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CASIO 5472

Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.

TIETOJA     KÄYTTÖOPPAASTA

• Kellon mallista riippuen teksti ilmestyy näytölle joko mustana 
vaalealla taustalla tai valkoisena tummalla taustalla. Kaikki esimerkit
näissä ohjeissa käyttävät mustia kirjaimia vaalealla taustalla.

• Painiketoiminnot ilmaistaan viereisessä piirroksessä käytetyillä kirjai-
milla.

• Käyttöohjeen eri osiot opastavat sinua kellon eri toimintojen 
käytössä. Tarkempia yksityiskohtia ja teknistä informaatiota löydät 
"Tärkeää"-osiosta.

SISÄLLYSLUETTELO

Yleisohjeet 1
Kellonaika 2
Maailmanaika 4
Hälytykset 4
Ajastin 6
Sekuntikello 6
Kellon osoittimien säätäminen 7
Tärkeää 7
Tekniset tiedot 9

TOIMINTOJEN HAKU

Tässä kätevä viiteluettelo kellon eri toimintojen löytämiseen ohjekirjasta.

Vaihtaaksesi kellonaikaa kesä- ja talviajan välillä 3
Kytkeäksesi taustavalon päälle 3
Näyttääksesi eri kaupungin kellonajan 4
Vaihtaaksesi kaupungin kellonajan kesä- ja talviajan välillä 4
Asettaaksesi hälytysajan 4
Kokeillaksesi hälytystä 5
Kytkeäksesi hälytyksen päälle/pois päältä 5
Kytkeäksesi tasatuntisignaalin päälle/pois päältä 6
Määritelläksesi ajastimen asetukset 6
Käyttääksesi ajastinta 6
Mitataksesi aikaa sekuntikellolla 6
Kytkeäksesi painikeäänet päälle/pois päältä 8

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.

1



(10)

YLEISOHJEET

Paina C-painiketta selataksesi toimintoja.
Paina B-painiketta milloin tahansa (paitsi asetuksia määritellessäsi) sytyttääksesi taustavalon.

 Kellonaika Maailmanaika Hälytys Ajastin Sekuntikello Osoittimien 
asetus

     

KELLONAIKA

Digitaalinen osoitintaulu *2
                                      Kartta *2

Minuuttiosoitin
  Tuntiosoitin Tunnit : Minuutit, Sekunnit
         PM-ilmaisin

                  Viikonpäivä *1          Kuukausi/päivä

Tällä toiminnolla näet kellonajan ja päivämäärän valitussa kotikaupungissa.
- Painamalla D-painiketta siirryt katselemaan maailmanaikaa. N. kahden sekunnin kuluttua D-painikkeen 

painamisen jälkeen siirryt kotikaupungin ajannäyttöön.
- Pidä D-painike alaspainettuna n. kahden sekunnin ajan vaihtaaksesi kotikaupungin ja 

maailmanaikakaupungin paikkaa keskenään.

Esimerkki
Kotikaupunki : TYO Kotikaupunki : NYC
Maailmanaikakaupunki : NYC Maailmanaikakaupunki : TYO

*1 Painamalla A-painiketta siirryt valittuna olevan kotikaupungin kaupunkikoodiin. Noin kahden sekunnin  
kuluttua viikonpäivä ilmestyy takaisin näytölle.

*2 Digitaalinen osoitintaulu ja kartta osoittavat maailmanajan tietoja.

Nykyisen kotikaupungin kellonajan ja päivämäärän asettaminen

1. Pidä A-painike alaspainettuna kunnes sekunnit alkavat vilkkua, tämä ilmaisee 
asetustilan aktivoitumista.

2. Paina C-painiketta selataksesi eri näkymiä alla olevan järjestyksen mukaisesti.

Sekunnit Kesäaika Kaupunkikoodi   Tunnit

    Taustavalon kesto    Minuutit

Päivä Kuukausi Vuosi 12/24-tunnin aikaformaatti  
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3. Paina D- tai B-painiketta vaihtaaksesi asetusta (sen vilkkuessa näytöllä) alla olevan taulukon 
mukaisesti.

Näkymä Toimenpide :  Tee näin :

    Nollaa sekunnit. Paina D-painiketta.

   Kytke kesä- (ON) tai talviaika (OFF) päälle. Paina D-painiketta.

Vaihda kaupunkikoodia. * Paina D (itään) tai B (länteenpäin).
                  

Vaihda tunti- tai minuuttiarvoa. Paina D- (+) tai B-painiketta (-).
        
Vaihda 12-tunnin (12H) ja 24-tunnin (24H) Paina D-painiketta.

         aikanäkymän välillä.

Vaihda vuosilukua. Paina D- (+) tai B-painiketta (-).
     

Vaihda kuukautta tai päivää. Paina D- (+) tai B-painiketta (-).
Vaihtaaksesi asetusta 1,5 sekunnin (1) ja Paina D-painiketta.

       3 sekunnin (3) välillä.

* Saadaksesi lisätietoa kaupunkikoodeista katso osio "Kaupunkikooditaulukko" sivulla 10.

4. Paina A-painiketta poistuaksesi asetustilasta.
- Tunti- ja minuuttiosoitin sekä viikonpäivä siirtyvät tekemiesi asetuksien mukaisesti.

Kesäaika (DST)
DST (kesäaika) siirtää kellonaikaa tunnilla eteenpäin talviajasta.

Huom!!
Muista että kaikki maat tai alueet eivät käytä kesäaikaa (DST).

Kellonajan vaihtaminen kesä- (DST) ja talviajan välillä

1. Pidä A-painike alaspainettuna kunnes sekunnit alkavat vilkkua, tämä ilmaisee
asetustilaa.

2. Paina C-painiketta valitaksesi kesäaika-asetuksen (DST) näyttöön. 
3. Paina D-painiketta vaihtaaksesi kesäajan (ON) ja talviajan (OFF) välillä.
4. Paina A-painiketta poistuaksesi asetustilasta.
- DST-ilmaisin näkyy näytöllä ilmaistakseen kesäajan olevan käytössä.

Kesäajan (DST) ilmaisin

12/24-tunnin aikaformaatti
- PM-ilmaisin (P) näkyy näytöllä kellonajan ollessa 12 (keskipäivä) ja 11:59 (ilta) välillä.

(P)-ilmaisin ei näy näytöllä kellonajan ollessa 12 (keskiyö) ja 11:59 (aamu) välillä.
- 24-tuntista aikaformaattia käytettäessä kello näyttää 00:00 - 23:59 väliset ajat ilman erillistä ilmaisinta. 

Taustavalaistus
LED-taustavalaistus helpottaa kellon näkemistä hämärässä.

Huomioitavaa taustavalaistuksesta
- Taustavaloa voi olla vaikea huomata ollessasi auringonvalossa.
- Taustavalo kytkeytyy pois päältä automaattisesti hälytyksen soidessa.
- Taustavalon jatkuva käyttö kuluttaa pariston nopeasti loppuun. 

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.

3



(10)

Taustavalaistuksen käyttö
Paina B-painiketta missä tahansa toiminnossa (paitsi ollessasi asetustilassa) kytkeäksesi taustavalon päälle.
- Katso sivulla 3 olevassa taulukossa kuvattua toimenpidettä vaihtaaksesi taustavalon kestoajaksi 1,5 tai 3 

sekuntia.

MAAILMANAIKA

Valitun maailmanajan tiedot

Maailmanaika näyttää vallitsevan kellonajan 48 eri kaupungissa (31 eri aika- 
vyöhykkeellä) ympäri maailman.
- Kaikki tässä osiossa kuvatut toimenpiteet tapahtuvat maailmanaikatoiminnossa,

johon voit siirtyä selaamalla näkymiä C-painikkeella (sivun 2 lopussa olevan
kuvan mukaisesti).

Kaupunkikoodi

Kellonajan näyttäminen toisesta kaupunkikoodista
Paina D-painiketta maailmanaikatoiminnossa selataksesi kaupunkikoodeja idänsuuntaisesti.
- Saadaksesi lisätietoa kaupunkikoodeista katso "Kaupunkikooditaulukkoa" sivulla 10.
- Jos valitun kaupungin kellonaika on väärä, tarkista aika- ja aikavyöhykeasetukset. Korjaa asetukset 

tarvittaessa. 

Kaupunkikoodin kellonajan vaihtaminen talvi- ja kesäajan (DST) välillä

1. Paina D-painiketta maailmanaikatoiminnossa selataksesi kaupunkikoodeja 
(aikavyöhykkeitä) itäänpäin löytääksesi haluamasi kaupungin jonka talvi- tai 
kesäaika (DST)-asetusta haluat muuttaa.

2. Pidä A-painike alaspainettuna n. 2 sekunnin ajan vaihtaaksesi kesäajan 
(näytöllä näkyy DST) ja talviajan (DST ei näy näytöllä) välillä.

- DST-ilmaisin näkyy näytöllä aina tarkastellessasi kaupunkikoodia jolle
Kesäajan (DST) ilmaisin kesäaika on kytketty päälle.

- Huomioi että kesä- tai talviajan asetus vaikuttaa ainoastaan valitulle kaupunki-
koodille. Asetus ei vaikuta muihin kaupunkikoodeihin.

- Huomioi että et voi vaihtaa kesä- ja talviajan välillä kun UTC (koordinoitu 
yleisaika) on valittuna kaupunkikoodiksi.

HÄLYTYKSET

Hälytys päällä-ilmaisin

Kellosi sisältää yhteensä 5 eri hälytystä, joista jokaisen voi säätää hälyttämään 
joko päivittäin tai kertaluontoisesti.
- Päivittäinen hälytys : Hälytys soi asetettuna kellonaikana päivittäin.
- Kertaluontoinen hälytys : Hälyttää asetettuna kellonaikana ja kytkeytyy pois 

päältä tämän jälkeen.
Voit kytkeä päälle myös tasatuntisignaalin joka saa kellon piippaamaan kahdesti

Hälytyksen numero aina tasatunnein.
Hälytysaika - Kaikki tässä osiossa kuvatut toimenpiteet suoritetaan hälytystoiminnossa mihin
(Tunnit : Minuutit) voit siirtyä painamalla C-painiketta (ks. sivun 2 lopussa oleva kuva).

- Hälytykset toimivat koordinoidusti asetetun kotikaupungin kellonajan kanssa.
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Hälytyksen kellonajan asettaminen

1. Käytä D-painiketta hälytystoiminnossa selataksesi eri hälytyksiä.

2. Hälytyksen valittuasi pidä A-painike alaspainettuna kunnes tuntiarvo alkaa 
vilkkua näytöllä. Tämä ilmaisee olevasi asetustilassa.

- Tämä toimenpide kytkee kertaluontoisen hälytyksen päälle automaattisesti.
3. Paina C-painiketta vaihtaaksesi asetettavaa arvoa seuraavan järjestyksen 

mukaisesti.

Tunnit Minuutit

Kerta/päivittäisen hälytyksen valinta

4. Käytä D- ja B-painiketta muuttaksesi vilkkuvaa arvoa alla kuvaillulla tavalla.
 

Näkymä Toimenpide : Tee näin :

Muuta tunti- tai Käytä D- (+) ja B-painiketta (-)
minuuttiarvoa. - 12 tunnin aikaformaatissa aseta am/pm aika

oikein (PM [P]-ilmaisin).
Valitse kerta tai Paina D-painiketta.
päivittäinen Kertaluontoinen hälytys päällä : 1- ON
hälytys Päivittäinen hälytys päällä : ON

5. Paina A-painiketta poistuaksesi asetustilasta.

Hälytyksen toiminta
Hälytysääni soi asetettuna aikana 10 sekunnin ajan käytössä olevasta kellon toiminnosta riippumatta.
- Hälytys- ja tasatuntisignaalin toiminnot suoritetaan ajan-näyttöön asettamasi kellonajan mukaisesti.
- Voit katkaista hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta.

Hälytyksen kokeileminen
Pidä D-painike alaspainettuna hälytystoiminnossa kokeillaksesi hälytystä.

Hälytyksen päälle/pois päältä kytkeminen
1. Käytä D-painiketta valitaksesi hälytyksen hälytystoiminnossa.
2. Paina A-painiketta selataksesi hälytysasetuksia allaolevan kuvan mukaisesti.

Hälytys pois päältä Kertaluontoinen Päivittäinen
hälytys päällä hälytys päällä

- Valittuna olevan hälytyksen ilmaisin näkyy kaikissa kellon toiminnoissa.
- Hälytys päällä-ilmaisin vilkkuu hälytyksen soidessa.
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Tasatuntisignaalin kytkeminen päälle/pois päältä

Tasatuntisignaali käytössä-ilmaisin

1. Käytä D-painiketta valitaksesi tasatuntisignaalin hälytystoiminnossa.
2. Käytä A-painiketta kytkeäksesi sen päälle/pois päältä.

AJASTIN
Sekunnit

Ajastin voidaan asettaa yhdestä sekunnista 24 tuntiin. Hälytys soi laskennan 
päättyessä.
- Kaikki tässä osiossa kuvatut toimenpiteet tapahtuvat ajastintoiminnossa mihin 

voit siirtyä painamalla C-painiketta (ks. sivun 2 lopussa oleva kuva).

sekunnin kymmenesosat
Tunnit : minuutit

Ajastimen asetusten määrittäminen

1. Pidä A-painike alaspainettuna ajastintoiminnossa kunnes laskettava aika 
alkaa vilkkua. Tämä ilmaisee olevasi asetustilassa.
2. Paina C-painiketta vaihtaaksesi arvoja alla olevan kuvan mukaisesti.

Tunnit Minuutit

Sekunnit
3. Haluamasi arvon vilkkuessa käytä D- (+) ja B-painikkeita (-) vaihtaaksesi 

kyseistä arvoa.
- Määrittääksesi ajaksi 24 tuntia valitse 0:00:00
4. Paina A-painiketta poistuaksesi asetustilasta.

Ajastimen käyttö

Paina D-painiketta ajastintoiminnossa käynnistääksesi laskenta.
- Laskennan päättyessä hälytys soi 10 sekunnin ajan tai kunnes keskeytät 
sen painamalla mitä tahansa painiketta. Laskettava aika nollautuu 
asettamaasi aloitusaikaan automaattisesti hälytyksen soitua.
- Laskennan käydessä paina D-painiketta tauottaaksesi se. Paina D-
painiketta uudestaan jatkaaksesi laskentaa.
- Keskeyttääksesi laskenta kokonaan tauota se (painamalla D-painiketta)

jonka jälkeen paina A-painiketta. Tämä nollaa ajastimen asettamaasi 
aloitusaikaan.

SEKUNTIKELLO

Sekunnit Sekuntikellon avulla voit laskea kulunutta aikaa, ottaa kierrosaikoja ja kaksi 
loppuaikaa.

- Sekuntikello laskee 23 tuntiin, 59 minuuttin ja 59,99 sekuntiin asti.
- Sekuntikello jatkaa laskemistaan alkaen alusta sen pyörähtäessä ympäri, 

kunnes pysäytät sen.
- Sekuntikello jatkaa laskemistaan vaikka poistuisit sekuntikellotoiminnosta.

Sekunnin sadasosat - Kierrosaika pyyhkiytyy näytöltä poistuessasi sekuntikellosta ja normaali
Tunnit : minuutit laskenta jatkuu.

- Kaikki tässä osiossa kuvatut toimenpiteet tapahtuvat sekuntikellotoiminnossa
mihin voit siirtyä painamalla C-painiketta (ks. sivun 2 lopussa oleva kuva).
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Ajan mittaaminen sekuntikellolla

Kulunut aika

Aloitus Pysäytys Jatkaminen Pysäytys Nollaus

Kierrosaika

Aloitus Kierrosaika Jatkaminen Pysäytys Nollaus
(SPL näytöllä)

2 loppuaikaa

Aloitus Kierrosaika Pysäytys Jatkaminen Nollaus
Ensimmäinen Toinen juoksija Toisen
juoksija maalissa. saapuu maaliin. juoksijan
Ensimmäisen loppuaika.
juoksijan
loppuaika.

Kellon osoittimien säätäminen

Tuntiosoitin
Minuuttiosoitin

Kellon osoittimet voivat kohdistua väärin digitaaliseen aikaan verraten jos kello
altistuu voimakkaalle magnetismille tai iskulle. Tällaisessa tilanteessa tulisi kellon
osoittimet kohdistaa uudelleen.
- Kaikki tässä osiossa kuvatut toimenpiteet tapahtuvat osoittimien säätö-

toiminnossa mihin voit siirtyä painamalla C-painiketta (ks. sivun 2 lopussa oleva
Tunnit : minuutit kuva).

Tärkeää!
- Sinun ei tarvitse suorittaa alla kuvattua toimenpidettä mikäli osoittimet näyttävät samaa aikaa kuin 

digitaalinen .

1. Pidä A-painike alaspainettuna n. sekunnin ajan osoittimien säätö-toiminnossa.
- Tunti- ja minuuttiarvot alkavat vilkkua. Tämä ilmaisee olevasi asetustilassa.
2. Paina D-painiketta (+) siirtääksesi osoittimia vastaamaan digitaalisella näytöllä näkyvää aikaa.
- Osoittimet liikkuvat myötäpäivään nopeasti mikäli pidät D-painikkeen alaspainettuna.
- Paina B-painiketta lukitaksesi osoittimet liikkumaan nopeasti siirtäessäsi osoittimia nopeasti D-

painikkeella. Pysäyttääksesi osoittimien lukitun nopeasti liikkumisen paina mitä tahansa painiketta.
3. Osoittimien ollessa asetettu oikein paina A-painiketta poistuaksesi asetustilasta.

TÄRKEÄÄ

Tämä osio sisältää yksityiskohtaisempaa ja teknistä tietoa kellon toiminnasta. Sisältää myös tärkeitä 
varotoimenpiteitä sekä huomioita kellon eri yksityiskohdista ja toiminnoista.

Kellon osoittimet (Tunti, Minuutti)
Osoittimet näyttävät kotikaupungin kellonaikaa kaikissa kellon toiminnoissa.
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Kartta ja digitaalinen näyttö

Tuntiosoitin Minuuttiosoitin

Kartta

Sekuntiosoitin

Digitaalinen näyttö

- Kartta : Näyttää aikavyöhykkeen valitusta maailmanaikakaupungista kaikissa kellon toiminnoissa.
- Huomioi kartan osoittavan valitun kotikaupungin aikavyöhykettä ollessasi kellonajan asetustilassa.
- Digitaalinen näkymä : Lohkot näyttävät valitun maailmanajan tunnit, minuutit ja sekunnit kaikissa kellon

toiminnoissa.

Painikeäänet

Mykistyksen ilmaisin

Painikeääni kuuluu painaessasi mitä tahansa kellon painiketta. Voit kytkeä äänet
päälle/pois päältä mieltymyksesi mukaan.
- Hälytykset, tasatuntisignaali ja ajastimen hälytykset toimivat normaalisti vaikka 

kytket painikeäänet pois päältä.

Painikeäänien päälle/pois päältä kytkeminen
Pidä C-painike alaspainettuna missä tahansa toiminnossa (paitsi asetustiloissa) kytkeäksesi painikeäänet
päälle (mykistyksen ilmaisin ei näy näytöllä) tai pois päältä (mykistyksen ilmaisin näkyy näytöllä).
- C-painikkeen pitäminen alaspainettuna painikeäänten päälle/pois päältä kytkemiseksi vaihtaa samalla 

kellon toimintoa (sivulla 2 olevan kuvan mukaisesti)
- Mykistyksen ilmaisin näkyy kaikissa toiminnoissa painikeäänten ollessa kytkettynä pois päältä.

Automaattinen paluutoiminto
- Jos jätät kellon hälytystoimintoon tai osoittimien asetus-toimintoon kahdeksi tai kolmeksi minuutiksi

tekemättä mitään toimenpiteitä niin se palaa takaisin näyttämään kellonaikaa.
- Jos jätät kellon asetustilaan kahdeksi tai kolmeksi minuutiksi niin se palaa takaisin näyttämään 

kellonaikaa.

Selaaminen
Voit käyttää B- ja D-painikkeita selataksesi asetustiloissa näkyvää tietoa. Voit selata tietoa nopeasti 
useimmissa tapauksissa pitäessäsi jomman kumman painikkeista alaspainettuna.

Aloitusnäkymät
Viimeksi toiminnoissa katsomasi tiedot tulevat näytölle kun kytket maailmanaika- tai hälytystoiminnon päälle.

Kellon käyttäminen
- Sekuntien nollaaminen (00) laskennan ollessa 30 ja 59 välillä aiheuttaa minuuttiarvon nousemisen 

yhdellä.
Nollatessasi (00) laskennan ollessa 00 ja 29 välillä minuuttiarvo ei nouse.

- Vuosiluku voidaan asettaa 2000 ja 2099 välille.
- Kellossa on sisäänrakennettu automaattinen kalenteri joka ottaa huomioon eri pituiset kuukaudet ja 

karkausvuodet. Asetettuasi päiväyksen ei sitä tarvitse enää säätää paitsi vaihtaessasi kellon pariston.
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Maailmanaika
- Maailmanajan sekuntinäkymä tahdistuu kellonajan sekuntinäkymän kanssa.
- Kaikki maailmanaikatoiminnon ajat lasketaan valitun kotikaupungin kellonajan mukaisesti käyttämällä

UTC-ajan kompensointiarvoja.
- UTC kompensointi on määre joka ilmaisee ajan eriämisen Englannin Greenwichin ja tietyllä 

aikavyöhykkeellä sijaitsevan kaupungin välillä.
- Kirjaimet "UTC" ovat lyhenne sanoista "Coordinated Universal Time" (Koordinoitu yleisaika) joka on 

kellonajan mittaamisen maailmanlaajuinen tieteellinen standardi. Se perustuu huolellisesti ylläpidettyihin 
atomikelloihin (cesium) jotka mittaavat aikaa mikrosekuntien tarkkuudella. Karkaus-sekunnit lisätään tai
poistetaan tarpeen vaatiessa UTC:n synkronisoimiseksi maapallon pyörimisen kanssa.

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaalilämpötilassa : ± 30 sekuntia kuukaudessa.

Digitaalinen ajan-näyttö : Tunnit, minuutit, sekunnit, p.m, kuukausi, päivä, viikonpäivä
- Aikaformaatti : 12- ja 24-tunnin aikaformaatti.
- Kalenterijärjestelmä : Kokonainen automaattinen kalenteri valmiiksi ohjelmoituna vuodesta 2000 vuoteen 

2099.
- Muuta : Kesäaika (DST)/talviaika

Analoginen ajan-näyttö : Tunnit, minuutit

Maailmanaika : 48 kaupunkia (31 aikavyöhykettä) ja koordinoitu yleisaika (UTC)
Muuta : Talviaika/kesäaika (DST)

 kotikaupungin/maailmanajan kaupungin keskenään vaihtaminen.

Hälytykset : 5 hälytystä (kertaluontoinen tai päivittäinen), tasatuntisignaali

Ajastin
Mittaustarkkuus : 1/10 sekunti
Asetettava arvoalue : 1 sekunnista 24 tuntiin (1 sekunnin, 1 minuutin ja 1 tunnin porrastuksella)

Sekuntikello
Mittaustarkkuus : 1/100 sekunti
Mittauskapasiteetti : 23:59:59.99
Mittaustilat : Kulunut aika, kierrosaika, 2 aikaa

Taustavalo : LED ; säädettävä valaistuksen kesto (1,5 ja 3 sekuntia)

Muuta : Painikeäänet päälle/pois päältä

Virtalähde : Yksi litiumparisto (Tyyppi : CR2016)
CR2016 keskimääräinen kesto 5 vuotta ; 10 sekuntia hälytystä, 1,5 sekuntia taustavaloa päivittäin.
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Kaupunkikooditaulukko

Viereisten taulukkotekstien
selitykset :

City code = kaupunkikoodi
City name = Kaupungin nimi
UTC Offset/GMT Differential
= UTC-kompensointi/GMT-
aikaero

* Yllä esitetyt taulukot näyttävät kellon sisältämät kaupunkikoodit
* Pohjautuu 2016 Tammikuussa saatuihin tietoihin.
* Globaaleja aikoja (GMT-aikaero/UTC-kompensointi) ja kesäaikaa koskevat säännöt ovat asianomaisen maan itse

määrittämiä.
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