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CASIO 5434/5451
Käyttöopas

• Kello saattaa poiketa hieman piirroksen esittämästä mallista.
• Jotkut mallit käyttävät osoittimien ja pyörivän kiekon yhdistelmää tietojen näyttämiseen. 

Sekuntikellon
minuuttiosoitin

Tuntiosoitin Tuntiosoitin
Minuuttiosoitin 24-tunnin osoitin

24-tunnin Minuuttiosoitin
osoitin

2. napsahdus
1. nap-
sahdus

Nuppi

Päiväilmaisin Päiväilmaisin

Sekuntiosoitin Sekuntiosoitin 

Sekuntikellon
sekuntiosoitin

Aika-asetuksen säätäminen

1. Vedä nuppi ulos 2. napsahdukseen asti, kun sekuntiosoitin on klo 12-asennossa.

2. Muuta aika-asetusta kiertämällä nuppia.

3. Työnnä nuppi takaisin sisään.

Huom!
• Aseta aika oikein (valitse AM = aamupäivä tai PM = iltapäivä)
• Vaihtaessasi aikaa, säädä minuuttiosoitinta neljä tai viisi minuuttia eteenpäin lopullisesta ajasta ja

sitten takaisin tarkkaan kellonaikaan.

Päiväilmaisimen asetuksen vaihtaminen

1. Vedä nuppi ulos 1. napsahdukseen asti.

2. Aseta päivämäärä kiertämällä nuppia.

3. Työnnä nuppi takaisin sisään.

Huom!
• Päiväilmaisin käyttää 31-päiväistä kuukautta. 

Suorita säätämien käsin tätä lyhyemmille kuukausille.
• Vältä päiväilmaisimen asetuksen muuttamista klo 9:00 p.m.

ja 1 a.m. välisenä aikana. Muussa tapauksessa päiväilmaisin
ei vaihdu oikealla tavalla keskiyöllä.

Nuppi
Nupin toiminnot
Joissakin vedenpitävissä malleissa (100 metriä, 200 metriä) on 
ruuvikierteinen lukittava nuppi. Voit avata nupin kiertämällä sitä 
itseäsi kohti, kun haluat suorittaa jonkin toimenpiteen sillä.
Vedä sitten nuppi kokonaan ulos. Avaa

Jos kellossa on pyörivä kehysrengas Käynnistä
Käännä kehysrengasta ja kohdista sen     merkki minuutti-
osoittimen kanssa. Tällöin voit lukea kuinka paljon aikaa on
kulunut merkin kohdistamisesta minuuttiosoittimeen.

Kokonaisaika

Kellonaika
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Sekuntikellon käyttö
Sekuntikellolla voit mitata aikaa 1-sekunnin tarkkuudella 29 minuuttiin, 59 sekuntiin asti.

Kokonaisajan mittaaminen

Käynnistys Pysäytys Käynnistys Pysäytys Nollaus

Väliajan mittaaminen

Käynnistys Väliaika Väliajan Pysäytys Nollaus
vapautus

Kaksi loppuaikaa

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

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

Tärkeää!

• Älä säädä sekuntikelloa nupin ollessa ulosvedetty.

Huom!
• Kokonaisajan mittaus pysähtyy automaattisesti 30 minuutin kuluttua.

Osoittimien 0-asentojen säätäminen
Suorita alla esitetyt toimenpiteet, jos sekuntikellon osoittimet eivät palaudu 0-asentoihin (nolla) nollatessasi
sekuntikellon.

1. Vedä nuppi ulos 2. napsahdukseen asti.

2. Käytä A-painiketta (myötäpäivään) tai B-painiketta (vastapäivään) siirtääksesi sekuntikellon sekunti- ja
tuntiosoittimen 12-asentoon.
• Pitämällä jompaa kumpaa painiketta yhtäjaksoisesti sisäänpainettuna, sekuntiosoitin siirtyy suurella

nopeudella, kunnes painike vapautetaan.
• Sekuntikellon minuuttiosoitin on synkronoitu sekuntiosoittimen liikkeeseen.

3. Työnnä nuppi takaisin sisään, kun kaikki osoittimet ovat mieleisessäsi paikassa.

Tärkeää!
• Aika pysähtyy kellon näytössä, kun nuppi vedetään ulos. Korjaa aika-asetus yllä esitettyjen toimenpitei-

den jälkeen.

Tekniset tiedot

Käyntitarkkuus ± 20 sekuntia/kuukausi
Sekuntikello mittauskapasiteetti: 29´59 (30 minuuttia)

mittausyksikkö: 1 sekunti
Mittaustoiminnot: kokonaisaika, väliaika ja kaksi loppuaikaa

Paristo yksi hopeaoksidiparisto (tyyppi SR920SW)
Pariston kestoikä keskimäärin 3 vuotta (30 sekuntia ajanottoa/päivä)
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