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CASIO 5418
Käytöopas

Onnitelemme sinua tämän CASIO-kellon hankinnasta.

Varoitus!
• Kellon sisäänrakennetuja mitaustoimintoja ei ole tarkoitetu ammatllista tai teollista tarkkuuta vaatviin

mitauksiin. Kellon tuotamat mitausarvot ovat likimääräisiä ja niitä tulee käytää ainoastaan vertailutarkoi-
tuksiin.

• Huomioi, etä CASIO COMPUTER CO. LTD. ei vastaa sinun tai kolmannen osapuolen vahingoista tai tetojen
häviämisistä, jotka johtuvat tämän tuoteen käytöstä tai sen tomintahäiriöstä.

TIETOJA     KÄYTTÖOPPAASTA

• Kellon mallista riippuen tekst ilmestyy näytöön joko mustana vaalealla
taustalla tai valkoisena tummalla taustalla. Kaikki esimerkit näissä ohjeissa
käytävät musta kirjaimia vaalealla taustalla.

• Painiketoiminnot ilmaistaan viereisessä piirroksessä käytetyillä kirjaimilla.
• Käytöopas tarjoaa sinulle kaikki tarpeelliset tedot jokaisen toiminnon

käytöä varten.

ASIAT,     JOTKA     TULEE     TARKISTAA     ENNEN     KELLON     KÄYTTÖÄ

1. Tarkista kotkaupunki- ja kesäaika (DST) -asetukset
Suorita toimenpiteet osiosta "Kotkaupunkiasetusten konfguroiminen" säätäksesi kotkaupunki- ja kesäaika-ase-
tukset.
Tärkeää!
• Oikea maailmanaika riippuu oikeista kotkaupunki-, aika- ja päiväysasetuksista kellonaikatoiminnolla.

Varmista, etä nämä asetukset on konfguroitu oikein.

2. Aseta nykyinen aika
Katso osio "Aika- ja päiväysasetusten konfguroiminen".
Kello on nyt käytövalmis.
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TOIMINTOJEN     VERTAILUOPAS
Toiminto joka sinun tulee valita riippuu siitä mitä haluat tehdä.

Tehdäksesi tämän Valitse tämä toiminto
• Nykyisen päiväyksen tarkistaminen kotkaupungista.
• Kotkaupunki- ja kesäaika (DST) -asetusten konfguroint Kellonaikatoiminto
• Aika- ja päiväysasetusten konfguroint
Lämpötlan määritäminen nykyisestä sijainnistasi Lämpömitaritoiminto
Ajanoto sekuntkellolla Sekuntkellotoiminto
Ajastmen käytö Ajastntoiminto
Ajan tarkist. yhdestä 48 kaupungista (31 aikavyöhyketä) ymp. maailman Maailmanaikatoiminto
Hälytysajan asetus Hälytystoiminto

Toiminnon valinta
• Katso alla olevasta piirroksesta painikkeet, joita on painetava toimintojen välistä navigointa varten.
• Voit palata normaaliin kellonaikaan mistä tahansa toimintatlasta pitämällä C-painiketa alaspainetuna n. kaksi

sekunta.
• Valintaosoitn näytää kellon nykyisen toimintatlan.

Kellonaika-
toiminto Sekuntkello- Ajastn-

toiminto toiminto

Valinta-
osoitn

Lämpömitaritoiminto Hälytystoiminto Maailmanaikatoiminto

YLEISTOIMINNOT
Tässä osiossa selitetyjä toimintoja ja toimenpiteitä voi käytää kaikissa toimintatloissa.

Automaatset paluuominaisuudet
• Kello palaa kellonaikatlaan automaatsest, jos et suorita mitään painiketoimintoa tetyn ajan sisällä missä

tahansa toimintatlassa.

Toiminto Likimääräinen kulunut aika
Hälytys 3 minuuta
Lämpömitari 1-2 minuuta
Asetusnäytö (digitaaliasetus vilkkuu) 3 minuuta

Aloitusnäytö
• Kun valitset kellonaika-, hälytys- tai maailmanaikatoiminnon, näytöön ilmestyy ensimmäiseksi tedot, jotka olivat

tarkasteltavana, kun kyseinen toiminto viimeksi suljetin.
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Tietojen selaus
• Voit käytää D ja B-painikkeita asetusruuduissa tetojen selaamiseksi digitaalinäytössä. Useimmissa tapauksissa

näiden painikkeiden pitäminen yhtäjakoisest alaspainetuna lisää selausnopeuta.

KELLONAIKA
Käytä kellonaikatoimintoa ajan ja päiväyksen asetamista ja tarkistamista varten.
• Joka kerta kun A-painiketa painetana, näytö vaihtuu alla esitetyllä tavalla.

Päiväysnäytö Aikanäytö
Kellonaika Viikonpäivä

Tuntosoitn Minuutosoitn Sekunnit

Sekunnit Kuukausi/ Iltapäivän Tunnit : minuutt
päivämäärä merkki (P)

KOTIKAUPUNKIASETUSTEN     KONFIGUROINTI
Valitavissa on kaksi kotkaupunkiasetusta: todellisen kotkaupungin valinta ja joko talvi- tai kesäajan valinta.

Kaupunkikoodi ja kaupunkinimi Kotkaupunkiasetusten konfgurointtoimenpiteet
1. Pidä A-painiketa alaspainetuna kellonaikatoiminnolla, kunnes näytön

yläosaan sytyy ADJ.
• Vapautaessasi A-painikkeen (kun ADJ-ilmaisin on sytynyt), näytön

alaosaan ilmestyy vilkkuva SET. Tämä on asetustla.
• Kello sulkee asetustlan automaatsest, jos et suorita mitään toimen-

DST-ilmaisin pidetä n. kolmeen minuutin.
2. Käytä D (itä) ja B (länsi) -painikkeita käytetävissä olevien kaupunkikoodien

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

haluat valita kotkaupungiksi.
• Lisätetoja löytyy käytopaan lopussa olevasta osiosta "Kaupunkikoodi-

taulukko".
3. Paina C-painiketa.

• Toimenpide sytytää DST-ilmaisimen näytön alaosaan ja valitua kotkaupunkia vastaava DST-asetus ilmestyy
näytön yläosaan.

4. Paina D-painiketa valitaksesi kesäaika (DST) -asetuksen (ON) tai talviaika (OFF) -asetuksen.
• Huomioi, etä talvi- ja kesäajan (DST) välinen vaihtaminen ei ole mahdollista, kun kotkaupunkikoodiksi on

valitu UTC.
5. Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, sulje asetusnäytö painamalla A-painiketa.

• DST-ilmaisin sytyy näytöön merkiksi, etä kesäaika on kytkety päälle.
Huom!
• Määritetyäsi kaupunkikoodin, kello käytää UTC-yleisaikaa* laskeakseen tämänhetkisen kellonajan muita aika-

vyöhykkeitä varten kotkaupunkisi aikaan perustuen.
* Coordinated Universal Time (UTC) on maailmanlaajuinen teteellinen kellonaikanormi.

UTC-vertailupiste on Greenwich, Englant.
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Kesäaika-asetuksen vaihtaminen

1. Pidä A-painiketa alaspainetuna kellonaikatoiminnolla, kunnes näytön ylä-
osaan sytyy ADJ.
• Vapautaessasi A-painikkeen (kun ADJ-ilmaisin on sytynyt), näytön ala-

osaan ilmestyy vilkkuva SET.
2. Paina C-painiketa.

• DST-ilmaisin sytyy näytön alaosaan ja valitua kotkaupunkia vastaava
DST-asetus ilmestyy näytön yläosaan.

3. Paina D-painiketa vaihtaaksesi DST-asetuksen kesäaikaan(ON) tai talviaikaan (OFF).
4. Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, sulje asetusnäytö painamalla A-painiketa.

• DST-ilmaisin sytyy näytöön merkiksi, etä kesäaika-asetus on aktvoitu.

AIKA-     JA     PÄIVÄYSASETUSTEN     KONFIGUROINTI
Suorita alla esitetyt toimenpiteet säätääksesi aika- ja päiväysasetukset tarvitaessa. Digitaalisten kotkaupunkitetojen
muutaminen muutaa myös analogisen aika-asetuksen vastaavast. Jos analoginen aika ei vastaa digitaalista aikanäyt-
töä, tarkista osoitmien kotasennot ja tee tarpeelliset säädöt.

Aika- ja päiväyasetusten säätötoimenpiteet

Kaupunkikoodi 1. Pidä A-painiketa alaspainetuna kellonaikatoiminnolla, kunnes näytön ylä-
osaan sytyy ADJ.
• Vapautaessasi A-painikkeen (kun ADJ-ilmaisin on sytynyt), näytön ala-

osaan ilmestyy vilkkuva SET.
2. Paina C-painiketa siirtääksesi vilkkuvaa kohdistnta alla esitetyssä järjestyk-

sessä muiden asetusten valintaa varten.

Kaupunki- DST 12/24-tunnin Sekunnit Tunnit Minuutt
koodi formaat

Taustavalon Painikkeiden toiminta- Päivä- Kuukausi Vuosi-
kestoaika ääni päällä/pois määrä luku

• Seuraavat vaiheet selitävät ainoastaan kellonaika-asetusten vaatmat toimenpiteet.
3. Kun muutetavaksi haluamasi aika-asetus vilkkuu, käytä D ja/tai B-painiketa muutaaksesi sitä alla esitetyllä

tavalla.

 Näytö Toiminto Toimenpide
12-tuntsen (12H) ja 24-tuntsen (24H) Paina D.
kellonaikaformaatn välinen vaihtaminen.
Sekunten nollaaminen (00)
(Jos sekunten laskenta on 30 - 59 välillä, Paina D.
minuutluku kasvaa yhdellä.

Tunten tai minuuten muutaminen
Paina D (+) ja B (-).

Vuosiluvun, kuukauden tai päivämäärän
vaihtaminen

4. Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, sulje asetusnäytö painamalla A-painiketa.
Huom!
• Kun 12-tuntnen aikaformaat on käytössä, puolen päivän - 11:59 p.m. (23:59) välisiä aikoja varten näytöön

sytyy P-kirjain. Keskiyön - 11:59 a.m. aikoja varten ei ole mitään ilmaisinta. 24-tuntsta aikaformaata käytet-
täessä, näytö ilmaisee 0:00 - 23:59 väliset ajat ilman P-ilmaisinta.
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Huom!
• Kellon sisäänrakennetu täysautomaatnen kalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet.

Asetetuasi päiväyksen, sitä ei tarvitse muutaa, paitsi vaihdetuasi kelloon uuden pariston.
• Viikonpäivä vaihtuu automaatsest päiväyksen vaihtuessa.

OSOITTIMIEN     KOTIASENNON     SÄÄTÖ
Valintaosoitn 1. Pidä A-painiketa alaspainetuna n. viisi sekunta kellonaikatoiminnolla,

kunnes näytön yläosaan ilmestyy H.SET.
• Vapauta A-painike, kun H.SET-ilmaisin on sytynyt. Sekuntosoitn siirtyy

12-asentoon. Tämä ilmaisee, etä sekuntosoitn on kotasennon säätö-
tlassa.

• Pidä A-painiketa edelleen alaspainetuna, vaikka näytön yläosaan syt-
tyy ADJ. Jatka painikkeen pitämistä alaspainetuna kunnes H.SET-ilmai-
sin sytyy.

• Käytä C-painiketa säädetävän ospoitmen valintaan. Joka kerta, kun 
C-painiketa painetaan valinta vaihtuu järjestyksessä: sekuntosoitn,
tuntosoitn, minuutosoitn ja valintaosoitn. Osoitmen valitseminen
siirtää sen 12-asentoon ja sisältö näytön alaosassa vaihtuu alla olevan
taulukon mukaisest.

Näytön alaosa Näytön ylöosa
Vilkkuva 00 Sekuntosoitn
Vilkkuva 0:00 Tunt- ja minuutosoitmet
Vilkkuva SUB Valintaosoitn

• Jos valitu osoitn ei siirry tarkalleen klo 12-asentoon, hienosäädä sen
asento suoritamalla alla esitetyn vaiheen 2.

• Valintaosoitmen on osoitetava 12-asentoon.
• Kello palaa kellonaikatlaan automaatsest, jos et suorita mitään toi-

menpidetä n. kolmeen minuutin. Kaikki siihen ast tekemäsi muutok-
set taltoituvat muistin.

2. Käytä D (+) ja B (-) painikkeita valitsemasi osoitmen asennon säätämiseen.
• Osoitmen siirtyminen nopeutuu pitämällä jompaa kumpaa painiketa yhtäjaksoisest alaspainetuna.

Osoitn jatkaa nopeaa siirtymistä painikkeen vapautamisenkin jälkeen. Voit katkaista nopean siirtymisen pai-
namalla mitä tahansa painiketa.

• Sekuntosoitn ja valintaosoitn pysähtyvät tehtyään täyden kierroksen. Minuutosoitn pysähtyy automaat-
sest tehtyään 12 kierrosta.

3. Paina A-painiketa poistuaksesi osoitmien kotasennon säätötlasta ja palataksesi normaaliin aikaan.
Huom!
• Kun osoitmien kotasennon säätö on valmis, valitse kellonaikatoiminto ja tarkista, etä analogiset osoitmet

ja näytön alaosa näytää samaa aikaa. Muussa tapauksessa, suorita osoitmien kotasennon säätö uudelleen.

LÄMPÖTILALUKEMINEN     MITTAAMINEN
Kello käytää lämpötla-anturia lämpötlalikemien mitaamiseen.

Lämpötlalukeman mitaustoimenpiteet
1. Paina D-painiketa kellonaikatlassa valitaksesi lämpömitaritoiminnon.

• Näytön yläosaan ilmestyy TEMP ja lämpötlan mitaus käynnistyy.
Mitatu lukema ilmestyy näytön alaosaan n. sekunnin kulutua.

Lämpötla • Kello jatkaa lämpötlalukemien otamista viiden sekunnin välein seuraa-
vien kahden minuutn ajan.

2. Paina D-painiketa palataksesi kellonaikatoiminnolle.
• Kello palaa kellonaikatoiminnolle automaatsest, jos et suorita mitään toimenpidetä n. kahteen minuutin

kellonaikatoiminnon valinnasta.
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Lämpötla
• Lämpötla ilmaistaan 0.1°C yksiköissä.
• Näytön ilmaiseman lkämpötla-arvon tlalle ilmestyy  - - - °C, jos mitatu läm-

pötla putoaa -10.0°C - 60.0°C alueen ulkopuolelle. Lämpötla-arvo kuitenkin
Lämpötla palaa näytöönhet, kun mitatu lämpötla on sallitun alueen sisällä.

Näytöyksiköt
Voit valita näytön lämpötlayksiköksi joko Celsius (°C) tai Fahrenheit (°F). Katso osio "Lämpötlayksikön määritä-
minen" 

Lämpötla-anturin kalibroiminen
Kellon sisäänrakennetu lämpötla-anturi on kalibroitu jo tehtaalla eikä se normaalist vaadi mitään lisäsäätöjä.
Jos havaitset, etä kellon tuotamat lämpötlalukemat ovat vääriä, voit kalibroida anturin virheiden korjaamiseksi.

Tärkeää!
• Väärin kalibroitu lämpötla-anturi tuotaa vääriä lämpötlalukemia.

Lue seuraava ennen jatkamista.
- Vertaile kellon tuotamia lämpötlalukemia toiseen luotetavaan ja tarkkaan lämpömitariin.
- Jos kelloa vaati säätämistä, poista se ranteesta ja odota 20-30 minuuta antaaksesi kellon lämpötlan vakaan-

tua.

Lämpötla-anturin kalibrointtoimenpiteet
1. Mitaa lämpötlalukema jollakin toisella mitauslaiteella vallitsevan lämpö-

tlan tarkkaa määritämistä varten.

2. Valitse lämpömitaritoiminto painamalla D-painiketa kellonaikatlassa.

3. Pidä A-painiketa alaspainetuna n. kaksi sekunta, kunnes lämpötlan
lukema häviää näytön alaosasta. Vapauta nyt A-painike, jolloin lämpötla-
lukema alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetustlaa.

4. Käytä D (+) ja B (-) painikkeita kalibroidaksesi lämpötla-arvon toisen instrumentn lukeman kanssa.
• Jokainen painallus muutaa lämpötla-arvoa 0.1°C (0.2°F) yksiköissä.
• Palautaaksesi vilkkuvan arvon tehtaan asetamalle perusasetukselle, paina D ja B painikkeita samanaikaisest.

5. Paina A-painiketa palataksesi lämpömitaritoiminnolle.

Lämpömitaria koskevat varotoimenpiteet
Lämpötlan mitauksiin vaikutaa kehon lämpötla (kellon ollessa ranteessa), suora auringonvalo ja kosteus. Tarkkojen
mitaustulosten varmistamiseksi, poista kello ranteesta ja aseta se johonkin viileään paikkaan suojaan auringonvalolta
ja kuivaa kellon kuoret pyyhkimällä sitä jollakin rätllä. Kello tarvitsee 20-30minuuta saavutaakseen ympäristön läm-
pötlan.

LÄMPÖTILAYKSIKÖN     MÄÄRITYS
Suorita alla esitetyt toimenpiteet määritääksesi lämpömitaritoiminnon käytämän lämpötlayksikön.

Tärkeää!
Kun kotkaupunkikoodiksi on valitu TOKYO, lämpötlayksikkö on automaat-
sest Celsius (°C). Tätä asetusta ei voi muutaa.

Lämpötlayksikön määritäminen
1. Valitse lämpömitaritoiminto painamalla D-painiketa kellonaikatlassa.
2. Pidä A-painiketa alaspainetuna n. kaksi sekunta, kunnes lämpötlan lukema häviää näytön alaosasta. 

Vapauta nyt A-painike, jolloin lämpötlalukema alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetustlaa.
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3. Paina C-painiketa näytääksesi lämpötlayksikön näytön alaosassa.
4. Paina D-painiketa valitaksesi lämpötlayksiköksi °C Celsius) tai °F (Fahrenheit).
5. Kun asetus on mieleisesi, sulje asetusnäytö painamalla A-painiketa.

SEKUNTIKELLON     KÄYTTÖ
Sekuntkellolla voit mitata kokonaisjan, väliaikoja ja otaa kaksi loppuaikaa.

Sekuntkellotoiminnon valinta
Käytä C-painiketa sekuntkellotoiminnon valintaan.

1 sek.

Sekuntkello- Minuutt
toiminto

Valintaosoitn Tunnit

1/100-sekunnit
Sekunnit

Kokonaisaikamitaus pysäytety

1/10-sek. 1/100-sek.

Kokonaisajan mitaus

Käynnistys Pysäytys Käynnistys Pysäytys Nollaus

Väliajan mitaus

Käynnistys Väliaika Väliajan Pysäytys Nollaus
(SPL sytyy) vapautus

Kahden loppuajan mitaus

Käynnistys Väliaika* Pysäytys** Väliajan Nollaus
(SPL sytyy) vapautus***

* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.
** Toinen juoksija maalissa.
*** Toisen juoksijan loppuaika.

Huom!
• Sekuntkellolla voit mitata aikaa 23 tuntin, 59 minuutin ja 59.99 sekuntin ast.
• Käynnistetyäsi sekuntkellon, kello jatkaa ajanotoa, vaikka poistut sekuntkellotlasta, vaihdat toiseen toiminta-

tlaan tai ajanoto saavutaa yllä määritetyn rajan. Paina D-painiketa, kun haluat pysäytää sekuntkellon.
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AJASTIMEN     KÄYTTÖ
Ajastn voidaan konfguroida käynnistymään esiasetetuun aikaan ja hälytämään ajastmen nollautuessa.

Ajastntoiminto Ajastntoiminnon valinta
Käytä C-painiketa ajastntoiminnon valintaan.

Ajastmen käynnistysajan määritys
1. Valitse ajastntoiminto.

• Jos ajastn on käynnissä (sekunnin vähenevät näytössä), pysäytä se
Min. painamalla D-painiketa ja paina sitem A-painiketa palautaaksesi sen
Sekunnit asetetulle käynnistysajalle.

Ajastetu aika 2. Pidä A-painiketa alaspainetuna kunnes ajastmen nykyinen käynnistys-
aika alkaa vilkkua. Tämä on asetusnäytö.

3. Käytä D (+) ja B (-) painikkeita muutaaksesi minuutasetuksen.
• Asetaaksesi ajastmen käynnistysajaksi 60 minuuta, valitse 60´00.

4. Paina A-painiketa sulkeaksesi asetusnäytön.

Ajastmen toiminta

Käynnistys Pysäytys Käynnistys Pysäytys Nollaus

• Tarkista ennen ajastmen käynnistystä etei ajastn ole jo käynnissä (sekunnit vähenevät näytössä). Jos ajastn on
 käynnissä, pysäytä se ensin painamalla D-painiketa ja paina siten A-painiketa. Ajastn palaa käynnistysaika-ar-

volle.
• Hälytys soi 10 sekunta ajastmen nollautuessa. Hälytys soi kaikissa toimintatloissa. Ajastn palaa käynnistysaika-

arvolle automaatsest hälytyksen loputua.

Hälytyksen katkaisu
Paina mitä tahansa painiketa.

KELLONAJAN     TARKISTAMINEN     TOISESTA     AIKAVYÖHYKKEESTÄ
Käytä maailmanaikatoimintoa tarkistaaksesi ajan yhdestä  31 aikavyöhykkeestä (48 kaupunkia) ympäri maailman.
Maailmanaikatoiminnolla valitua kaupunkia kutsutaan "Maailmanaikakaupungiksi".
• Voit halutessasi vaihtaa keskenään nykyisen maailmanaikakaupungin ja kotaikakaupungin maailmanaikatlassa.

Valitu maailmanaikakaupunki Maailmanaikatoiminnon valinta
Maailmanaika- Käytä C-painiketa maailmanaikatoiminnon valintaan.
toiminto • Nykyinen kaupunkikoodi ja kaupunkinimi rullaavat näytön yläosan poikki.

Kaupunkikoodi jää tämän jälkeen näkyviin näytön yläosaan. Voit selata
kaupunkikoodin ja kaupunkinimen uudelleen painamalla A-painiketa.

• Tunt-, minuut- ja sekuntosoitmet näytävät kellonaikatoiminnon ajan.

Tunnit ja minuutt Ajan tarkistaminen toisesta aikavyöhykkeestä
Sekunnit Käytä D-painiketa (itä) kaupunkikoodien selaamiseen.

Valitua maailmanaika- • Valitaksesi kaupunkikoodiksi UTC, paina B ja D-painikkeita samanaikaisest.
kaupunkia vastaava aika
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Talvi- tai kesäajan (DST) määritäminen valitua kaupunkia varten

1. Käytä D-painiketa (itä) maailmanaikatoiminnolla selataksesi käyetävissä
olevia kaupunkikoodeja.
• Jatka selaamista kunnes näytön yläosaan ilmestyy kaupunkikoodi, jonka

talviaika/kesäaika-asetuksen haluat vaihtaa.
2. Pidä A-painiketa alaspainetuna valitaksesi kesäajan (DST-ilmaisin sytyy

Pidä alaspai- näytön alaosaan) tai talviajan (DST-ilmaisin sammuu).
netuna DST-ilmaisin • Kotkaupungiksi valitun kaupunkikoodin DST-asetuksen vaihtaminen

maailmanaikatoiminnolla vaihtaa myös kellonaikatoiminnon DST-ase-
tuksen.

• Huomioi, etä talviajan/kesäajan välinen vaihtaminen ei ole mahdollista,
kun UTC on valitu maailmanaikakaupungiksi.

• Huomioi, etä talviaika/kesäaika (DST) -asetus vaikutaa ainoastaan
valituun aikavyöhykkeeseen. Se ei vaikuta muihin aikavyöhykkeisiin.

Kotaika- ja maailmanaikakaupunkien vaihtaminen
1. Käytä D-painiketa maailmanaikatoiminnolla valitaksesi kaupungin jota haluat käytää uutena kotkaupunkina.
2. Paina A ja B-painikeita samanaikaisest kaupunkien vaihtamiseksi.

A ja B

• Toimenpide tekee vaiheessa 1 valitsemastasi maailmanaikakaupungista (LON (Lontoo)) uuden kotkaupungin.
• Aikaisemmasta kotkaupungista (TYO (Tokio)) tulee uusi maailmanaikakaupunki.

HÄLYTYKSEN     KÄYTTÄMINEN

Hälytystoiminto Voit asetaa yhteensä viisi erillistä päivitäishälytystä. Kun hälytystoi-
Hälytysnumero tai SIG minto aktvoidaan, hälytys soi n. 10 sekunta päivitäin kellon saavut-

taessa asetetun hälytysajan, kellon toimintatlasta riippumata.
Yksi päivitäishälytyksistä on torkkuhälytys. Torkkuhälytys soi viiden
minuutn välein yhteensä seitsemän kertaa tai kunnes se katkaistaan.
Voit kytkeä päälle myös tasatuntsignaalin, jolloin kello piippaa kaks
kertaa aina tasatunnein.

Hälytysaika (tunnit:minuutt)

Hälytystoiminnon valitseminen
1. Käytä D-painiketa hälytystoiminnon valintaan.

• Näytön yläosa näytää valitun hälytysnumeron (AL1 - AL4 tai SNZ) tai tasatuntsignaalin ilmaisimen (SIG).
• Valitessasi hälytystoiminnon, näytöön ilmestyy ensimmäiseksi tedot, jotka olivay tarkasteltavana, kun toi-

minto viimeksi suljetin.

Hälytysajan asetaminen
1. Käytä D-painiketa hälytystoiminnolla selataksesi hälytysruutuja näytön ylä-

osassa, kunnes näkyviin ilmestyy ruutu, jonka haluat asetaa.

Hälytys päällä/pois-ilmaisin
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2. Pidä A-painiketa alaspainetuna, kunnes hälytysasetuksen tuntluku alkaa vilkkua näytön alaosassa.
• Tämä on asetusnäytö.

3. Paina C-painiketa siirtääksesi vilkkuvaa kohdistnta tunt- ja minuutasetusten välillä.
4. Kun jokin asetus vilkkuu, voit muutaa sitä käytämällä D (+) ja B (-) painikkeita.

• Asetaessasi hälytysaikaa käytämällä 12-tuntsta formaata, varmista etä aamu-/iltapäiväasetus on oikein
 (a.m. ei ilmaisinta) tai p.m. (P-ilmaisin sytyy).
5. Paina A-painiketa sulkeaksesi asetusnäytön.

Hälytyksen testaaminen
Hälytys käynnistyy painamalla D-painiketa hälytystoiminnolla.

Hälytyksen ja tasatuntsignaalin päällekytkentä/katkaisu
1. Käytä D-painiketa hälytystoiminnolla hälytyksen tai tasatuntsignaalin valintaan.
2. Kun haluamasi hälytys tai tasatuntsignaali on valitu, paina A-painiketa kytkeäksesi sen päälle ja pois.

Tasatuntsignaalin ilmaisin • Hälytysilmaisin (kun jokin hälytys on päällä), torkkuhälytysilmaisin (kun
Torkkuhälytysilmaisin torkkuhälytys on päällä) ja tasatuntsignaalin ilmaisin (kun tasatuntsignaali

on päällä) näkyvät näytön yläosassa kaikissa toimintatloissa.

Hälytysilmaisin

TAUSTAVALO

Kellon näytö on taustavalaistu helpotaakseen sen lukemista hämärässä.
Kellon automaatnen valokytkin sytytää taustavalon automaatsest, kun
käännät kellon kavojasi koht.
• Automaatnen valokytkin on aktvoitava toimiakseen.

Taustavalon sytytäminen manuaalisest
Taustavalo sytyy painamalla B-painiketa missä tahansa toimintatlassa (paitsi, kun jokin asetusruutu on näytössä).
• Suorita alla esitety toimenpide valitaksesi taustavalon kestoajaksi joko 1.5 sekunta tai 3 sekunta. Painaessasi

B-painiketa taustavalo palaa joko 1.5 sekunta tai 3 sekunta valitusta kestoaikaasetuksesta riippuen.
• Yllä esitety toimenpide sytytää taustavalon automaatsen valokytkimen päällä/pois-asetuksesta riippumata.
• Taustavalo kytkeytyy pois päältä, kun anturien mitausasetuksia konfguroidaan.

Taustavalon kestoajan muutaminen
1. Pidä A-painiketa alaspainetuna kellonaikatoiminnolla, kunnes näytön yläosaan ilmestyy vilkkuva ADJ.

• Vapautaessasi A-painikkeen (sen jälkeen kun ADJ-ilmaisin on sytynyt), näytön alaosassa vilkkuu SET.
Tämä on asetustla.

2. Käytä C-painiketa selataksesi asetuksia näytön alaosassa, kunnes taustavalon nykyinen kestoaika-asetus ( LT1 tai
LT3) ilmestyy näkyviin.
• Asetusnäytöjen selaamista koskevia lisätetoja löytyy osion "Aika- ja päiväysasetusten muutaminen" 

vaiheesta 2.
3. Paina D-painiketa valitaksesi taustavalon kestoajaksi 3 sekunta (LT3-ilmaisin sytyy) tai 1.5 sekunta (LT1-ilmaisin

sytyy)
4. Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, sulje asetusruutu painamalla A-painiketa.
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Automaatnen valokytkin
Kun automaatnen valokytkin aktvoidaan, taustavalo sytyy aina, kun käännät ranteesi alla esitetyllä tavalla missä
tahansa toimintatlassa. Kellon kääntäminen asentoon, jossa se on vaakatasossa ja kallistamalla sitä siten yli 40
aiheutaa taustavalon sytymisen.

Taustavalo sytyy, kun asetat kellon vaakatasoon maahan nähden ja
kallistat sitä siten itseäsi koht enemmän kuin 40 asteta.

Vaakatasossa Enemmän kuin
40 asteta

VAROITUS!
• Varmista aina, etä olet turvallisessa paikassa kun luet kelloa käytäen automaatsta valokytkintä. 

Ole erityisen varovainen juostessasi tai harrastaessasi muita aktviteeteja, jota voivat johtaa onnetomuuteen
tai loukkaantumiseen. Huolehdi myös siitä, etä automaatsen valokytkimen sytytämä taustavalo ei häiritse
muita ihmisiä ympärilläsi.

• Pitäessäsi kelloa ranteessa, varmista, etä automaatnen valokytkin on pois päältä ennen kuin ajat polkupyö-
rällä tai kuljetat mootorikäytöistä ajoneuvoa. Automaatsen valokytkimen äkillinen ja tahaton toiminta voi
luoda häiriötekijän, jonka seurauksena on liikenneonnetomuus tai henkilövamma.

Huom!
• Automaatnen valokytkin kytkeytyy pois päältä sen asetuksesta riippumata aina, kun jokin alla mainituista 

tlanteista syntyy.
Hälytyksen soidessa
Anturin mitauksen aikana

Automaatsen valokytkimen päällekytkentä tai katkaisu
Automaatsen valokytkimen ilmaisin Pidä B-painiketa alaspainetuna n. kolme sekunta kellonaikatoiminnolla kyt-

keäksesi automaatsen valokytkimen päälle (näytön yläosaan sytyy LT) tai
 pois päältä (LT-ilmaisin sammuu).

• Automaatsen valokytkimen ilmaisin näkyy näytössä kaikissa toiminta-
tloissa, kun automaatnen valokytkin kytketään päälle.

• Pariston nopean loppuunkulumisen estämiseksi, automaatsen valokytki-
men toiminta katkeaa automaatsest n. kuuden tunnin kulutua sen pääl-
lekytkemisestä.

Taustavaloa koskevat varotoimenpiteet
• Taustavaloa on vaikea nähdä suorassa auringonvalossa.
• Taustavalo ei syty jonkin hälytyksen soidessa, osoitmien pikasiirron aikana tai anturin mitatessa jotakin lukemaa.

Taustavalo sytyy, jos B-painiketa painetaan anturin lukutoimenpiteen välissä.
• Taustavalo sammuu automaatsest aina, kun jokin hälytys alkaa soimaan.
• Taustavalon jatkuva käytö kulutaa pariston nopeast loppuun.

Automaatsta valokytkintä koskevat varotoimenpiteet
Yli 15 asteta, liian korkea

• Taustavalo ei syty, jos käännäy kellon näytöä enemmän kuin 15 asteta
vaakatason yli tai sen alle. Varmista, etä kämmenen ulkopuoli on vaaka-
sasossa maahan nähden.

• Taustavalo sammuu esiasetetun kestoajan jälkeen (katso osio "Taustavalon
kestoajan määritäminen"), vaikka pitäisit kellon käännetynä kasvojasi koht.
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• Staatnen sähkö tai magneetnen voima voi häiritä automaatsen valokytkimen toimintaa. Jos taustavalo ei syty,
siirrä kello takaisin aloitusasentoon (vaakatasoon) ja kallista sitä siten kasvojasi koht uudelleen. Ellei tämä toimi,
suorista käsivartesi alas sivulle ja nosta se siten ylös uudelleen.

• Kellosta kuuluu hiljaista napsahtavaa ääntä, kun sitä heilutetaan edestakaisin. Tämä johtu automaatsen valokyt-
kimen mekaniikasta. Se ei ole mikään vika.

PAINIKKEIDEN     TOIMINTAÄÄNI
Kun painikkeiden toimintaääni aktvoidaan kellosta kuuluu merkkiääni aina, kun yhtä sen painikkeista painetaan.
Voit kytkeä painikkeiden toimintaäänen päälle tai pois mielesi mukaisest.
• Hälytys ja tasatuntsignaali toimivat normaalist, vaikka kytket painikkeiden merkkiäänen pois päältä.

Painikkeiden merkkiäänen päällekytkentä/katkaisu

1. Pidä A-painiketa alaspainetuna, kunnes näytön yläosaan ilmestyy ADJ.
• Vapautaessasi A-painikkeen (sen jälkeen kun ADJ-ilmaisin on sytynyt),
 näytön alaosassa vilkkuu SET.

2. Käytä D-painiketa selataksesi asetuksia näytön yläosassa, kunnes painik-
keiden nykyinen toimintaääniasetus (MUTE tai KEY    ) ilmestyy näkyviin.

Mykistysilmaisin • Katso vaihe 2 osiosta "Aika- ja päiväysaserusten muutaminen" saadak-
sesi asetusruutujen selaamista koskevia lisätetoja.

3. Paina C-painiketa vaihtaaksesi painikkeiden toimintaääniasetuksen 
(KEY    = toimintääni päällä) tai (MUTE = toimintaääni katkaistu).

4. Kun asetus on mieleisesi, sulje asetusruutu painamalla A-painiketa.

Huom!
• Mykistysilmaisin näkyy näytössä kaikissa toimintatloissa, kun painik-

keiden toimintaääni on katkaistu.

VIANETSINTÄ

AIKA-ASETUS
Miksi nykyinen aika-asetus on muutaman tunnin väärässä?
Kotkaupunkiasetus voi olla väärä. Tarkista kotkaupunkiasetus ja korjaa se tarvitaessa.
Miksi nykyinen aika-asetus on yhden tunnin väärässä?
Sinun on muutetava kotkaupungin talviaika/kesäaika (DST) asetusta. Suorita toimenpide osiosta "Aika- ja päiväys-
asetusten muutaminen".

ANTURITOIMINNOT
Miksi lämpötlayksikön muutaminen ei onnistu?
Lämpötlayksikönä on aina Celsius (°C), kun kotkaupunkikoodina on TOKYO. Tässä tapauksessa asetusta ei voi vaih-
taa.
Miksi näytöön ilmestyy "ERR" mitausanturin ollessa toiminnassa?
Kelloon kohdistunut voimakas isku voi aiheutaa toimintavian anturiin tai huonontaa sisäisten piirien kosketusta.
Tällaisissa tapauksissa näytön yläosaan ilmestyy ERR (virhe) ja anturin toiminta keskeytyy.

Lämpötlan mitaus

• Jos näytöön ilmestyy ERR mitauksen ollessa käynnissä anturitoiminnolla, käynnistä mitaus uudelleen.
Mikäli ERR-ilmaisin sytyy näytön yläosaan uudelleen se voi tarkoitaa, etä kyseessä on anturiongelma.
ERR-ilmaisimen jatkuva sytyminen mitauksen aikana voi tarkoitaa, etä käytössä olevassa anturissa on vika.
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MAAILMANAIKATOIMINTO
Maailmanaikakaupungin aika on väärä maailmanaikatlassa
Tämä voi johtua väärästä talvi- ja kesäajan välisestä vaihtumisesta. Katso lisätetoja osiosta "Talvi- tai kesäajan (DST)
määritäminen valitua kaupunkia varten".

PARISTO
Miksi matalan paristovirran varoitus vilkkuu?

Matalan paristovirran varoitus Pariston jännite on matala. Kellon toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä, kun matalan
paristovirran varoitus alkaa vilkkua näytön yläosassa.
Jos matalan paristovirran varoitus häviää näytöstä pariston tehon palautuessa,
muta alkaa vilkkua hetken kulutua uudelleen, kelloon on vaihdetava uusi
paristo.

TEKNISET     TIEDOT
Tarkkuus normaalissa lämpötlassa: ±15 sekunta/kuukausi
Kellonaika: Tunnit, minuutt, sekunnit, p.m. (P), kuukausi, päivämäärä, viikonpäivä

Aikaformaat: 12-tuntnen ja 24-tuntnen
Kalenterijärjestelmä: Täysautomaatnen kalenteri esiohjelmoitu vuosien 2000 - 2099 väliselle

ajalle
Muuta: Kaksi näytöformaata (kuukausi, päivämäärä tai aika), kotkaupunkikoodi

voidaan asetaa ydelle 48 eri kaupunkikoodista, talvi-/kesäaika
Analoginen aika: Tunnit, minuutt (osoitn sirtyy 10 sekunnin välein), sekunnit
Lämpömitari:

Mitaus- ja näytöalue: -10.0 - 60.0°C (tai 14.0 - 140.0°F)
Näytöyksikkö: 0.1°C (tai 0.2°F)
Mitauksen ajoitus: Viiden sekunnin välein lämpömitaritlassa
Muuta: Kalibroint, mitausyksikkö valitavissa

Lämpötla-anturin tarkkuus: ±2°C (±3.6°F) -10.0 - 60.0 (14.0 - 140.0°F) välisellä alueella
Sekuntkello

Mitausyksikkö: 1/100-sekunnit
Mitauskapasiteet: 23:59´59.99"
Mitaustoiminnot: Kokonaisaika, väliaika ja kaksi loppuaikaa

Ajastn:
Mitausyksikkö: 1 sekunt
Ajastmen toiminta-alue: 60 minuuta
Asetusalueet: Ajastmen käynnistysaika (1 - 60 minuutin, 1-minuutn askelin)

Maailmanaika: 48 kaupunkia (31 aikavyöhyketä)
Muuta: Kesäaika/talviaika

Hälytykset: 5 päivitäishälytystä (yksi torkkuhälytys), tasatuntsignaali
Taustavalo: LED-valodiodi, taustavalon kestoaika valitavissa (n. 1.5 sek. tai 3 sek.), auto-

maatnen valokytkin
Paristo: Yksi hopeaoksidiparisto (tyyppi SR927W)

Toiminta-aika n. 2 vuota alla luetelluissa olosuhteissa:
• 1 taustavalon käytö (1.5 sekunta)/päivä
• Hälytystä: 10 sekunta/päivä
•Lämpötlalukemia: kerran viikossa

Taustavalon jatkuva käytö kulutaa pariston nopeast loppuun Noudata erityistä varovaisuuta automaatsen
valokytkimen käytössä.
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KAUPUNKIKOODITAULUKKO

Teksten selitykset
City Code = kaupunkikoodi
City name = kaupungin nimi
UTC Ofset/GMT Diferental = UTC-yleisaika/GMT-aikaero

• Moskovan virallinen UTC-ofset-aika +3 on vaihtunut arvoon +4 joulukuussa 2013. Tämä kello kuitenkin
käytää +3 -arvoa (vanha ofset) Moskovaa varten. Jätä tästä syystä kesäaika-asetus päällekytketyksi (jolloin
MOW-ajan asetus siirtyy tunnilla eteenpäin).
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