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CASIO 5158
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.
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KELLON     TOIMINNOT
Toiminnon valinta
• Paina C-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
• Paina D-painiketta missä tahansa toimintatilassa (paitsi asetustilassa), kun haluat sytyttää näytön taustavalon.

  Hälytys- Sekuntikello- Kaksoisaika-
toiminto toiminto toiminto

Kalenteri- Kellonaika-
toiminto toiminto

Paina C.

KALENTERI
Päiväyksen asettaminen

Pidä B alaspainettuna Paina B.
Vuosi

Kuukausi

Kuukausi Viikonpäivä Päivä
Päivämäärä

1. Pidä B-painiketta alaspainettuna kalenteritilassa n. kaksi sekuntia, kunnes näyttöön syttyy "ADJ" ja vuosiluku alkaa
vilkkua. Jatka B-painikkeen pitämistä alaspainettuna, kunnes numerot vilkkuvat.

2. Kun jokin asetus on valittu (vilkkuu), voit suurentaa sen arvoa painamalla C-painiketta. Pidä C-painiketta yhtäjaksoi-
sesti alaspainettuna suurentaaksesi vilkkuvaa asetusta nopeasti.

3. Paina B-painiketta yllä esitetyssä järjestyksessä.
• Viikonpäivä asettuu automaattisesti päiväyksen mukaisesti.
• Päiväys voidaan asettaa tammikuun 1 päivän, 2000 - joulukuun 31 päivän, 2099 väliselle ajalle.
• Älä käytä mitään painiketta muutamaan minuuttiin, kun jokin valinta vilkkuu. Vilkkuminen lakkaa ja kello palaa

kalenteritoimintoon automaattisesti.
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KELLONAIKA
Kellossa on erillinen digitaalinen ja analoginen kellonaikatoiminto. Digitaali- ja analogiajan asetustoimenpiteet ovat
erilaiset.

Digitaaliajan asettaminen
PM-ilmaisin Pidä B alaspainettuna Paina B.

Sekunnit Tunnit

Paina B.

Kuukausi Viikonpäivä 12/24 Minuutit
Päivämäärä Paina B. Paina B.

1. Pidä B-painiketta alaspainettuna kellonaikatilassa n. kaksi sekuntia, kunnes näyttöön syttyy "ADJ" ja sekunnit alkavat
vilkkua. Jatka B-painikkeen pitämistä alaspainettuna, kunnes sekuntinumerot vilkkuvat.

2. Voit nollata sekunnit painamalla C-painiketta niiden vilkkuessa. Jos painat C-painiketta laskennan ollessa 30 - 59
välisellä alueella, sekunnit nollautuvat (00) minuuttiluku kasvaa yhdellä (1). 00 - 29 välisellä alueella sekunnit nollau-
tuvat minuuttilukua muttamatta.

3. Paina B-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta (valinta) yllä esitetyssä järjestyksessä.
4. Kun tunnit tai minuutit on valittu (vilkkuu), voit suurentaa asetusta painamalla C-painiketta. 

Pidä C-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna suurentaaksesi vilkkuvaa asetusta nopeasti.
Kun 12/24-tuntinen asetus on valittu, voit vaihtaa aikaformaattinen välillä painamalla C-painiketta.
• Jos et paina mitään painiketta muutamaan minuuttiin jonkin asetuksen vilkkuessa, vilkkuminen lakkaa ja kello

palaa automaattisesti takaisin kellonaikatoimintoon.

ANALOGIAJAN     ASETTAMINEN
Suorita alla esitetyt toimenpiteet, jos kellon analogiset osoittimet eivät näytä samaa
aikaa kuin digitaalinäyttö.
• Minuuttiosoitin siirtyy 1/3-minuuttia joka kerta, kun sekuntien laskenta digitaali-

näytössä saavuttaa 00, 20 ja 40 sekuntia.

Analogiajan säätäminen
Paina A-painiketta missä tahansa toimintatilassa siirtääksesi osoittimia 20 sekuntia eteeenpäin. Osoittimet siirtyvät
nopeasti pitämällä A-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
• Huomioi, että osoittimia voi siirtää ainoastaan eteenpäin - ei taaksepäin. Noudata varovaisuutta välttääksesi ohitta-

masta haluamaasi asetusta epähuomiossa.

NÄYTÖN     TAUSTAVALO
Paina L-painiketta missä tahansa toimintatilassa (paitsi tehdessäsi asetuksia) sytyttääksesi digitaalinäytön taustavalon
n. kahdeksi sekunniksi.
• Kellossa on electro-luminescent (EL) paneeli, joka menettää valaisutehoaan pitkäaikaisen käytön myötä.
• Taustavaloa on vaikea nähdä suoriassa auringonpaisteessa.
• Kellosta kuuluu hiljainen ääni aina, kun taustavalo syttyy. Tämäei ol mikään toimintavika.
• Taustavalo sammuu automaattisesti aina, kun jokin hälytys alkaa soimaan.
• Taustavalon jatkuva käyttö lyhentää pariston käyttöikää.

HÄLYTYSTOIMINTO
Kun hälytystoiminto aktivoidaan, hälytys soi esiasetettuun aikaan 20 sekuntia päivittäin.

Pidä B alaspainettuna
Tunnit

Paina B.
Tunnit Minuutit Minuutit

Toimintoilmaisin Paina B.

Hälytysajan asettaminen
1. Pidä B-painiketta alaspainettun n. kaksi sekuntia hälytystilassa, kunnes näyttöön ilmestyy "ADJ" ja tuntinumerot

vilkkuvat. Pidä  B-painiketta alaspainettuna, kunnes tuntinumerot vilkkuvat.
2. Paina C-painiketta suurentaaksesi asetusta. Pidä C-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna suurentaaksesi nykyistä
 asetusta nopeasti.
3. Paina B-painiketta vaihtaaksesi valintaa edellisellä sivulla esitetyssä järjestyksessä.

• Valitsemasi hälytysformaatti (12-tuntia tai 24-tuntia) vastaa normaalia kellonaikaa varten valitsemaasi formaattia.
• Asettaessasi hälytysaikaa käyttämällä 12-tuntia formaattia, huomioi oikea aika (a.m. = aamupäivä) tai (p.m. = ilta-

päivä).
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• Jos et paina mitään painiketta muutamaan minuuttiin jonkin valinnan vilkkuessa näytössä,vilkkuminen lakkaa ja
kello palaa hälytystoimintoon automaattisesti.

• Hälytys kytkeytyy päälle automaattisesti aina, kun muutat hälytysaika-asetusta.

Hälytyksen katkaiseminen
Hälytyksen käynnistyttyä voit katkaista sen painamalla mitä tahansa painiketta.

Päivittäishälytyksen päällekytkentä ja katkaisu
Paina B-painiketta hälytystoiminnossa kytkeäksesi hälytyksen päälle tai pois.

Päällä Katkaistu
Paina B.

Hälytyksen testaaminen
Voit käynnistää hälytyksen pitämällä C-painiketta alaspainettuna missä tahansa toimintatilassa.

SEKUNTIKELLO
Sekuntikellolla voit mitata kokonaisaikaa.
Sekuntikello mittausalue on 23 tuntia, 59 minuuttia, 59 sekuntia.
Mittausyksikkö on 1/100-sekuntia kokoaisaikamittauksen ensimmäisen tunnin osalta.
Tämän jälkeen mittausyksikkö on yksi sekunti.

Ensimmäinen tunnin jälkeen
Minuutit
 Sekunnit Tunnit Sekunnit

  Toimintoilmaisin Minuutit
1/100-sekunnit

KAKSOISAIKA
Kaksoisaikatoiminto mahdollistaa kellonajan tarkistamisen jostakin toisesta aikavyöhykkeestä.

Kaksoisajan asettaminen

Pidä B alaspainettuna
Tunnit

Sekunnit Paina B.

Tunnit Minuutit
    Minuutit Toimintoilmaisin Paina B.

1. Pidä B-painiketta alaspainettun n. kaksi sekuntia hälytystilassa, kunnes näyttöön ilmestyy "ADJ" ja tuntinumerot
vilkkuvat. Pidä  B-painiketta alaspainettuna, kunnes tuntinumerot vilkkuvat.

2. Paina C-painiketta suurentaaksesi asetusta. Pidä C-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna suurentaaksesi nykyistä
 asetusta nopeasti.
3. Paina B-painiketta vaihtaaksesi valintaa yllä esitetyssä järjestyksessä.

• Valitsemasi aikaformaatti (12-tuntia tai 24-tuntia) vastaa normaalia kellonaikaa varten valitsemaasi formaattia.
• Sekuntien laskenta on tahdistettu sekuntien laskentaan kellonaikatoiminnossa.
• Jos et paina mitään painiketta muutamaan minuuttiin jonkin valinnan vilkkuessa näytössä,vilkkuminen lakkaa ja

kello palaa kaksoisaikatoimintoon automaattisesti.

TEKNISET     TIEDOT
Tarkkuus normaalissa lämpötilassa: ±15 sekuntia/kuukausi
Kalenteri: Kuukausi, päivämäärä, viikonpäivä

Kalenterijärjestelmä: Automaattinen kalenteri, esiohjelmoitu vuodesta 2000 vuoteen 2099 asti.
Kellonaika: Tunnit, minuutit, sekunnit, am/pm (P)

Aikajärjestelmä: vaihdettavissa 12-tunnin/24-tunnin formaatti
Hälytys: Päivittäishälytys
Sekuntikello:

Mittauskapasiteetti: 23 tuntia, 59 minuuttia, 59 sekuntia
Mittausyksikkö: 1/100-sekunnit (enimmäiset 60 minuuttia), (1 sekunti 60 minuutin jälkeen)
Mittaustoiminnot: Kokonaisaika

Kaksoisaika: Tunnit, minuutit, sekunnit
Taustavalo: EL (electrolumiscent) taustavalo
Paristo: Yksi litiumparisto (tyyppi CR2016)
Pariston toimintaikä: Likimäärin 3 vuotta (2 sekuntia hälytystä/päivä, 2 sekuntia taustavaloa/päivä)
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