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CASIO 5517/5521

Käyttöopas
• Huomioi, että käyttöoppaan piirrokset on tarkoitettu ainoastaan vertailua varten, joten todellinen tuote

saattaa poiketa hieman piirroksista.

Sekuntikellon 1/10-sekuntien osoitin
Tuntiosoitin Minuuttiosoitin

2. naksahdus
Sekuntikellon minuuttiosoitin 1. naks.

Sekuntiosoitin

Nuppi

Sekuntikellon sekuntiosoitin Päivyrinäyttö
Sekuntikellon toiminnot

Kellonajan säätäminen
1. Vedä nuppi ulos toiseen naksahdukseen kun sekuntiosoitin on klo kahdentoista (12) kohdalla
2. Kierrä nuppia säätääksesi kellonajan.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään.
Huom!
• Tarkista, että olet valinnut oikean AM (keskiyöstä keskipäivään) tai PM (keskipäivästä keskiyöhön)

-asetuksen.
• Säätäessäsi kellonaikaa, siirrä minuuttiosoitinta neljä tai viisi minuuttia eteenpäin asetettavasta ajasta ja
 sitten takaisin tarkkaan aikaan. 

Päiväyksen säätäminen
1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahdukseen asti.
2. Kierrä nuppia säätääksesi oikean päivämäärän.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään.
Huom!
• Päiväystoiminto käyttää 31 päivän pituista kuukautta. Säädä lyhyemmät kuukaudet manuaalisesti.
• Vältä päivämäärän säätämistä 21.00 – 1.00 välillä koska se saattaa vaihtua virheellisesti keskiyöllä.

Nupin toiminnot
Nuppi

Joissakin vedenkestävissä malleissa (100m, 200m) on sisäänkierrettävä
nuppi. Kun tarvitset nuppia, kierrä sitä itseäsi päin ja vedä se ulos. 
Älä kierrä nuppia liian voimakkaasti. Nuppi on kierrettävä takaisin kiinni 
jokaisen toimenpiteen jälkeen, jotta kello pysyy tiiviinä. 

Auki Jos kellossasi on pyöritettävä kehä, voit tasata kehän ▼ merkin
minuuttiosoittimen kanssa. Siten pystyt näkemään kuinka kauan on

 Käynnistys  kulunut edellisestä tasaamisesta.

Kulunut aika

Kellonaika
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Sekuntikellon käyttö
Sekuntikellon mittausalue on 69 minuuttia, 59.9 sekunttia 1/10-sekunnin tarkkuudella. 

Kokonaisajan mittaus

Käynnistys Pysäytys     Käynnistys           Pysäytys              Nollaus

Väliajan mittaus

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 käytä sekuntikelloa nupin ollessa ulosvedetty. 

Huomautus:
Kokonaisajan mittaus loppuu automaattisesti 30 minuutin jälkeen.

Osoittimien nolla-asentojen korjaus
Suorita alla esitetyt toimenpiteet, jos sekuntikellon osoittimet eivät palaa nolla-asentoon, kun sekuntikello
nollataan.
1. Kierrä nuppi auki ja vedä se ulos 2. naksahdukseen asti.
2. Paina A-painiketta siirtääksesi sekuntikellon 1/10-sekunnin osoitinta myötäpäivään.
 • Osoitin siirtyy nopeasti pitämällä A-painiketta yhtäjaksoisesti sisäänpainettuna.

Paina B-painiketta siirtääksesi sekuntikellon sekuntiosoitinta myötäpäivään.
• Osoitin siirtyy nopeasti pitämällä B-painiketta yhtäjaksoisesti sisäänpainettuna.
• Sekuntikellon minuuttiosoitin on synkronisoitu sekuntikellon sekuntiosoittimen kanssa.

3. Kierrä nuppi kiinni korjattuasi kaikkien osoittimien asennot.

Tärkeää!
Kello pysähtyy kun nuppi on ulosvedettynä. Säädä kellonaika uudelleen suoritettuasi yllä esitetyt toimen-
piteet.

Tekniset tiedot
Tarkkuus: ±20 sekuntia/kuukausi

Sekuntikello 
Mittauskapasiteetti: 59’59” (30 minuuttia)
Mittausyksikko: 1/10-sekunti
Mittaustoiminnot: Kokonaisaika, väliaika ja kaksi loppuaikaa 

 
Paristo: Yksi hopeaoksidiparisto (tyyppi: SR920SW)
Pariston kestoikä: n. 2 vuotta (60 minuuttia sekuntikellon käyttöä/päivä)
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