
CASIO-moduuli 5302 
KÄYTTÖOHJE

Onnittelemme Sinua tämän CASIO-kellon hankkimisesta
Sovellukset
Kellossa on sisäänrakennetut suuntaa ja lämpötilaa mittaavat anturit. Kellon osoittimet ja näytöt ilmaisevat mittausten 
tulokset. Nämä ominaisuudet ovat erittäin hyödyllisiä, kun harrastetaan patikointia, vuoristokiipeilyä tai muita ulkoaktivi-
teetteja.

Varoitus!
• Kellon sisäänrakennettuja mittaustoimintoja ei ole tarkoitettu ammattimaista tai teollista tarkkuutta vaativiin mit-

tauksiin. Kellon tuottamia mittausarvoja tulee käyttää ainoastaan vertailutarkoituksiin.
• Kiipeillessäsi vuorilla tai harrastaessasi muita aktiviteetteja, joissa suunnan menettäminen voi aiheuttaa vaaralli-

sen tai henkeä uhkaavan tilanteen, käytä aina toista kompassia mittaamiesi suuntalukemien varmistamiseksi.
• Huomioi, että CASIO COMPUTER CO., LTD. ei vastaa sinun tai kolmannen osapuolen vahingoista tai tietojen

häviämisistä, jotka ovat syntyneet tämän tuotteen käytön tai sen toimintavian seurauksena.

Varoitus!

Älä koskaan katso suoraan optisen instrumentin linssiin.
Tämä merkintä on varoitus luokan 1M UV LED-tuotteille, jotka täyttävät direktiivin IEC80825-1:1993+A1:1997.
Vaikka luokan 1M UV LED-valo on näkymätöntä, älä koskaan katso suoraan optisen instrumentin linssiin.
UV LED-valon maksimiteho on alle 25 nW ja aallonpituus 375 nm.

KÄYTTÖOHJETTA KOSKEVA HUOMAUTUS
• 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.
• Huomioi, että käyttöoppaan tuotepiirrokset ovat ainoastaan vertailua varten,

joten varsinainen tuote saattaa poiketa jonkin verran piirroksista.

ASIAT, JOTKA TULEE TARKISTAA ENNEN KELLON KÄYTTÖÄ
1 . Tarkista kotikaupunki- ja kesäaika-asetus (DST).

Konfiguroi kotikaupunki- ja kesäaika-asetukset suorittamalla toimenpiteet kohdasta ”Kotikaupunkiasetusten konfigu-
roiminen”.

Tärkeää!
Oikea maailmanaikatoiminnon aika riippuu kellonaikatoiminnolla asetetusta oikeista kotikaupunki-, aika- ja päiväysasetuk-
sista. Varmista, että konfiguroit nämä asetukset oikein.
2 . Aseta oikea aika.

Katso lisätietoja kohdasta ”Aika- ja päiväysasetusten konfigurointi”.
Kello on nyt käyttövalmis.
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TOIMINTOJEN VERTAILUOPAS
Kellossa on 7 toimintoa. Valitse toiminto sen mukan mitä haluat tehdä.

Toiminnon valinta
• Alla oleva piirros näyttää painikkeet joita on painettava navigoidessasi toimintojen välillä.
• Voit palata kellonaikatoiminnolle mistä tahansa toimintatilasta pitämällä D-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.

Yleistoiminnot
Tässä osassa kuvattuja toimintoja ja toimenpiteitä voidaan käyttää kaikissa toimintatiloissa.
Kellonaikanäytön suoravalinta
• Voit palata kellonaikatoiminnolle mistä tahansa toimintatilasta pitämällä D-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
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Suoritettava toimenpide: Valitse tämä toiminto:
• Kotikaupungin nykyisen päivämäärän tarkistus.
• Kotikaupunki- ja kesäaika-asetusten (DST( konfigurointi. Kellonaikatoiminto
• Aika- ja päiväysasetusten konfigurointi.
• Määrittää nykyisen suunnan tai suunnan nykyisestä sijainnista suuntailmaisimella

ja kulma-arvolla. Digitaalikompassitoiminto
• Määrittää nykyisen sijainnin kellon ja kartan avulla.
Määrittää lämpötilan nykyisestä sijainnista. Lämpömittaritoiminto
Näyttää kellonajan yhdestä 48 kaupungista (31 aikavyöhykettä) ympäri maapallon Maailmanaikatoiminto
Kokonaisajan mittaaminen sekuntikellolla. Sekuntikellotoiminto
Ajastimen käyttö. Ajastintoiminto
Hälytysajan asettaminen. Hälytystoiminto

Sekuntikello Maailmanaika Kellonaika

Digitaali-
kompassi

Toimintatilan Toimintatilan
Ajastin osoitin Hälytys osoitin Lämpömittari

Toimintatilan
osoitin



Automaattiset paluuominaisuudet
• Kello palaa kellonaikatilaan automaattisesti mistä tahansa muusta tilasta, jos et suorita mitään painiketoimenpidettä

tietyn ajan sisällä.

Perusnäytöt
Valitessasi hälytys-, maailmanaika- tai digitaalikompassitoiminnon, näyttöön ilmestyy ensimmäiseksi tiedot, jotka olivat
tarkasteltavana, kun kyseinen toiminto viimeksi suljettiin.
Tietojen selailu
E ja B-painikkeita käytetään asetusruudussa tietojen selaamiseksi näytössä. Useimmissa tapauksissa voit nopeuttaa
tietojen selailua pitämällä kyseisiä painikkeita yhtäjaksoisesti alaspainettuna.

Digitaalimittarit
• Ylempi digitaalimittari (A) näyttää sekuntien laskennan kellonaika-, maailmanaika- ja ajastintilassa. Sekuntikellotilassa

mittari näyttää 1/10-sekunnit.Tarkastellessasi taltioituja suuntalukemia digitaalikompassitilassa, mittari toimii suunta-
osoittimena.

• Alempi digitaalimittari (B) näyttää kellonaikatoiminnon ajan (vilkkuu) ja maailmanajan (ei vilku) kaikissa toimintatiloissa
(paitsi, kun jokin asetusnäyttö on näkyvissä). 
Esimerkki:

Digitaalimittari A Digitaalimittari B

WT: Maailmanaika (Lontoo, 1:06 pm.)
HT: Kellonaikatoiminnon aika (Tokio, 10:06 pm.)

KELLONAIKA
Käytä kellonaikatoimintoa nykyisen ajan ja päiväyksen asettamista ja tarkistamista varten.
• Joka kerta, kun A-painiketta painetaan kellonaikatilassa, näytön sisältö vaihtuu alla esitetyllä tavalla.
• Digitaalimittari A ilmaisee sekuntien laskennan.

Tietonäyttö Aikanäyttö
Toimintatilan osoitin Viikonpäivä

Tuntiosoitin Minuuttiosoitin PM-ilmaisin
Digitaalimittari A Digitaalimittari B Tunnit

Kuukausi - päivä Sekunnit

KOTIKAUPUNKIASETUSTEN KONFIGUROINTI
Kotikaupunkiasetuksia on kaksi: kotikaupungin ja talviajan tai kesäajan (DST) valinta.

Kaupunkikoodi ja kaupungin nimi Kotikaupunkiasetusten konfigurointitoimenpiteet
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna kellonaikatilassa, kunnes näytön yläosaan

syttyy ADJ.
• Vapauttaessasi A-painikkeen (kun ADJ-ilmaisin on syttynyt), näytön ala-

osaan ilmestyy vilkkuva S E T. Tämä on asetustila.
• Kello sulkee asetustilan automaattisesti, jos et suorita sillä mitään toimen-

pidettä n. kolmeen minuuttiin.  
2. Käytä E (itä) ja B (länsi) painikkeita käytettävissä olevien kaupunkikoodien

selailuun.
• Jatka selailua, kunnes kotikaupungiksesi haluamasi kaupunkikoodi ilmestyy

DST-ilmaisin näyttöön.
• Kaupunkikoodeja koskevia lisätietoja löytyy käyttöoppaan lopussa kohdassa

”Kaupunkikooditaulukko”.
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Toiminnon nimi Likimääräinen aika
Hälytys, digitaalikompassi 3 minuuttia
Lämpömittari 1 - 2 minuuttia
Asetusruutu (digitaaliasetus vilkkuu) 3 minuuttia



3. Paina D-painiketta.
• D S T-ilmaisin syttyy näytön alaosaan ja valitsemasi kotikaupungin DST-asetus ilmestyy näytön yläosaan.

4. Paina E -painiketta vaihtaaksesi DST-asetuksen kesäaikaan (O N) tai talviaikaan (O F F).
• Huomioi, että talvi- ja kesäajan välinen vaihtaminen ei ole mahdollista, jos kotikaupungiksi on valittu UTC.

5. Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, sulje asetusruutu painamalla A -painiketta.
• D S T-ilmaisin syttyy näyttöön merkiksi, että kesäaika-asetus on aktivoitu.

Huom!
• Määritettyäsi kaupunkikoodin, kello käyttää UTC* yleisaikaa maailmanaikatilassa laskeakseen nykyisen ajan muita aika-

vyöhykkeitä varten kotikaupunkisi kellonaikaan perustuen.
* Coordinated Universal Time on maailmanlaajuinen tieteellinen kellonaikanormi.

UTC-vertailupisteen sijainti on Greenwich, Englanti.

Kesäaika-asetuksen vaihtaminen
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna kellonaikatilassa, kunnes näytön yläosaan

syttyy ADJ.
• Vapauttaessasi A-painikkeen (kun ADJ-ilmaisin on syttynyt), näytön ala-

osaan ilmestyy vilkkuva S E T.
2. Paina D-painiketta.

• D S T-ilmaisin syttyy näytön alaosaan ja valitsemasi kotikaupungin DST-
asetus ilmestyy näytön yläosaan.

3. Paina E -painiketta vaihtaaksesi DST-asetuksen kesäaikaan (O N) tai talviaikaan (O F F).
4. Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, sulje asetusruutu painamalla Apainiketta.

• D S T-ilmaisin syttyy näyttöön merkiksi, että kesäaika-asetus on aktivoitu.

AIKA- JA PÄIVÄYSASETUSTEN KONFIGUROINTI
Suorita alla esitetyt säätötoimenpiteet, jos kellonaikatoiminnon aika- ja päiväysasetukset ovat väärät.
Digitaalisten kotikaupunkitietojen vaihtaminen muuttaa myös analogista aika-asetusta vastaavasti. Jos analogisten osoitti-
mien asennot poikkeavat digitaaliajasta, tarkista osoittimien asennot ja suorita tarpeelliset säädöt.

Aika- ja päiväysasetusten muuttaminen
Kaupunkikoodi 1. Pidä A-painiketta alaspainettuna kellonaikatilassa, kunnes näytön yläosaan

syttyy ADJ.
• Vapauttaessasi A-painikkeen (kun ADJ-ilmaisin on syttynyt), näytön ala-

osaan ilmestyy vilkkuva S E T.

2. Paina D-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta alla esitetyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.

• Seuraavat vaiheet selittävät ainoastaan, kuinka kellonaika-asetukset konfiguroidaan.
3. Kun muutettavaksi haluamasi asetus vilkkuu, käytä E ja/tai B-painikkeita muuttaaksesi sen arvoa alla esitetyllä tavalla.
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Kaupunki- DST 12/24-tunnin Sekunnit Tunnit Minuutit
koodi

Taustavalon Painikkeiden merk- Päivä Kuukausi Vuosi
kestoaika kiääni päällä/pois

Näyttö Toiminto Toimenpide
Kaupunkikoodin vaihtaminen. Paina E (itä) ja B (länsi).

Kesäajan (O N) ja talviajan (OFF) vaihtaminen. Paina E .

12-tunnin (12H) ja 24-tunnin (24H) aikaformaa- Paina E .
tin välinen vaihtaminen.
Sekuntien nollaaminen (jos sekuntien laskenta Paina E .
on 30-59 välillä, minuuttiluku kasvaa yhdellä).

Tuntien tai minuuttien muuttaminen. Paina E (+) tai B (-).

Vuosiluvun, kuukauden tai päivän muuttaminen.



4. Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, sulje asetusnäyttö A-painiketta painamalla.
Huom!
• Kotikaupungin valintaa ja DST-asetuksen konfigurointia koskevia lisätietoja löytyy kohdassa ”Kotikaupunkiasetusten

konfigurointi”.
• Kun kellonaikanäyttöön valintaan 12-tunnin aikaformaatti, puolen päivän - 11:59 välisiä ilta-aikoja varten näyttöön syttyy

P -kirjain. Keskiyön - 11:59 välisiä aamupäiväaikoja varten ei ole mitään ilmaisinta. 24-tunnin aikaformaatilla näyttö ilmai-
see 0:00 - 23:59 väliset ajat ilman P -ilmaisinta.

• Kellon sisäänrakennettu täysautomaattinen kalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet automaattisesti.
Asetettuasi päiväyksen, sitä ei tarvitse muuttaa paitsi vaihdettuasi kelloon uuden pariston.

• Viikonpäivä vaihtuu automaattisesti päiväyksen vaihtuessa.  

OSOITTIMIEN KOTIASENTOJEN SÄÄTÖ
Voimakas magnetismi tai isku voi aiheuttaa kellon osoittimien siirtymisen väärään aikaan.
• Kotiasennon säätäminen ei ole tarpeen, kun analoginen ja digitaalinen aika on sama kellonaikatilassa.

1. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. viisi sekuntia kellonaikatilassa kunnes
näytön yläosaan ilmestyy H.SET.
• Vapauttaessasi A-painikkeen, kun H.SET on syttynyt näyttöön, sekunti-

osoitin siirtyy klo. 12-asentoon. Tämä on sekuntiosoittimen säätötila.
• Älä vapauta A-painiketta, vaikka ADJ-ilmaisin syttyy näytön yläosaan n.

kahden sekunnin kuluttua painikkeen painamisesta. Jatka painamista,
kunnes H.SET-ilmaisin syttyy.

• Käytä D-painiketta säädettävän osoittimen valintaan. Jokainen D-painikkeen
painallus selaa asetuksia järjestyksessä sekuntiosoitin, tuntiosoitin, minuut-
tiosoitin ja toimintatilaosoitin. Valittu osoitin siirtyy 12-asentoon ja näytön
alaosan sisältö vaihtuu alla olevan taulukon esittämällä tavalla.

• Jos valittu osoitin ei siirry tarkalleen 12-asentoon, suorita alla esitetty vaihe 2.
• Kello palaa normaaliin aikatilaan automaattisesti, jos et suorita mitään toimen-

pidettä n. kolmeen minuuttiin. Kaikki siihen asti tehdyt muutokset taltioituvat
kellon muistiin.

2. Käytä E (+) ja B (-) painikkeita valitun osoittimen asennon säätämiseen.
• Osoittimen säätö nopeutuu pitämällä jompaa kumpaa painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna. Osoittimien nopean

siirtymisen käynnistyttyä, osoitin jatkaa nopeaa siirtymistä kunnes painike vapautetaan. Voit lopettaa osoittimien
nopean siirtymisen painamalla mitä tahansa painiketta.

• Sekuntiosoitin ja toimintatilan osoitin lopettavat nopean siirtymisen automaattisesti tehtyään yhden täyden kerrok-
sen. Minuuttiosoitin pysähtyy 12 kierroksen jälkeen automaattisesti.

3. Paina A-painiketta poistuaksesi kotiasennon säätötilasta ja palataksesi normaaliin kellonaikaan.
Huom!
Suoritettuasi kotiasennon säätötoimenpiteen, valitse kellonaikatila ja tarkista, että analogiset osoittimet ja digitaaliaika
näytön alaosassa ovat samat. Suorita muussa tapauksessa kotiasennon säätö uudelleen.
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Näytön alaosa Valittu osoitin
Vilkkuva 00 Sekuntiosoitin
Vilkkuva 0:00 Tunti- ja minuuttiosoittimet
Vilkkuva apunäyttö Toimintatilavalitsin



DIGITAALIKOMPASSIN KÄYTTÖ
Kellon ollessa digitaalikompassitilassa sisäänrakennettu suunta-anturi tunnistaa magneettisen pohjoisen säännöllisin
välein ja ilmaisee yhden 16 suunnasta näytön yläosassa.

12-asento Suuntalukeman otto digitaalikompassilla
Pohjoisen osoitin Suuntailmaisin 1. Laita kello tasaiselle alustalle. Jos kello on ranteessa, varmista, että

ranteesi on vaakatasossa (suhteessa horisonttiin).  
2. Aseta kello siihen suuntaan, jonka haluat tarkistaa.
3. Paina C-painiketta missä tahansa tilassa (paitsi asetustilassa) suorittaak-

sesi digitaalisen kompassitoimenpiteen.
Kulma-arvo (astelukuna) • Toimintatilan osoitin siirtyy COMP-asentoon.

• Näytön yläosaan syttyy COMP merkiksi, että digitaalikompassi on
käytössä.

• Kellon näyttämiä suuntalukemia koskevia lisätietoja löytyy kohdassa
”Digitaalikompassin lukemat”.

Huom!
• Jos näytön yläosassa näkyy jokin kulma-arvo, se tarkoittaa muistiin taltioitua suuntalukemaa. Paina tällaisessa tapauk-

sessa E -painiketta taltioidun suuntalukeman sulkemiseksi.
4. Paina D-painiketta palataksesi tilaan, jossa kello oli juuri ennen digitaalikompassin valintaa. Pidä D-painiketta alaspai-

nettuna vähintään kaksi sekuntia palataksesi kellonaikatilaan.

Digitaalikompassin lukemat
• Painaessasi C-painiketta suuntalukeman ottamiseksi digitaalikompassilla, näytön yläosaan syttyy COMP.

Kahden sekunnin kuluttua digitaalikompassin käynnistämisestä, näytön yläosaan ilmestyy ilmaisin, joka näyttää mihin
suuntaan kellon 12-asento osoittaa. Sekuntiosoitin osoittaa magneettista pohjoista.

• Ensimmäisen saadun lukeman jälkeen kello jatkaa suuntalukemien ottoa digitaalikompassilla 20 sekuntiin asti, jonka
jälkeen digitaalikompassi pysähtyy automaattisesti.

• Suuntailmaisin ja kulma-arvo näyttää - - - merkiksi, että digitaalisten suuntalukemien otto on päättynyt.
• Automaattinen valokytkin on poiskytkettynä 20 sekunnin ajan digitaalikompassin ottaessa suuntalukemia.
• Alla oleva taulukko näyttää näytön yläosaan ilmestyvien lyhenteiden tarkoituksen.

• Kulma-arvon virhemarginaali on ±15 astetta kellon ollessa horisontaalisessa asennossa (suhteessa horisonttiin).
Jos ilmaistu suunta on esimerkiksi luode (NW) ja asteluku 315, todellinen suunta voi olla mikä tahansa 300 - 330
asteen välillä.

• Huomaa, että digitaalikompassin käyttö, kun kello ei ole horisontaalisessa asennossa voi tuottaa suuren virheen.
• Voit kalibroida suunta-anturin, jos epäilet suuntalukeman olevan väärä.
• Käynnissä oleva suuntalukeman otto digitaalikompassilla pysähtyy väliaikaisesti, jos jokin hälytys (päivittäishälytys,

tasatuntisignaali, ajastinhälytys) käynnistyy tai taustavalo sytytetään B-painiketta painamalla. Digitaalikompassi jatkaa
suuntalukeman ottoa jäljellä olevan ajan puitteissa, kun kyseinen toiminto päättyy.

• Suuntalukemien ottoa koskevia lisätietoja löytyy kohdassa ”Digitaalikompassia koskevat varotoimenpiteet”.

Suunta-anturin kalibrointi
Suunta-anturi tulee kalibroida aina, kun epäilet että kellon tuottamat suuntalukemat ovat vääriä. Voit käyttää jompaa kum-
paa kahdesta erilaisesta suunta-anturin kalibrointimenetelmästä: kaksisuuntainen kalibrointi tai magneettisen poikkeaman
korjaus.
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Suunta Tarkoitus Suunta Tarkoitus Suunta Tarkoitus Suunta Tarkoitus
Pohjoinen Pohjois- Koillinen Itäkoillinen

koillinen

Itä Itäkaakko Kaakko Eteläkaakko

Etelä Etelälounas Lounas Länsilounas

Länsi Länsiluode Luode Pohjoisluode



• Kaksisuuntainen kalibrointi
Kaksisuuntainen kalibrointi kalibroi suunta-anturin suhteessa magneettiseen pohjoiseen. Käytä kaksisuuntaista kalib-
rointia, kun haluat ottaa suuntalukemia alueella, jotka ovat alttiina magnetismille. Tämän tyyppistä kalibrointia käytetään
jos kello magnetisoituu jostain syystä.

Tärkeää!
Mitä tarkemmin kaksisuuntainen kalibrointi tehdään, sitä suuremman tarkkuuden  suunta-anturi myös tuottaa.
Suorita kaksisuuntainen kalibrointi aina, kun vaihdat suunta-anturin käyttöympäristöä tai tuntiessasi, että suunta-anturi
tuottaa vääriä lukemia.

• Magneettisen poikkeaman korjaus
Magneettisen poikkeaman korjauksella voit syöttää magneettisen poikkeamakulman (magneettisen pohjoisen ja todelli-
sen pohjoisen välinen ero), jolloin kellon on mahdollista näyttää todellinen pohjoinen. Voit suorittaa tämän toimenpiteen,
kun magneettisen poikkeaman kulma-arvo on merkitty käyttämääsi karttaan. Huomioi, että poikkeamakulma voidaan syöt-
tää ainoastaan kokonaisina asteyksikköinä, joten saatat joutua pyöristämään kartan ilmaisemaa arvoa.
Jos kartalle on merkitty poikkeamakulmaksi 7.4°, syötä tasan 7°. Jos kyseessä on 7.6!, syötä 8°. Kulma-arvon ollessa 7.5°, 
voit syöttää 7° tai 8°.

Kaksisuuntaista kalibrointia koskevia varotoimenpiteitä
• Voit käyttää kumpaa tahansa kahdesta vastakkaisesta suunnasta kaksisuuntaista kalibrointia varten. Muista kuitenkin

varmistaa, että suuntien välinen ero on 180°, sillä väärä kalibrointi antaa vääriä suunta-anturilukemia.
• Älä siirrä kelloa kalibroinnin ollessa käynnissä jompaan kumpaan suuntaan.
• Suorita kalibroiminen ympäristössä, joka vastaa paikkaa, jossa suunnittelet suuntalukemien ottoa. Jos tarkoituksesi on 

ottaa suuntalukemia avoimella kentällä, suorita kalibrointi myös avoimella kentällä.

Kaksisuuntaisen kalibroinnin käynnistys
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna digitaalikompassitilassa.

• Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon kaksisuuntaisen kalibrointitilan
merkiksi.

2. Aseta kello tasaiselle pinnalle mihin tahansa suuntaan ja paina C-painiketta
ensimmäisen suunnan kalibroimiseksi.
• Näytön alaosaan ilmestyy - - - ensimmäisen suuntakalibroinnin ollessa

käynnissä. Näytön yläosaan syttyy hetkeksi O K, jonka jälkeen näyttöön
ilmestyy . Näytön alaosassa näkyy -2-. Tämä ilmaisee, että kello on valmis
toisen suunnan kalibrointia varten.

3. Käännä kelloa 180 astetta.
4. Paina C-painiketta uudelleen toisen suunnan kalibroimiseksi.

• Näytön alaosaan ilmestyy - - - kalibroinnin ollessa käynnissä.
• Onnistuneen kalibroinnin jälkeen näytön yläosaan syttyy O K ja kello palaa digitaalikompassitilaan.
• Näytön yläosaan syttyy hetkeksi E R R, jos kalibroinnin aikana tapahtuu jokin häiriö. Tämän jälkeen näyttö palaa

automaattisesti ensimmäisen suunnan kalibrointiruutuun (näyttöön, joka ilmestyi, kun A-painiketta pidettiin alas-
painettuna vaiheessa 1).

Magneettisen poikkeaman korjauksen käynnistys
Magneettisen poikkeaman suunta (E, W tai OFF)

1. Pidä A-painiketta alaspainettuna digitaalikompassitilassa.
• Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon kaksisuuntaisen kalibrointitilan

merkiksi.
2. Valitse magneettisen poikkeaman korjaustila painamalla D-painiketta.

Magneettisen poikkeaman •Näytön yläosa näyttää magneettisen poikkeaman nykyisen poikkeama-
kulma-arvo suunnan ja näytön alaosa näyttää magneettisen poikkeaman nykyisen 

kulma-arvon.
3. Käytä E (itä) ja B (länsi) painikkeita asetusten muuttamiseen.

• Seuraavassa selitykset magneettisen poikkeamakulman suunta-asetuksista.
OFF: Kello ei suorita magneettisen poikkeaman korjausta. Magneettinen poikkeamakulma on tällä asetuksella 0°.
E: Kun magneettinen pohjoinen sijaitsee idässä (itäinen poikkeama).
W: Kun magneettinen pohjoinen sijaitsee lännessä (läntinen poikkeama).
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• Voit valita W90° - E90° välisen arvon näillä asetuksilla.
• Voit katkaista (O F F) magneettisen poikkeaman korjauksen painamalla E ja B-painikkeita samanaikaisesti.
• Edellisen sivun piirros ilmaisee syötettävän arvon ja suunta-asetuksen joka on valittava, kun kartta näyttää

magneettiseksi poikkeamaksi 1° West (läntinen poikkeama).
4. Kun asetus on mieleisesi, sulje asetusruutu painamalla A-painiketta.

Suuntimamuistin käyttö
Suuntimamuistin Pohjoisen osoitin
osoitin klo 12 Suuntimamuisti mahdollistaa suuntalukeman väliaikaisen taltioinnin ja näytön, joten

voit käyttää sitä vertailua varten ottaessasi peräkkäisiä digitaalikompassilukemia.
Suuntimamuistitietojen valinta näyttää taltioidun suuntakulman näytön alaosassa 
yhdessä digitaalimittarin (A) kanssa, joka näyttää taltioidun lukeman.
Jos käynnistät digitaalisen kompassitoimenpiteen suuntimamuistitietojen ollessa

Nykyisen lukeman Suuntimamuistin näkyvissä näytössä, digitaalikompassilukeman suuntakulma (12-asennosta lukien)
suuntakulma suuntakulma- näkyy näytön alaosassa ja taltioitu suuntimamuistilukema näytön yläosassa.

arvo

Suuntakulmalukeman taltiointi suuntimamuistiin
1. Paina C-painiketta digitaalikompassin käynnistämiseksi.

• Kompassi ottaa ensin aloituslukeman ja sitten uuden lukeman 20 sekunnin välein.
• Jos suuntimamuistin kulma-arvo on jo näkyvissä näytön alaosassa, se tarkoittaa, että lukema on jo taltioitu suuntima-

muistiin. Paina E -painiketta tällaisessa tapauksessa pyyhkiäksesi suuntimamuistilukeman ja sulkeaksesi muistiruu-
dun ennen seuraavaa vaihetta.

2. Taltioi nykyinen lukema suuntimamuistiin painamalla E -painiketta 20 sekunnin sisällä digitaalikompassin ottaessa 
suuntalukemia.
• Suuntimamuistin kulma-arvo vilkkuu n. sekunnin näytön alaosassa sen taltioituessa muistiin. Tämän jälkeen kulma-

arvo lakkaa vilkkumasta (merkiksi, että kyseessä on suuntimamuistitieto) ja uusi 20 sekunnin suuntalukeman otto
käynnistyy.

• Voit painaa C-painiketta milloin tahansa suuntimamuistin kulma-arvon ollessa näytössä, käynnistääksesi uuden
20 sekunnin lukeman oton. Toimenpide ilmaisee suuntakulman suunnasta, johon kellon 12-asento osoittaa.
Nykyisen lukeman suuntakulma häviää näytöstä, kun 20 sekunnin pituinen lukemien otto on päättynyt.

• Digitaalimittari A näyttää suuntimamuistiin taltioidun suunnan ainoastaan seuraavissa tapauksissa.
- Ensimmäisten 20 sekunnin aikana muistitietojen valinnasta.
- C-painiketta painamalla käynnistetyn suuntalukeman oton aikana suuntimamuistitietojen ollessa ilmaistuna 

näytön yläosassa.
• Painamalla E -painiketta suuntimamuistitietojen ollessa näytössä, suuntimamuistin nykyinen lukema pyyhkiytyy ja 

uusi 20 sekunnin suuntalukeman otto käynnistyy.

Suuntimamuistin osoitin
Digitaalimittari A ilmaisee suuntimamuistiin taltioidun lukeman.

Suunta suoraan eteenpäin

Suunnan näyttöalue (ilmaisee lukeman ±60 suunnasta 0)

Lukema on näyttöalueen ulkopuolella (lukema on enemmän kuin 60° vasemmalle 0-suunnasta) 

Lukema on näyttöalueen ulkopuolella (lukema on enemmän kuin 60° oikealle 0-suunnasta)

Lukema suoraan taaksepäin 

• Käänny taltioidun lukeman suuntaan ja liikuskele, kunnes suuntimamuistin osoitin näyttää suoraan eteenpäin. 
Katso yllä oleva piirros.

Digitaalikompassin käyttö kiipeillessäsi vuorilla tai harrastaessasi patikointia
Tämä osa näyttää kolme esimerkkiä kellon digitaalikompassin käytöstä.
• Nykyisen sijaintisi löytäminen kartan avulla.

Nykyisen sijaintisi tietäminen on erittäin tärkeää kiipeillessäsi vuorilla tai patikoidessasi. Tätä varten sinun on ”asetet-
tava” kartta, mikä tarkoittaa kartan suuntaamista siten, että kartalle merkityt suunnat ovat yhdenmukaiset sijaintisi
todellisten suuntien kanssa. Periaatteessa tämä on  kartan suuntaamista kellon ilmaiseman pohjoisen mukaan.

• Löytää kohteelle suuntima.
• Suuntakulman märittäminen kohteeseen kartalla ja kulkeminen kyseiseen suuntaan.
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Kartan asettaminen ja nykyisen sijainnin löytäminen
1. Suuntaa ranteessa oleva kello siten, että sen näyttö on horisontaalisessa asennossa.
2. Paina C-painiketta missä tahansa tilassa (paitsi asetustilassa) ottaaksesi kompassilukeman.

• Kello ottaa suuntalukeman 20 sekunnin välein.
Kartalle merkitty pohjoinen 3. Käännä karttaa liikuttamatta kelloa, kunnes kartalle merkitty pohjoinen on

yhdenmukainen kellon näyttämän pohjoisen kanssa.
• Jos kello on konfiguroitu näyttämään magneettista pohjoista, suuntaa kartan

magneettinen pohjoinen kellon näytön mukaan.
Jos kello on konfiguroitu näyttämään poikkeaman todellisen pohjoisen kor-
jaamiseksi, suuntaa kartan todellinen pohjoinen kellon näytön mukaan.
Tarkempia tietoja löytyy kohdasta ”Suunta-anturin kalibrointi”.

• Toimenpide suuntaa kartan nykyisen sijaintisi mukaan..
4. Määritä sijaintisi tarkkailemalla maanmuodostumia ympärilläsi.

Pohjoisen osoittimen ilmaisema
pohjoinen

Suuntiman etsiminen kohteeseen

1. Käännä ranteessa olevaa kelloa siten, että sen näyttö on horisontaalisessa
asennossa.

Kohde 2. Aseta kartta siten, että siihen merkitty pohjoinen on yhdenmukainen kellon
Nykyinen näyttämän pohjoisen kanssa ja määritä sijaintisi.
sijainti • Katso kohta ” Kartan asettaminen ja nykyisen sijainnin löytäminen” yllä esi-

klo 12-asento tetyn vaiheen suorittamista koskevia lisätietoja varten.
3. Käännä kartta seuraavaksi siten, että haluamasi kulkusuunta kartalla osoittaa

suoraan eteenpäin.
4. Paina C-painiketta missä tilassa tahansa (paitsi asetustilassa) ottaaksesi digi-

taalisen kompassilukeman.
• Lukema ilmestyy näytön yläosaan n. kahden sekunnin kuluttua.

5. Pidä karttaa edelleen edessäsi ja käännä vartaloasi, kunnes kellon näyttämä
pohjoinen ja pohjoisen suunta kartalla ovat yhdenmukaiset.
• Toimenpide asettaa kartan nykyisen sijaintisi mukaan, joten suuntima koh-

teeseen on suoraan eteenpäin.

Suuntakulman määrittäminen karttaan merkittyyn kohteeseen ja kulkeminen kyseiseen suuntaan
(suuntimamuisti)

1. Aseta kartta siten, että siihen merkitty pohjoinen on yhdenmukainen kellon
näyttämän pohjoisen kanssa ja määritä nykyinen sijaintisi.

Kohde • Katso kohta ” Kartan asettaminen ja nykyisen sijainnin löytäminen” yllä esi-
Nykyinen tetyn vaiheen suorittamista koskevia lisätietoja varten.
sijainti 2. Vaihda asentoa vasemmalla olevan piirroksen mukaisesti siten, että käännyt

klo 12-asento (ja kellon 12-asento) suoraan kohteen suuntaan, pitäen samalla karttaan mer-
kittyä pohjoista kohti kellon ilmaisemaa pohjoista.
• Jos yllä esitetty vaihe osoittautuu vaikeaksi, kun kaikki on pidettävä kohdis-

tettuna, asetu ensin oikeaan asentoon (kellon 12-asento osoittaa kohtee-
seen) välittämättä kartan suuntauksesta. Suorita seuraavaksi vaihe 1 uudel-
leen asettaaksesi kartan.

Suuntimamuistin
osoitin a b a . Suuntimamuistin osoitin

b . Kellon 12-asento
3. Paina C-painiketta missä tilassa tahansa (paitsi asetustilassa) ottaaksesi digi-

taalisen kompassilukeman.
• Valintatilan osoitin siirtyy COMP-asentoon.

Nykyisen lukeman
suuntakulma Suuntimamuistin kulma-arvo
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4. Paina E -painiketta suuntakulmaluvun ollessa käynnissä taltioidaksesi näytön ilmaiseman suunnan suuntimamuistiin.
• Suuntimamuistiin  taltioitu suuntakulma-arvo ja suuntiman osoitin näkyvät näytössä n. 20 sekuntia.
• Paina C-painiketta, jos haluat valita suuntimamuistin kulma-arvon ja suuntimamuistin osoittimen uudelleen.
• Lisätietoja löytyy kohdasta ”Suuntimamuistin käyttö”.

5. Siirry nyt eteenpäin samalla, kun tarkkailet suuntimamuistin osoitinta varmistuaksesi, että se pysyy 12-asennossa.
• Vaiheessa 4 taltioitu suuntimamuistitieto pyyhkiytyy painamalla E -painiketta suuntimamuistin kulma-arvon ja suun-

tamuistin osoittimen näkyessä näytössä.
Huom!
• Ollessasi kiipeilemässä vuorilla tai patikoidessasi, olosuhteet tai maantieteelliset muodostumat voivat tehdä suoraviivai-

sen etenemisen mahdottomaksi. Palaa vaiheeseen 1 tällaisessa tapauksessa ja taltioi uusi suunta kohteeseen.

Digitaalikompassia koskevat varotoimenpiteet
Kellossa on sisäänrakennettu magneettianturi joka ilmaisee maanpäällisen magnetismin. Tämä tarkoittaa, että kellon näyt-
tämä pohjoinen on magneettinen pohjoinen, mikä eroaa jonkin verran todellisesta pohjoisesta. Magneettinen pohjois-
napa sijaitsee pohjois-Kanadassa ja magneettinen etelänapa etelä-Australiassa. Huomaa, että magneettisen pohjoisen ja
Todellisen pohjoisen välinen ero mitattuna kaikilla magneettikompasseilla, näyttää kasvavan, kun lähetytään jompaa kum-
paa magneettinavoista. Muista myös, että jotkut kartat ilmoittavat todellisen pohjoisen (magneettisen pohjoisen sijasta),
joten huomioi tämä käyttäessäsi tällaisia karttoja kellon kanssa.

Sijainti
• Suuntalukeman ottaminen lähellä voimakasta magnetismia voi aiheuttaa ison virhelukeman. Vältä tästä syystä suunta-

lukemien ottamista seuraavan tyyppisten kohteiden läheisyydessä: kestomagneetit  (magneettikaulaketjut tmv.), suu-
ret metalliesineet (metalliovet, kaapit, jne.), korkeajännitejohdot, antennikaapelit, kodin koneet (TV-vastaanottimet,
tietokoneet, pesukoneet, pakastimet jne.).

• Tarkkojen lukemien saavuttaminen on mahdotonta junassa, laivassa, lentokoneessa jne.
• Tarkkoja lukemia on mahdotonta saavuttaa myös sisätiloissa, erityisesti teräsbetonisten rakenteiden sisällä.

Tämä johtuu tällaisten rakenteiden metalliosista, mikä kerää magnetismia laitteista jne.

Säilytys
• Suuntima-anturin tarkkuus huononee, jos kello magnetisoituu. Tämän vuoksi kelloa tulee säilyttää etäällä magneetti-

lähteistä, kuten kestomagneetit ((magneettikaulaketjut tmv.), kodin koneet (TV-vastaanottimet, tietokoneet, pesuko-
neet, pakastimet jne.).

• Jos epäilet, että kello on magnetisoitunut, suorita toimenpiteet kohdasta ”Kaksisuuntainen kalibrointi”.

LÄMPÖTILALUKEMIEN MITTAUS
Kello käyttää lämpötila-anturia lämpötilan mittaamiseen.

Lämpömittaritoiminnon aktivointi ja katkaisu
1. Valitse lämpömittaritoiminto painamalla E -painiketta kellonaikatilassa.

• Näytön yläosaan syttyy T E M P ja lämpötilan mittaus käynnistyy.
Lämpötila Mitattu lukema ilmestyy näytön alaosaan n. sekunnissa.

• Kello jatkaa lämpötilalukemien mittaamista viiden sekunnin välein n. kahden
minuutin ajan.

2. Paina E -painiketta palataksesi kellonaikatilaan.
• Kello palaa kellonaikatilaan automaattisesti, jos et suorita mitään toimenpi-

dettä n. kahteen minuuttiin lämpömittaritoiminnon valinnasta.

Lämpötilalukemien otto
Paina E -painiketta kellonaikatilassa.
• Lämpötilan mittaus käynnistyy automaattisesti.

• Kello ilmaisee lämpötilan 0.1°C (tai 0.2°F) yksiköissä.
• Näytön ilmaiseman lämpötila-arvon tilalle ilmestyy  - - - °C (tai °F), jos mitattu

lämpötila muuttuu -10.0 °C - 60.0°C (14.0 °F - 140.0 °F) alueen ulkopuolelle.
Lämpötila Lämpötila-arvo ilmestyy näyttöön uudelleen heti, kun mitattu lämpötila aset-

tuu sallittuihin rajoihin.
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Näyttöyksiköt
Voit valita näytön lämpötilayksiköksi joko Celsius (°C) tai Fahrenheit (°F). Katso kohta ”Lämpötilayksikön määritys”.

Lämpötila-anturin kalibrointi
Kellon sisäänrakennettu lämpötila-anturi on kalibroitu tehtaalla eikä normaalisti vaadi mitään lisäsäätöjä. Jos huomaat ison
virheen kellon tuottamissa lämpötilalukemissa, voit kalibroida anturin virheiden korjaamiseksi.

Tärkeää!
• Väärä kalibrointi aiheuttaa vääriä lukemia. Lue seuraava huolellisesti ennen jatkamista.

- Vertaile kellon tuottamia lukemia jonkin toisen luotettavan ja tarkan lämpömittarin lukemiin.
- Jos kello vaatii säätämistä, poista se ranteesta ja odota n. 30 minuuttia antaaksesi lämpötilalle aikaa vakaantua.

Lämpötila-anturin kalibrointi
1. Mittaa lämpötila jollakin toisella mittauslaitteella voidaksesi määrittää tarkan

lämpötilan.
2. Valitse lämpömittaritoiminto painamalla E -painiketta kellonaikatilassa.
3. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia, kunnes lämpötilalukema

häviää näytön alaosasta. Vapauta nyt A-painike, jolloin lämpötilalukema alkaa
vilkkua, mikä ilmaisee asetustilaa.

4. Käytä E (+) ja B (-) painikkeita lämpötila-arvon kalibroimiseksi toisen instrumentin lukeman mukaan.
• Jokainen painallus muuttaa lämpötila-arvoa 0.1 °C (tai 0.2 °F) yksiköissä.
• Paina E ja B-painikkeita samanaikaisesti palauttaaksesi vilkkuvan arvon tehtaan alkuperäisasetukselle.

5. Paina A-painiketta palataksesi lämpömittaritilaan.

Lämpömittaria koskevat varotoimenpiteet
Lämpötilan mittaukset ovat alttiina kehon lämmölle (kellon ollessa ranteessa), suoralle auringonvalolle ja kosteudelle.
Saavuttaaksesi mahdollisimman tarkan mittaustuloksen, poista kello ranteesta, aseta se johonkin hyvin tuuletettuun paik-
kaan suojaan auringonvalolta ja pyyhi kosteus kellon kuoresta. Kello tarvitsee n. 30 minuuttia saavuttaakseen ympäristön
lämpötilan.

LÄMPÖTILAYKSIKÖN MÄÄRITYS
Suorita alla esitetyt toimenpiteet määrittääksesi lämpötilamittauksella käytettävän lämpötilayksikön.

Tärkeää!
Kun kotikaupungiksi valitaan TOKYO, lämpötilayksikkö on automaattisesti
Celsius (°C). Tätä asetusta ei voi muuttaa.

Lämpötilayksikön määritystoimenpiteet
1. Valitse lämpömittaritoiminto painamalla E -painiketta kellonaikatilassa.
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia, kunnes lämpötilalukema häviää näytön alaosasta. Vapauta nyt A-

painike, jolloin lämpötilalukema alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetustilaa.
3. Valitse nykyinen lämpötilayksikkö näytön alaosaan painamalla D-painiketta.
4. Paina E -painiketta vaihtaaksesi lämpötilayksiköksi °C (Celsius) tai °F (Fahrenheit).
5. Kun asetus on mieleisesi, sulje asetusruutu painamalla A-painiketta.

KELLONAJAN TARKISTUS TOISESTA AIKAVYÖHYKKEESTÄ
Käytä maailmanaikatoimintoa tarkistaaksesi kellonajan yhdestä 31 aikavyöhykkeestä (48 kaupunkia) ympäri maapallon.
Maailmanaikatoiminnolla valittua kaupunkia kutsutaan ”maailmanaikakaupungiksi”.
• Voit myös vaihtaa nykyisen maailmanaikakaupungin ja kotikaupungin maailmanaikatilassa.

Valittu maailmanaikakaupunki Maailmanaikatoiminnon valinta
Käytä D-painiketta maailmanaikatoiminnon valintaan.
• Toimintatilan osoitin osoittaa W T ja nykyinen kaupunkikoodi sekä kaupungin

nimi rullaavat näytön poikki ylemmässä näytössä. Tämän jälkeen kaupunkikoodi
jää näkyviin näytön yläosaan. Voit selata kaupunkikoodeja ja kaupunkinimiä uu-

Kellonaika valitusta maailman- delleen painamalla A-painiketta.
aikakaupungista • Digitaalimittari A näyttää sekuntien laskennan.

• Tunti-, minuutti- ja sekuntiosoittimet näyttävät kellonaikatoiminnon ajan.
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Kellonajan tarkistaminen toisesta aikavyöhykkeestä
Käytä E -painiketta (itä) maailmanaikatilassa kaupunkikoodien selaamiseen.

Talvi- tai kesäajan (DST) määrittäminen tiettyä kaupunkia varten.
1. Käytä E -painiketta maailmanaikatilassa käytettävissä olevien kaupunkikoodien 

selaamiseen.
• Jatka selaamista, kunnes näytön yläosaan ilmestyy kaupunkikoodi, jonka

Pidä A alaspai- talvi-/kesäaika-asetuksen haluat vaihtaa.
nettuna 2. Pidä A-painike alaspainettuna valitaksesi kesäajan (D S T-ilmaisin syttyy näytön

alaosaan) tai talviajan (D S T-ilmaisin sammuu).
• Kotikaupungiksi valitun kaupunkikoodin vaihtaminen maailmanaikatilassa,

vaihtaa myös kellonaikatoiminnon DST-asetuksen.
DST-ilmaisin • Huomioi, että talvi-/kesäajan (DST) vaihtaminen ei ole mahdollista, kun

maailmanaikakaupungiksi on valittu UTC.
• Talvi-/kesäaika-asetus (DST) vaikuttaa ainoastaan valittuna olevaan aikavyö-

hykkeeseen - ei muihin aikavyöhykkeisiin.
• Paina B ja E -painikkeita samanaikaisesti, jos haluat valita kaupunkikoodiksi

UTC.

Kotiaika- ja maailmanaikakaupunkien vaihtaminen
1. Käytä E -painiketta maailmanaikatilassa kaupungin valintaan, jonka haluat asettaa uudeksi kotikaupungiksi.
2. Suorita vaihtaminen painamalla A ja B -painikkeita samanaikaisesti.

A ja B

• Toimenpide tekee vaiheessa 1  valitsemasi maailmanaikakaupungin (L O N) uudeksi kotikaupungiksesi.
• Aikaisemmasta kotikaupungista (TYO (TOKYO)) tulee uusi maailmanaikakaupunki.

SEKUNTIKELLON KÄYTTÖ
Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa.

Tunnit Sekuntikellotoiminnon valinta
Käytä D-painiketta sekuntikellotoiminnon valintaan.
Toimintatilan osoitin siirtyy S T W-asentoon.

Kokonaisajan mittaaminen
Minuutit 1/100 sekunnit

Sekunnit Käynnistys Pysäytys (Käynnistys) (Pysäytys) Nollaus

Väliajan mittaaminen

Käynnistys Väliaika* Väliajan Pysäytys Nollaus
vapautus

* Näytön yläosaan syttyy SPL.
Kaksi loppuaikaa

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

* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.
** Toinen juoksija maalissa. 
*** Toisen juoksijan loppuaika.
Huom!
• Sekuntikellon mittausalue on 23 tuntia, 59 minuuttia, 59,99 sekuntia.
• Digitaalimittari A näyttää 1/10-sekuntien laskennan.
• Sekuntikello jatkaa ajanottoa, vaikka sekuntikellotila vaihdetaan johonkin toiseen toimintatilaan tai ajanotto saavuttaa

yllä mainitun mittausalueen rajan, kunnes E -painiketta painetaan.
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AJASTIMEN KÄYTTÖ
Ajastin voidaan konfiguroida käynnistymään esiasetettuun aikaan ja soittamaan hälytyksen ajastimen nollautuessa.

Ajastintoiminnon valinta
Käytä D-painiketta ajastintoiminnon valintaan.
• Toimintatilan osoitin siirtyy TMR-asentoon ja näytön alaosa ilmaisee ajastimeen

asetetun ajan.
Ajastimen aika
(minuutit, sekunnit) Ajastimen käynnistysajan määritys

1. Valitse ajastintoiminto.
• Jos ajastin on käynnissä (sekunnit vähenevät näytössä), paina A-painiketta

pysäyttääksesi sen ja paina sitten A-painiketta palauttaaksesi sen käynnis-
tysaika-arvolle.

• Jos ajastin on taukotilassa voit palauttaa sen nykyiselle käynnistysajalle pai-
namalla A-painiketta.

2. Pidä A-painiketta alaspainettuna, kunnes ajastimen nykyinen minuuttiasetus alkaa vilkkua. Tämä on asetusruutu.
3. Käytä E (+) ja B(-) painikkeita minuuttien muuttamiseksi.

• Valitaksesi ajastimen käynnistysajaksi 60 minuuttia, aseta arvoksi 6 0 ´ 0 0.
4. Paina A-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.

Ajastimen käynnistys

Käynnistys Pysäytys (Käynnistys) (Pysäytys) Nollaus

• Digitaalimittari A näyttää sekuntien laskennan.
• Ennen kuin käynnistät ajastimen, tarkista ettei se ole jo käynnissä (sekunnit vähenevät näytössä). 

Jos ajastin on käynnissä, pysäytä se painamalla E -painiketta ja palauta se sitten käynnistysaika-arvolle A-painiketta
käyttäen.

• Hälytys soi 10 sekuntia ajastimen nollautuessa. Hälytys soi kaikissa toimintatiloissa. Ajastin palautuu käynnistysaika-
arvolle nollauduttuaan.

Hälytyksen katkaisu
Paina mitä tahansa painiketta.

HÄLYTYKSEN KÄYTTÖ
Hälytysnumero tai S I G Voit asettaa yhteensä viisi erillistä päivittäishälytystä. Kun jokin hälytyksistä aktivoi-

daan, hälytys soi n. 10 sekuntia päivittäin, kun kello saavuttaa esiasetetun hälytys-
ajan. Hälytys käynnistyy, vaikka kello on jossain muussa kuin kellonaikatilassa.
Yksi hälytyksistä on torkkuhälytys, neljän muun ollessa kertahälytyksiä.
Torkkuhälytys soi viiden minuutin välein yhteensä seitsemän kertaa tai, kunnes kat-
kaiset sen. Voit aktivoida myös tasatuntisignaalin, jolloin kello piippaa kaksi kertaa

Hälytysaika (tunnit:minuutit) aina tasatunnein.

Hälytystoiminnon valinta
Käytä D-painiketta hälytystoiminnon valintaan.
• Toimintatilan osoitin siirtyy ALM-asentoon. Näytön yläosa näyttää hälytysnumeron (AL1 - AL4 tai S N Z) tai tasatunti-

signaalin ilmaisimen (SIG).
• Valitessasi hälytystoiminnon, näyttöön ilmestyy ensimmäiseksi tiedot, jotka olivat tarkasteltavana, kun toiminto viimeksi

suljettiin.

Hälytysajan asetus
1. Käytä E -painiketta hälytystilassa hälytysruutujen selaamiseksi, kunnes näytön

yläosaan ilmestyy muutettavaksi haluamasi hälytys.

Hälytys päällä/pois-
ilmaisin (ON/OFF)
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2. Pidä A-painiketta alaspainettuna, kunnes hälytysaika-asetuksen tunnit alkavat vilkkua.
• Tämä on asetusruutu.

3. Paina D-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta tuntien ja minuuttien välillä.
4. Kun jokin asetus vilkkuu, voit muuttaa sen arvoa käyttämällä E (+) ja B (-) painikkeita.

• Asettaessasi hälytysaikaa käyttäen 12-tuntista aikaformaattia, huomioi aamupäivä (ei ilmaisinta) tai iltapäivä (P -kir-
jain syttyy näyttöön).

5. Paina A-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.

Hälytyksen testaaminen
Käynnistä hälytys pitämällä E -painiketta alaspainettuna hälytystilassa.

Hälytyksen ja tasatuntisignaalin päällekytkentä ja katkaisu
1. Käytä E -painiketta hälytystilassa hälytyksen tai tasatuntisignaalin valintaan.
2. Valittuasi hälytyksen tai tasatuntisignaalin, paina A-painiketta kytkeäksesi sen päälle tai pois.

Tasatuntisignaalin ilmaisin • Hälytysilmaisin (kun jokin hälytyksistä on aktivoitu), torkkuhälytysilmaisin (kun
Hälytysilmaisin torkkuhälytys on aktivoitu) ja tasatuntisignaalin ilmaisin (kun tasatuntisignaali on

aktivoitu) näkyvät näytön yläosassa kaikissa toimintatiloissa.

Torkkuhälytysilmaisin

Hälytyksen katkaisu
Paina mitä tahansa painiketta.

NÄYTÖN TAUSTAVALO
Kellon näyttö on valaistu helpottaakseen lukemista hämärässä. Kellon automaatti-
nen valokytkin sytyttää taustavalon automaattisesti, kun käännät kellon kasvojasi
kohti.
• Automaattisen valokytkimen on oltava aktivoitu toimiakseen.

Taustavalon sytyttäminen manuaalisesti
Paina B-painiketta missä tahansa toimintatilassa (paitsi, kun jokin vilkkuva asetusruutu on näkyvissä) sytyttääksesi näytön
taustavalon.
• Suorita alla esitetyt toimenpiteet valitaksesi taustavalon kestoajaksi 1.5 sekuntia tai kolme sekuntia. Painaessasi B-pai-

niketta, taustavalo syttyy joko 1.5 sekunniksi tai kolmeksi sekunniksi taustavalon nykyisestä asetuksesta riippuen.
• Yllä esitetty toimenpide sytyttää taustavalon automaattisen valokytkimen päällä/pois-asetuksesta riippumatta.
• Taustavalo kytkeytyy pois käytöstä konfiguroidessasi ja kalibroidessasi anturin asetuksia.

Taustavalon kestoajan muuttaminen
1. Pidä A-painike alaspainettuna kellonaikatilassa, kunnes näytön yläosaan syttyy ADJ.

• Vapauttaessasi A-painikkeen (sen jälkeen, kun ADJ on syttynyt), S E T-ilmaisin jää vilkkumaan näytön alaosaan.
Tämä on asetustila.

2. Käytä D-painiketta asetusten selaamiseksi, kunnes taustavalon nykyinen kestoaika (L T 1 tai L T 3) ilmestyy näyttöön.
• Tutustu kohtaan ”Aika- ja päiväysasetusten muuttaminen” asetusruutujen selailua koskevia lisätietoja varten.

3. Paina E -painiketta valitaksesi taustavalon kestoajaksi kolme sekuntia (L T 3-ilmaisin syttyy) tai 1.5 sekuntia (L T 1-ilmai-
sin syttyy).

4. Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, sulje asetusruutu painamalla A-painiketta.

Automaattinen valokytkin
Kun automaattinen valokytkin aktivoidaan näytön taustavalo syttyy aina, kun käännät ranteesi alla esitetyllä tavalla missä
toimintatilassa tahansa. Asettamalla kellon horisontaaliseen asentoon ja kallistamalla sitä yli 40 astetta itseäsi kohti aiheut-
taa taustavalon syttymisen.

Enemmän kuin 40°

Pidä kelloa ranteen ulkopuolella
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Varoitus!
• Varmista aina, että olet turvallisessa paikassa lukiessasi kellon tietoja automaattista valokytkintä

käyttäen. Noudata erityistä varovaisuutta juostessasi tai harrastaessasi jotain muuta aktiviteettia,
joka voi aiheuttaa onnettomuuden tai loukkaantumisen. Huolehdi myös siitä, että taustavalon
äkillinen syttyminen automaattisen valokytkimen toiminnasta johtuen, ei häiritse muita ihmisiä
ympärilläsi.

Varoitus!
• Kellon ollessa ranteessasi, varmista, että automaattinen valokytkin on katkaistu ennen polkupyö-

rällä tai moottoripyörällä ajoa tai kuljettaessasi jotakin moottorikäyttöistä ajoneuvoa.
Valokytkimen äkillinen tai vahingossa tapahtuva toiminta saattaa häiritä keskittymistä, jonka seu-
rauksena voi olla liikenneonnettomuus ja henkilövamma.

Huom!
• Automaattinen valokytkin on aina poiskytkettynä sen päällä/pois-asetuksesta riippumatta, kun jokin alla luetelluista

tilanteista syntyy.
Jokin hälytys käynnistyy
Anturin suorittaessa mittausta
Kun suuntima-anturin kalibrointi on käynnissä digitaalikompassitilassa.

Automaattisen valokytkimen aktivointi/peruutus
Automaattinen valokytkin on Pidä B-painiketta alaspainettuna n. kolme sekuntia kellonaikatilassa kytkeäksesi
aktivoitu automaattisen valokytkimen päälle (L T syttyy näytön yläosaan) tai pois (L T-ilmaisin

sammuu).
• Automaattisen valokytkimen ilmaisin (L T) näkyy näytössä kaikissa toimintati-

loissa, kun automaattinen valokytkin on aktivoitu.
• Automaattinen valokytkin pysyy aktivoituna n. kuusi tuntia ja peruuntuu sitten

automaattisesti.

Taustavaloa koskevat varotoimenpiteet
• Älä katso suoraan klo 6 kohdassa sijaitsevaan UV-LED-valoon.
• Älä yritä poistaa UV-LED-valoa kellosta ja käyttää sitä valolähteenä.
• Älä käytä mitään linssiä tai muuta esinettä UV-valon kohdistamiseksi.
• Taustavaloa on vaikea nähdä suorassa auringonvalossa.
• Taustavalo sammuu automaattisesti aina, kun jokin hälytys käynnistyy.
• Taustavalon usein toistuva käyttö kuluttaa pariston nopeasti loppuun.

Automaattista valokytkintä koskevat varotoimenpiteet
• Taustavalo ei syty, jos kellon näytön kallistus on 15 astetta  yli tai alle vaakatason. 

Varmista, että käsivartesi on vaakatasossa maahan nähden.
• Taustavalo sammuu esiasetetun kestoaika-asetuksen jälkeen, vaikka pidät 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.

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

PAINIKKEIDEN TOIMINTAÄÄNI
Painikkeiden toimintaääni soi joka kerta, kun painat yhtä kellon painikkeista. Voit kytkeä painikkeiden toimintaäänen päälle
tai pois mielesi mukaan.
• Hälytykset, tasatuntisignaali ja muut ajastimen summeri toimivat normaalisti, vaikka painikkeiden toimintaääni katkais-

taan.
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Painikkeiden toimintaäänen päällekytkentä tai katkaisu
1. Pidä A-painike alaspainettuna kellonaikatilassa, kunnes näytön yläosaan syttyy

ADJ.
• Vapauttaessasi A-painikkeen (sen jälkeen, kun ADJ on syttynyt), S E T-

ilmaisin jää vilkkumaan näytön alaosaan.
Äänen mykistysilmaisin 2. Käytä D-painiketta asetusten selaamiseksi näytön yläosassa, kunnes painikkei-

den nykyinen toimintaääniasetus (MUTE tai KEY ) ilmestyy näkyviin.
• Katso vaihe 2 kohdasta ”Aika- ja päiväysasetusten muuttaminen” asetus-

ruutujen selailua koskevia lisätietoja varten.
3. Paina E -painiketta painikkeiden toimintaäänen aktivoimiseksi (KEY ) tai kat-

kaisemiseksi (MUTE).
4. Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, sulje asetusruutu painamalla A-painiketta.

Huom!
• Äänen mykistysilmaisin näkyy näytössä kaikissa toimintatiloissa, kun painikkeiden toimintaääni on katkaistuna.

VIANETSINTÄ

KELLONAIKA
• Miksi nykyinen aika on muutaman tunnin väärässä?
Kotikaupunkiasetus saattaa olla väärä. Tarkista kotikaupunkiasetus ja korjaa se tarvittaessa.
• Miksi nykyinen aika-asetus on tunnin väärässä?
Tarkista kotikaupungin talvi-/kesäaika (DST)-asetus. Suorita toimenpiteet kohdasta ”Aika- ja päiväysasetusten muutta-
minen” vaihtaaksesi  talvi-/kesäaika-asetusta.

ANTURITILAT
• Miksi lämpötilayksikön vaihtaminen ei toimi?
Lämpötilayksikön asetus on aina Celsius (°C), kun kotikaupungiksi on valittu TOKYO. Tässä tapauksessa asetusta ei voi
vaihtaa.
• Miksi näyttöön ilmestyy ”ERR” anturin ollessa toiminnassa?
Kelloon kohdistuva voimakas isku voi aiheuttaa anturiin toimintavian tai katkoksen sisäisiin piireihin. Tällaisessa tapauk-
sessa näytön yläosaan syttyy E R R (virhe) ja anturin toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä.

Digitaalikompassin Lämpötilan
käyt tö mittaus

• Jos näyttöön syttyy ERR mittauksen ollessa käynnissä anturitilassa, käynnistä mittaus uudelleen. Jos E R R-ilmaisin
syttyy toistamiseen, se voi tarkoittaa, että anturissa on jokin vika.

• Jos E R R-ilmaisin syttyy jatkuvasti mittauksen aikana, se voi tarkoittaa, että sovellettavassa anturissa on jokin ongelma.
Miksi näytön yläosaan ilmestyy ”ERR” kaksisuuntaisen kalibroinnin jälkeen?
Jos kalibrointiruutuun ilmestyy ensin - - - mikä sitten vaihtuu E R R-ilmaisimen (virhe), se merkitsee, että anturissa on jokin
vika.
• Jos E R R-ilmaisin häviää n. sekunnissa, yritä käynnistää kalibrointi uudelleen.
• Jos Jos E R R-ilmaisin syttyy jatkuvasti, ota yhteys lähimpään valtuutettuun CASIO-myyjään kellon tarkistusta varten.

Mikäli kellossa ilmenee anturin toimintavika, toimita se lähimmälle valtuutetulle CASIO-myyjälle mahdollisimman
pian.

• Mikä aiheuttaa vääriä suuntalukemia?
• Väärin tehty kaksisuuntainen kalibrointi. Suorita kaksisuuntainen kalibrointi uudelleen.
• Lähellä sijaitseva voimakas magnetismi, kuten kotitalouskoneet, iso terässilta, suurjännitejohdot jne. tai yritys suorittaa

suuntamittaus junassa, laivassa tmv. Siirry etäälle suurista metallikohteista ja yritä uudelleen.
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• Miksi samasta paikasta suoritetut suuntamittaukset tuottavat eri lukemia?
Suurjännitejohtojen synnyttämä magnetismi aiheuttaa häiriöitä maamagnetismin tunnistamisessa.
Siirry etäälle suurjännitejohdoista ja yritä uudelleen.
• Miksi suuntalukeminen ottaminen sisätiloissa tuottaa ongelmia?
TV-vastaanotin, tietokone, kaiuttimet tai muut kohteet häiritsevät maamagnetismin lukemia. Siirry etäämmälle häiriöitä
synnyttävistä kohteista tai suorita suuntalukemien otto ulkosalla. Lukemien otto sisätiloissa on erityisen vaikeaa teräsbe-
tonisissa rakenteissa. Muista myös, että lukemien otto junissa, lentokoneissa, jne. on mahdotonta.

MAAILMANAIKATILA
• Maailmanaikakaupunkia varten valitsemani aika on väärin maailmanaikatilassa.
Tämä voi johtua väärästä talviajan  ja kesäajan vaihtamisesta. Katso lisätietoja kohdasta ”Talviajan tai kesäajan (DST) määrit-
täminen tiettyä kaupunkia varten.

PARISTO
• Miksi matalan paristojännitteen varoitus vilkkuu?

Matalan paristojännitteen varoitus Pariston varaus on matala. Kellon toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä, kun matalan
paristojännitteen varoitus syttyy näytön yläosaan.
Jos matalan paristojännitteen varoitus häviää näytöstä pariston tehon palautuessa,
mutta alkaa sitten vilkkua pienen hetken kuluttua, se tarkoittaa, että kelloon on
vaihdettava uusi paristo.

TEKNISET TIEDOT
Tarkkuus normaalissa lämpötilassa: ±15 sekuntia/kuukausi
Digitaaliaika: tunnit, minuutit, sekunnit, iltapäivä (P), kuukausi, päivämäärä, viikonpäivä

Aikaformaatti: 12-tuntia ja 24-tuntia
Kalenterijärjestelmä: täysautomaattinen kalenteri, esiohjelmoitu vuosien 2000-2099 väliselle ajalle.
Muuta: kaksi näyttöformaattia (kuukausi, päivä tai aika), kotikaupunkikoodi (voidaan asettaa yhdelle 48 kaupunki-
koodista), talviaika/kesäaika

Analoginen aika: tunnit, minuutit (osoitin siirtyy 10 sekunnin välein), sekunnit
Digitaalikompassi: 20 sekuntia jatkuvaa lukemista, 16 ilmansuuntaa, kulma-arvo 0° - 359°, pohjoisen näyttö osoitti-

mella, kalibrointi (kaksisuuntainen), magneettisen poikkeaman korjaus, suuntimamuisti
Lämpömittari:

Mittaus- ja näyttöalue: -10.0 - 60.0 °C (tai 14.0 - 140.0 °F)
Näyttöyksikkö: 0.1 °C (tai 0.2 °F)
Mittauksen ajoitus: viiden sekunnin välein lämpömittaritilassa
Muuta: kalibrointi, mittausyksikkö valittavissa

Suuntima-anturin tarkkuus:
Suunta: ±15°

Arvot ovat taattuja -10 °C - 40 °C (14 °F - 104 °F) välisellä lämpötila-alueella
Pohjoisen näyttö sekuntiosoittimella: virhe ±20°

Lämpötila-anturin tarkkuus: 
±2 °C (±3 °F) -10 °C - 60 °C (14.0 °F - 140.0 °F) välisellä alueella

Maailmanaika: 48 kaupunkia (31 aikavyöhykettä)
Muuta: kesäaika/talviaika

Sekuntikello:
Mittausyksikkö: 1/100-sekunnit
Mittauskapasiteetti: 23:59´ 59.99” sekuntia
Mittaustilat: kokonaisaika, väliaika, kaksi loppuaikaa

Ajastin:
Mittausyksikkö: 1 sekunti
Ajastusalue: 60 minuuttia
Asetusalueet: ajastimen käynnistysaika (1-60 minuuttia, 1-minuutin porrastuksella)

Hälytykset: 5 päivittäishälytystä (neljä kertahälytystä, yksi torkkuhälytys), tasatuntisignaali
Taustavalo: UV-LED (valodiodi), taustavalon kestoaika valittavissa (n. 1.5 sekuntia tai 3 sekuntia), automaattinen

valokytkin
Muuta: Painikkeiden toimintaäänen aktivointi/katkaisu
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Paristo: kaksi hopeaoksidiparistoa (tyyppi: SR927W)
Pariston keskimääräinen toiminta-aika: 2 vuotta alla esitetyissä olosuhteissa
• 1 taustavalon käyttö/päivä (1.5 sekuntia)
• 10 sekuntia hälytystä/päivä
• Suuntalukeman otto: 20 kertaa/kuukausi
• Lämpötilan mittaus: kerran viikossa
Taustavalon  usein toistuva käyttö kuluttaa pariston nopeasti loppuun. Noudata erityistä varovaisuutta automaatti-
sen valokytkimen käytössä

KAUPUNKIKOODITAULUKKO

• Vuoden 2012 kesäkuusta lähtien Moskovan, Venäjä  virallinen UTC-offset-aika +3 on muuttunut arvoon +4.
Tämä kello käyttää edelleen vanhaa +3 offset-aikaa. Jätä tästä syystä kesäaika-asetus päällekytketyksi (mikä siirtää aikaa 
tunnilla eteenpäin) MOW-aikaa varten.
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Viereisten taulukkotekstien selitykset:
City Code = kaupunkikoodi
City = kaupunki
UTC Offset/GMT Differential = UTC-
yleisaikaerotus/GMT-erotus


