunkulumisen.

TÄRKEÄÄ!
Tämä osa sisältää yksityiskohtaisia ja teknisiä tietoja kellon käytöstä. Se sisältää myös tärkeitä varotoimenpiteitä ja 
huomautuksia kellon eri toiminnoista ja ominaisuuksista.

Automaattiset paluuominaisuudet
• Kello vaihtaa kellonaikatilaan automaattisesti ellei mitään painiketta paineta n. kolmeen minuuttiin kellon ollessa 

hälytys- tai osoittimien asetustilassa.
• Kello sulkee asetusruudun automaattisesti, jos se jätetään asetustilaan n. kolmeksi minuutiksi suorittamatta mitään 

painiketoimintoa.
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Tietojen selailu
• Käytä B-painiketta eri toimintatiloissa osoittimien asetuksen muuttamiseksi. Useimmissa tapauksissa voit nopeuttaa 

osoittimen (osoittimien) siirtymistä pitämällä painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
• Osoittimet jatkavat nopeaa siirtymistä, kunnes painat mitä tahansa painiketta tai osoittimet ovat tehneet täyden syklin.

- Osoittimien yksi täysi sykli on 24 tuntia (360 astetta).

Radio-ohjattua kellonaikaa koskevia varotoimenpiteitä
• Voimakas staattinen sähkönpurkaus voi aiheuttaa virheitä kellonaikaan.
• Aikakalibrointisignaali heijastuu  ionosfääristä poispäin. Tästä syystä tekijät, kuten ionosfäärin heijastuvuus sekä ionos-

fäärin siirtyminen korkeammalle vuodenaikojen ilmastomuutoksista johtuen, tai vuorokauden aika vaikuttavat signaali-
vastaanottoon ja tekevät vastaanoton hetkellisesti mahdottomaksi.

• Tietyt olosuhteet voivat aiheuttaa jopa yhden sekunnin virheen kellonaikaan, vaikka aikakalibrointisignaalin vastaan-
otto tapahtuisi oikealla tavalla.

• Kalibrointisignaalilla vastaanotettu kellonaika on prioriteettiasemassa manuaalisesti tehtyihin asetuksiin nähden.
• Kello päivittää päiväyksen ja viikonpäivän automaattisesti Tam mikuun 1 päivän 2001 - Joulukuun 31 päivän 2099

välisenä aikana. Päiväyksen asettaminen kalibrointisignaalin avulla ei ole mahdollista Tammikuun 1 päivän 2100 jälkeen.
• Kello pystyy vastaanottamaan signaaleja, jotka erottavat karkausvuoden helmikuun muista kuukausista.
• Tietyissä signaaliolosuhteissa kello saattaa vastaanottaa ainoastaan päiväyksen, vaikka se on suunniteltu vastaanotta-

maan myös aikatiedot (tunnit, minuutit, sekunnit).
• Kellon käyntitarkkuus on ±20 sekuntia normaali lämpötilassa, jos oleskelet alueella, jossa aikakalibrointisignaalin vas-

taanotto on mahdotonta.
• Tarkista kotiaikavyöhyke- ja DST-asetukset, jos oikean kalibrointisignaalin vastaanotossa ilmenee ongelmia.

Lähettimet
Kello on suunniteltu vastaanottamaan saksasta (Mainflingen) ja englannista (Rugby) lähettävän aikakalibrointisignaalin.
Voit konfiguroida kellon valitsemaan  automaattisesti sen lähettimen, jonka signaali on voimakkain.

Kellonaika
• Vuosiluku voidaan asettaa  vuosien 2001 - 2099 väliselle ajalle.
• Kellon sisäänrakennettu automaattikalenteri huomioi myös eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet. Asetettuasi päi-

väyksen, sitä ei tarvitse muuttaa paitsi vaihdatettuasi kellon uuden pariston.
• Päiväys vaihtuu automaattisesti keskiyöllä. Päiväys vaihtuu kuukauden lopussa. Vaihtuminen kestää tällöin normaalia

kauemmin.
• Kaikkien aikavyöhykkeiden aika kellonaika- ja kaksoisaikatoiminnoilla lasketaan jokaisen vyöhykkeen Greenwich Mean

Time (GMT) differentiaalin mukaisesti kotiaikavyöhykkeesi aika-asetukseen perustuen.
• Kellon laskema GMT-differentiaali perustuu Universal Time Coordinated (UTC*) tietoihin.

* UTC on maailmanlaajuinen tieteellinen kellonaikanormi. Normi perustuu huolella hoidettuun atomi (cesium) kelloon,
jonka käyntitarkkuus lasketaan mikrosekunneissa. Kello lisää tai vähentää sekunteja tarpeen mukan pitääkseen
UTC:n tahdistettuna maapallon pyörimisliikkeeseen. UTC-vertailupiste sijaitsee Greenwichissä, Englannissa.

Taustavaloa koskevia varotoimenpiteitä
• Taustavaloa voi olla vaikea nähdä suorassa auringonvalossa.
• Taustavalo sammuu automaattisesti aina, kun jokin hälytys käynnistyy.
• Taustavalon usein toistuva käyttö lyhentää pariston käyttöaikaa.
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Tapaus: Kellon toiminto:
Ensimmäinen signaalin automaattihaku 1. Tarkistaa ensimmäiseksi Mainflingen-signaalin.
tehtaan perusasetusten aktivoimisen tai 2. Kello tarkistaa Rugby-signaalin ellei Mainflingen
kotiaikavyöhykkeen  muuttamisen jälkeen. signaalin vastaanotto onnistu.

Kaikki muut kuin yllä esitetty tapaus. 1. Tarkistaa ensin edellisen onnistuneesti vas-
taanotetun signaalin.

2. Kello tarkistaa toisen signaalin ellei viimeisin
vastaanotettu signaali ole onnistunut.



Automaattista valokytkintä koskevia varotoimenpiteitä
• Kellon pitäminen ranteen sisäpuolella, käsivarren liike tai värähtely voi aktivoida automaattisen valokytkimen, jolloin

taustavalo saattaa syttyä silloin, kun sitä ei tarvita. Tämä lyhentää pariston käyttöikää. Katkaise automaattisen auto-
maattisen valokytkimen toiminta harrastaessasi aktiviteetteja, jotka saattavat sytyttää taustavalon.

• Huomaa, että kellon pitäminen hihansuun peitossa, kun automaattinen valokytkin on aktivoitu voi sytyttää näytön
taustavalon toistuvasti ja kuluttaa pariston nopeasti loppuun.

Yli 15 astetta • Taustavalo ei syty, jos kellon näytön kallistus on 15 astetta  yli tai alle vaaka-
tason. Varmista, että käsivartesi on vaakatasossa maahan nähden.

• Taustavalo sammuu n. sekunnissa vaikka pitäisit kelloa edelleen käännettynä
kasvojasi kohti.

• Staattinen purkaus tai magneettinen voima voi häiritä automaattisen valokytkimen toimintaa. Ellei taustavalo syty, 
siirrä kello takaisin lähtöasentoon (vaakatasoon maahan nähden) ja kallista kello sitten uudelleen kasvojasi kohti. 
Ellei tämä auta, anna käsivartesi riippua vapaasti sivullasi ja nosta se sitten ylös uudelleen.

• Tietyissä olosuhteissa taustavalo ei syty ennen kuin n. sekunti on kulunut kellon kääntämisestä itseäsi kohti.
Tämä ei välttämättä tarkoita, että automaattisessa valokytkimessä on jokin vika.

• Kellosta saattaa kuulua heikko napsahtava ääni, kun sitä heilutetaan edestakaisin. Ääni johtuu automaattisen valo-
kytkimen mekaniikasta eikä tarkoita, että kellossa on vikaa.

AIKAVYÖHYKETAULUKKO

* Perustuu vuoden 2006 Joulukuun tietoihin.
Taulukkotekstien selitykset
GMT Differential Value = GMT-differentiaaliarvo
Standard Time = talviaika
DST/Summer Time = kesäaika
Major Cities in Same Time Zone = tärkeät kaupungit samassa aikavyöhykkeessä.
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