
CASIO-moduuli 5026
KÄYTTÖOHJE

Kellon ulkonäkö saattaa poiketa alla olevasta piirroksesta.
Minuuttiosoitin

Tuntiosoitin
Ensimmäinen napsahdus (päivän ja viikonpäivän

asetus)

Toinen napsahdus (ajan asetus)

Päivä Nuppi (normaali asen to)
Sekuntiosoitin Viikonpäivä

KELLONAJAN ASETUS
1. Vedä nuppi ulos toiseen napsahdukseen saakka. Sekuntiosoitin pysähtyy.
2. Aseta päivä kääntämällä nuppia. Siirrä osoittimia myötäpäivään nupin avulla. Siirrä minuuttiosoitinta ensin n. viisi 

minuuttia eteenpäin asetettavaksi haluamastasi ajasta ja siirrä se sitten takaisin oikealle asetukselle.
• Huomioi aamupäivä (AM) tai iltapäivä (PM) asettaessasi kelloa oikeaan aikaan.

3. Työnnä nuppi takaisin normaaliasentoon käynnistääksesi kellon.

Päiväyksen asetus
1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen napsahdukseen saakka.
2. Aseta päivä kääntämällä nuppia itsestäsi poispäin  (piirroksessa olevan 

nuolen osoittamaan suuntaan).
3. Työnnä nuppi takaisin normaaliasentoon.

• Vältä päiväyksen vaihtamista klo. 09:00 - 13:00 välisenä aikana.

Viikonpäivän asetus
1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen napsahdukseen saakka.
2. aseta viikonpäivä kääntämällä nuppia itseäsi päin  (piirroksessa olevan 

nuolen osoittamaan suuntaan).
3. Työnnä nuppi takaisin normaaliasentoon.

• Vältä viikonpäivän vaihtamista klo. 23:00 - 02:00 välisenä aikana.

SEKUNTIKELLON KÄYTTÖ
Sekuntikellon minuuttiosoitin (2 minuuttia)
Sekuntikellon sekuntiosoitin (25 sekuntia)

Sekuntikellon mittausalue on 29 minuuttia, 59 sekuntia.

Kokonaisajan mittaus
1. Paina A-painiketta käynnistääksesi sekuntikellon.
2. Paina A-painiketta pysäyttääksesi sekuntikellon.

• Voit jatkaa ajanottoa painamalla A-painiketta uudelleen.
3. Tarkista kokonaisaika.

• Alla olevan esimerkin kokonaisaika on 2 minuuttia, 25 sekuntia.

Sekuntikellon minuuttiosoitin
Sekuntikellon sekuntiosoitin

• Paina B-painiketta, kun haluat nollata sekuntikellon.
Kello vaihtaa kellonaikatoiminnolle.

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.

(2)

1

EF-521SP-1



Huom!
• Älä suorita ajanottotoimintoja nupin ollessa ulosvedetty. Jos tällöin painat jotain painiketta, nuppi saattaa vahingossa

kiertyä ja vaihtaa aika- tai päiväasetusta.
• Toimi alla esitetyllä tavalla ellei sekuntikellon minuutti- ja/tai sekuntiosoitin palaa perusasentoon painaessasi B-paini-

ketta nollausta varten.

Sekuntikellon osoittimien asentojen säätö
1. Paina B-painiketta nollataksesi sekuntikellon ja tarkistaaksesi minuutti- ja sekuntiosoittimien asennot.
2. Vedä nuppi ulos toiseen napsahdukseen saakka.
3. Paina A-painiketta siirtääksesi sekuntikellon minuutti- ja sekuntiosoittimia.

• A-painike siirtää sekuntikellon sekuntiosoitinta yhden sekunnin porrastuksella. Osoitin siirtyy nopeasti pitämällä
A-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.

• Paina B-painiketta siirtääksesi sekuntikellon minuuttiosoittimen oikeaan asentoon.
4. Työnnä nuppi takaisin normaaliasentoon, kun kaikki tarpeelliset säädöt on tehty.

• Huomaa, että nupin ulosvetäminen pysäyttää myös sekuntiosoittimen. Tarkista ja säädä aika-asetus oikeaksi yllä
esitetyn toimenpiteen jälkeen.

Kellot, joissa on näyttöä kiertävä kokonaisaikarengas
Käännä aikarengasta, kunnes merkki kohdistuu minuuttiosoittimeen.
Lue minuuttiosoittimen näyttämä lukema aikarenkaasta tietyn ajan kuluttua. 
Lukema ilmaisee kokonaisajan.

Kokonaisaikarengas
• Jotkut vesitiiviit mallit on varustettu ruuvikierteisellä nupilla.
• Tällaisessa mallissa nuppi on ensin kierrettävä auki nuolen osoittamaan suuntaan ennen kuin se voidaan vetää

ulos. Älä vedä nupista väkivaltaisesti.
• Huomaa myös, että tällaiset kellot eivät ole vesitiiviitä niiden nupin ollessa ulosvedetty. 

Muista kiertää nuppi takaisin paikoilleen, kun asetukset on tehty.
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