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CASIO 5553
Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta. Lue käyttöopas huolellisesti voidaksesi hyödyntää kellon ominai-
suudet parhaalla mahdollisella tavalla.
• Säilytä ohjeet mahdollista tulevaa tarvetta varten.

TUTUSTUMINEN     KELLOON
• Kellon mallista riippuen teksti ilmestyy näyttöön joko mustilla

kirjaimilla vaaleaa taustaa vasten tai valkoisilla kirjaimilla tummalla
 taustalla.

• Painiketoiminnot ilmaistaan viereisessä piirroksessa käytetyillä
 kirjaimilla.
• Käyttöoppaan eri osiot tarjoavat kaikki tarvitsemasi tiedot jokaisen toiminnon käyttöä varten.

SISÄLLYSLUETTELO
Tutustuminen kelloon 1
Kellon toiminnot 1
Kellonaika 1
Sekuntikello 2
Ajastin 3
Maailmanaika 4
Hälytykset 4
Näytön taustavalo 5
Osoittimien asentojen korjaus 6
Tärkeää 7
Tekniset tiedot 8

KELLON     TOIMINNOT
• Paina C-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
• Pidä C-painiketta alaspainettuna n. kolme sekuntia palataksesi kellonaikatoimintoon mistä tahansa toimintatilasta

(paitsi asetustilasta).
Sekuntikello Ajastin

Kellonaika

Hälytys Maailmanaika

KELLONAIKA
Kotikaupungin päiväys ja aika säädetään kellonaikatilassa.
• Painamalla A-painiketta voit vaihtaa alempaa näyttöä alla esitetyllä tavalla.

Kotikaupungin Kotikaupungin
päiväys aika

Viikonpäivä Viikonpäivä

Sekunnit PM Sekunnit
Päiväys Tunnit:minuutit

Kellonajan ja päiväyksen asetus
Kaupunkikoodi 1. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia kellonaikatilassa, kunnes

alempaan näyttöön syttyy SET. Tämä on asetustila.
• Huomioi, että C-painikkeen pitäminen alaspainettuna liian pitkään 

(n. viisi sekuntia) vaihtaa asetustyypin joksikin toiseksi asetukseksi.
2. Käytä D ja B-painikkeita haluamasi kaupunkikoodin valintaan.

• Muista valita kaupunkikoodi ennen minkään muun asetuksen muutta-
mista.
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3. Paina C-painiketta vaihtaaksesi vilkkuvaa asetusta alla esitetyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.

Kaup. 12-/24-tunnin Sekunnit Tunnit Minuutit
koodi aikaformaatti

Taustavalon Painikkeiden Päivä Kuu- Vuosi
kestoaika toimintaääni kausi

4. Kun muutettavaksi haluamasi aika-asetus vilkkuu, käytä D tai B-painiketta muuttaaksesi sitä alla esitetyllä tavalla.

Näyttö Toiminto Toimenpide
Kaupunkikoodin vaihto Paina D (itä) ja B (länsi)

DST-asetuksen vaihto kesä- (ON) Paina D.
tai talviaikaan (OFF)
12-tuntisen (12H) ja 24-tuntisen Paina D.
(24H) aikaformaatin vaihto

5. Sulje asetustila painamalla A-painiketta.
• Näyttö ilmaisee viikonpäivän automaattisesti päiväysasetusten (vuosi, kuukausi ja päivä) mukaan.

Kesäaika (DST)
Kesäaika siirtää kellon aika-asetusta yden tunnin eteenpäin talviajasta. Muista kuitenkin, että kaikki maat tai jopa
paikalliset alueet eivät siirrä kellojaan kesäaikaan.

Kesäaika-asetuksen vaihto
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia kellonaikatilassa, kunnes

 näyttöön syttyy SET.
• Huomioi, että C-painikkeen pitäminen alaspainettuna liian pitkään 

(n. viisi sekuntia) vaihtaa asetustyypin joksikin toiseksi asetukseksi.
DST-ilmaisin

2. Paina C-painiketta. DST-asetusruutu ilmestyy näyttöön.
3. Käytä D-painiketta kytkeäksesi DST-asetuksen päälle tai pois.

• DST-perusasetus on OFF (pois päältä).
4. Sulje asetustoiminto painamalla A-painiketta, kun haluamasi asetus on valittu.

• DST-ilmaisin syttyy näyttöön merkiksi

12 tunnin ja 24 tunnin kellonaika
• 12-tuntista aikaformaattia käytettäessä alempaan näyttöön syttyy P-kirjain (p.m.) 11:59-23:59 välisiä aikoja varten.

Klo 0:00-11:59 (a.m.) väilisiä aikoja varten ei syty mitään ilmaisinta.
• 24-tuntisessa aikaformaatissa näyttö ilmaisee 0:00-23:59 väliset ajat ilman P-kirjainta.
• Kellonaikatoiminnossa valitsemasi 12-/24-tuntinen aikaformaatti on käytössä myös kaikissa muissa toimintatiloissa.

SEKUNTIKELLO
Sekuntikellolla voit mitata kokonaisaikaa ja väliaikoja.
• Sekuntikellon digitaalinen näyttöalue on 999 tuntia, 59 minuuttia, 59.99 sekuntia.

Sekuntikello jatkaa ajanottoa, kunnes se pysäytetään. Ajanoton saavuttaessa
mittausalueen ylärajan, sekuntikello nollautuu ja mittaus käynnistyy nollasta
uudelleen.

• Sekuntikello jatkaa käyntiä, vaikka ajanottotoiminto suljetaan.
• Kaikki tämän osion toimenpiteet suoritetaan sekuntikellotoiminnossa, joka valitaan

C-painiketta painamalla.
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Kokonaisajan mittaus
Paina D-painiketta sekuntikellotoiminnossa käynnistääksesi ja pysäyttääksesi ajanoton.
• Näyttö ilmaisee sen hetkisen väliajan, jos A-painiketta painetaan kokonaisaikamittauksen ollessa käynnissä.

Käynnistys Pysäytys Väliajan Pysäytys Näyttöajan
peruutus nollaus

(Mitattu aika (Väliaika on (Mitattu aika
on näytössä) näytössä) on näytössä)

(Pysäytetty) (Mittaus) (Pysäytetty)

Mitattu aika tai väliaika

Sekuntikellon osoitin Tunnit ja "SPL" vuorottelevat väliaikanäytön
aikana

Minuutit, sekunnit 1/100-sekunnit
Kokonaisajan sekunnit

• Painamalla D-painiketta nollaamatta näytön ilmaisemaaaikaa, mittaus käynnistyy uudelleen pisteestä, jossa mittaus
on viimeksi pysäytetty (kumulatiivinen kokonaisaikamittaus).

• Käynnissä oleva kokonaisaikamittau jatkuu, vaikka sekuntikellotoiminto suljetaan. Tällaisessa tapauksessa sekunti-
kellon osoitin näyttää minuuttien nykyisen laskennan.

AJASTIMEN     KONFIGUROINTI
Ajastimen voi asettaa yhdestä minuutista 24 tuntiin asti. Hälytys käynnistyy ajastimen
nollautuessa.
• Kaikki tämän osion toimenpiteet suoritetaan sekuntikellotoiminnossa, joka valitaan

C-painiketta painamalla.
Sekunnit

Käynnistysaika
(tunnit : minuutit)

Ajastimen käyttö
Käynnistä ajastin painamalla D-painiketta ajastintoiminnossa.
• Ajastimeen asetetun ajan nollautuessa, hälytys soi 10 sekuntia tai, kunnes pysäytät sen painamalla mitä tahansa

painiketta.
• Ajastin palautuu käynnistysaika-arvolle automaattisesti hälytyksen loputtua.
• Voit asettaa ajastimen taukotilaan painamalla painamalla D-painiketta lähtöaskennan aikana.
• Paina D-painiketta uudelleen, kun haluat jatkaa ajastimen laskentaa.
• Jos haluat pysäyttää ajastimen kokonaan, aseta se ensin taukotilaan painamalla D-painiketta ja paina sitten A-

painiketta. Ajastin palautuu käynnistysaika-arvolle. Huomioi, että lähtölaskenta-aikaa ei voi muuttaa ajastimen ollessa
käynnissä tai taukotilassa. Voidaksesi muuttaa käynnistysaikaa, ajastin on ensin pyäytettävä yllä selitetyllä tavalla.

Ajastimen käynnistysaika-asetusten konfigurointi
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna ajastitilassa n. kaksi sekuntia ajastimen käynnis-

tysajan ollessa näytössä, kunnes nykyinen käynnistysaika alkaa vilkkua, mikä
 ilmaisee asetustilaa.

• Näyttöön syttyy Hold, kun A-painiketta pidetään alaspainettuna. Jatka A-painik-
Käynnistysaika keen painamista, kunnes Hold-ilmaisin häviää.
(tunnit : minuutit) • Jos ajastimen kjäynnistysaika ei ole näkyvissa, valitse se suorittamalla toimenpi-

teet yllä olevasta osiosta "Ajastimen käyttö".

2. Paina C-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta alla esitetyssä järjestyksessä ja valitse muutettavaksi haluamasi
asetus.

Käynnistysaika Käynnistysaika
(tunnit) (minuutit)

3. Sulje asetustoiminto painamalla A-painiketta.
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MAAILMANAIKA
Nykyinen maailmanaikakaupunki Maailmanaika näyttää digitaalisesti kellonajan yhdestä 48 kaupungista 

(31 aikavyöhykettä) ympäri maailman. Voit yksinkertaisella toimenpiteellä
vaihtaa kotikaupunkisi nykyiseen maailmanaikakaupunkiin.
• Maailmanaikatoiminnon ajat ovat tahdistetut kellonaikatoiminnon aikaan.

Varmista, että olet valinnut oiken kaupungin kotikaupungiksesi, jos jokin
 maailmanajoista on milestäsi väärin. Tarkista myös, että kellonaikatoiminnon

Maailmanaika näyttämä nykyinen aika on oikein.
• Maailmanaikatoiminnon ajat perustuvat UTC-yleisaikaan.
• Kaikki tämän osion toimenpiteet suoritetaan maailmanaikatoiminnossa, joka

 valitaan C-painiketta painamalla.

Kellonajan tarkistus toisesta aikavyöhykkeestä
Käytä D-painiketta maailmanaikatilassa käytettävissä olevien kaupunikoodien (aikahyöhykkeet) selaamiseksi.
Selaaminen nopeutuu pitämällä painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
• Alempi näyttö ilmaisee kellonajan nykyisestä maailmanaikakaupungista.
• Voit valita UTC-aikavyöhykkeen (0-differentiaali) painamalla B ja D-painikkeita samanaikaisesti.
• Valittuasi haluamasi kaupunkikoodin (aikavyöhyke), valitse päiväys painamalla A-painiketta. Kello jatkaa valittua

kaupunkia vastaavan kellonajan näyttöä n. sekunnin kuluttua.

1 sek.
Sekunnit

Tunnit : minuutit Päiväys

Kaupunkikoodin vaihto talvi- tai kesäaikaan
1. Paina D-painiketta maailmanaikatilassa valitaksesi kaupunkikoodin (aikavyö-

hyke), jonka talvi-/kesäaika-asetuksen haluat vaihtaa.
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia valitaksesi kesäajan (DST-

ilmaisin syttyy) tai talviajan (DST-ilmaisin sammuu). 
DST-ilmaisin • A-painikkeen alaspainettuna pitäminen sytyttää Hold-ilmaisimen näyttöön.

PidäA-painiketta alaspainettuna, kunnes Hold-ilmaisin häviää näytöstä.
• DST-ilmaisin näkyy alemmassa näytössä, kun kello on siirretty kesäaikaan.
• Voit valita DST-asetuksen erikseen jokaista kaupunkikoodia varten (paitsi UTC).
• DST-asetuksen aktivointi valittua kotikaupunkia varten siirtää normaalin kellonajan

DST-aikaan.

Kotikaupungin ja maailmanaikakaupungin vaihto
Suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet voit vaihtaa kotikaupunkisi ja maailmanaikakaupungin keskenään.
Kotikaupungista tulee maailmanaikakaupunki ja maailmanaikakaupungista uusi kotikaupunkisi. Ominaisuus on erittäin
kätevä matkustaessasi kahden eri aikavyöhykkeessä sijaitsevan kaupungin välillä.

Kotikaupungin ja maailmanaikakaupungin vaihtotoimenpiteet
1. Käytä D-painiketta maailmanaikatilassa haluamasi maailmanaikakaupungin valintaan.
2. Paina A ja B-painikkeita samanaikaisesti, kunnes kello piippaa.

• Toimenpide tekee vaiheessa 1 valitsemastasi maailmanaikakaupungista kotikaupunkisi, ja tunti- ja minuuttiosoitti-
met siirtyvät kyseistä kaupunkia vastaavaan aikaan. Samanaikaisesti ennen vaihetta 2 valitsemasi kotikaupunki
vaihtuu maailmanaikaupungiksi ja alemman näytön sisältö vaihtuu vastavasti.

• Kaupunkien vaihdon jälkeen kello pysyy maailmanaikatilassa, ennen vaihetta 2 valitun kotikaupungin näkyessä
näytössä maailmanaikakaupunkina.

HÄLYTYKSET
Kun jokin hälytys aktivoidaan, hälytysääni alkaa soimaan kellon saavuttaessa asetetun
hälytysajan. Yksi hälytyksistä on torkkuhälytys, muiden neljän ollessa päivittäishälytyk-
siä. Voit aktivoida myös tasatuntisignaalin, jolloin kello piippaa kaksi kertaa aina tasa-
tunnein.
• Torkkuhälytyksen näyttö on SNZ, muut hälytysnäytöt ovat numeroidut AL1-AL4.

Hälytysaika Tasatuntisignaalin näyttö on SIG.
(tunnit . minuutit) • Kaikki tämän osion toimenpiteet suoritetaan hälytystoiminnossa, joka valitaan C-

painiketta painamalla.
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Hälytysajan asetus
1. Käytä D-painiketta hälytystilassa hälytysruutujen selaamiseksi, kunnes näyttöön

ilmestyy hälytys, jonka ajan haluat asettaa.

• Asettaaksesi hälytyksen, valitse sopiva hälytysnäyttö (AL1-AL4 tai SNZ).
• SIG on tasatuntisignaalinäyttö.
• Torkkuhälytys kertautuu viiden minuutin välein.

2. Valittuasi hälytyksen, pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia, kunnes hälytysajan tuntiasetus alkaa
vilkkua. Tämä on asetustila.
• A-painikkeen alaspainettuna pitäminen sytyttää Hold-ilmaisimen näyttöön. Jatka A-painikkeen painamista,

kunnes Hold-ilmaisin häviää näytöstä.
• Toimenpide kytkee hälytyksen päälle automaattisesti.

3. Paina C-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta tunti- ja minuuttiasetusten väillä.
4. Kun jokin asetus vilkkuu, voit muuttaa sen arvoa käyttämällä D (+) ja B (-) painikkeita.
5. Sulje hälytystoiminto painamalla A-painiketta.

Hälytyksen toiminta
Hälytys soi asetettuna kellonaikana n. 10 sekunnin ajan kellon toimintatilasta riippumatta. Jos kyseessä on torkkuhälytys,
hälytys kertautuu yhteensä seitsemän kertaa, viiden minuutin välein tai, kunnes katkaiset hälytyksen.
• Hälytys- ja tasatuntisignaalitoiminnot tapahtuvat kotikaupungin kellonaikatoiminnon ajan mukaisesti.
• Hälytyksen käynnistyttyä voit katkaista sen painamalla mitä tahansa painiketta.
• Nykyinen torkkuhälytys peruntuu, jos suoritetaan jokin alla olevista toiminnoista torkkuhälytysten välisten
 5-minuuttisten intervallien aikana.

Valitaan kellonaikatoiminnon asetusnäyttö
Valitaan SNZ-asetusnäyttö

Hälytyksen testaus
Käynnistä hälytys pitämällä D-painiketta alaspainettuna hälytystilassa.

Hälytyksen päällekytkentä ja katkaisu
1. Käytä D-painiketta hälytystoiminnossa hälytyksen valintaan.
2. Paina A-painiketta kytkeäksesi hälytyksen päälle tai pois.

• Hälytyksen (AL1, AL2, AL3, AL4 tai SNZ) päällekytkentä sytyttää hälytysilmaisi-
men hälytystoimintonäyttöön.

Päällä (ON) • Päällekytkettyä hälytystä vastaava ilmaisin näkyy näytössä kaikissa toiminta-
Hälytysilmaisin tiloissa.

Torkkuhälytyslmaisin • Torkkuhälytysilmaisin vilkkuu torkkuhälytyksen soidessa ja hälytysten välisten 
5-minuuttisten jaksojen aikana.

Tasatuntisignaalin päällekytkentä ja katkaisu
1. Käytä A-painiketta tasatuntisignaalin (SIG) valintaan.
2. Paina A-painiketta kytkeäksesi tasatuntisignaalin päälle tai pois.

• Tasatuntisignaali näkyy näytössä kaikissa toimintatiloissa, kun kyseinen toiminto
on päällä.

Päällä
Tasatuntisignaali-ilmaisin

NÄYTÖN     TAUSTAVALO
Automaattisen valokytkimen ilmaisin

Näytön taustavalosta huolehtii LED-valodiodi helpottaen tietojen lukemista
hämärässä.
Automaattinen valkytkin sytyttää taustavalon automaattisesti, kun käännät kellon
kasvojasi kohti.
• Automaattinen valokytkin on aktivoitava (kytkimen ilmaisin syttyy) toimiakseen.
• Katsi osio "Taustavaloa koskevat varotoimet" lisätietoja varten.

Taustavalon sytyttäminen manuaalisesti
Voit sytyttää taustavalon painamalla B-painiketta missä tahansa toimintatilassa.
• Yllä esitetty toimenpide sytyttää taustavalon automaattisen valokytkimen nykyisestä asetuksesta riippumatta.
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Huom!
• Suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet voit valita taustavalon kestoajaksi joko 1.5 sekuntia tai 3 sekuntia.

Painaessasi B-painiketta, taustavalo syttyy nykyisesta kestoaika-asetuksesta riippuen joko 1.5 sekunniksi
tai 3 sekunniksi.

1. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia kellonaikatilassa, kunnes näyttöön
 syttyy vilkkuva SET Hold.

• Huomioi, että A-painikkeen pitäminen liian kauan alaspainettuna (n. viisi sekuntia) 
vaihtaa myös kellon toimintatilan.

2. Paina C-painiketta kymmenen kertaa valitaksesi taustavalon kestoaikanäytöksi 
1 tai 3.

3. Paina D-painiketta valitaksesi taustavalon kestoajaksi 1 (1.5- sekuntia) tai 3 
(3 sekuntia).

4. Sulje asetusnäyttö painamalla A-painiketta.

Automaattinen valokytkin
Kun Auto Light-toiminto (automaattinen valo) aktivoidaan, näytön taustavalo syttyy aina, kun kelloa kallistetaan alla
kuvatulla tavalla missä tahansa toimintatilassa.

Taustavalo syttyy, kun kello asetetaan vaakatasoon
ja kallistetaan sitten yli 40° kasvoja kohti.

Vaaka-
tasossa Yli 40° kallistettuna

• Pidä kelloa ranteen ulkopuolella.

VAROITUS!
• Varmista aina, että olet turvallisessa paikassa kun luet kelloa käyttäen automaattista valokytkintä. 

Ole erityisen varovainen juostessasi tai harrastaessasi muita aktiviteetteja, jota voivat aiheuttaa
onnettomuuden tai loukkaantumiseen. Huolehdi myös siitä, että automaattisen valokytkimen

 sytyttämä taustavalo ei häiritse muita ihmisiä ympärilläsi.
• Pitäessäsi kelloa ranteessa, varmista, että automaattinen valokytkin on pois päältä ennen kuin ajat
 polkupyörällä tai kuljetat moottorikäyttöistä ajoneuvoa. Automaattisen valokytkimen äkillinen ja

tahaton toiminta voi luoda häiriötekijän, jonka seurauksena on liikenneonnettomuus tai henkillövamma.
Automaattisen valokytkimen päällekytkentä ja katkaisu
Pidä B-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia kellonaikatoiminnossa kytkeäksesi automaattisen valokytki-
men päälle (automaattisen valokytkimen ilmaisin syttyy) tai pois päältä (ilmaisin sammuu).
• Automaattisen valokytkimen ilmaisin näkyy näytössä kaikissa toimintatiloissa, kun automaattinen valokytkin aktivoi-

daan.
• Estääkseen pariston nopean tyhjenemisen, automaattisen valokytkimen toiminta katkeaa automaattisesti n. 6 tunnin
 kuluttua päällekytkemisestä.

OSOITTIMIEN     KOTIASENTOJEN     KORJAUS
Voimakas magnetismi tai isku voi siirtää kellon tunti- ja minuuttiosoittimet näyttämään väärää aikaa.
Säädä tällaisessa tapauksessa osoittimien kohdistus.

Osoittimien kotiasentojen säätäminen
Oikea sekuntikellon osoittimen asento

1. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. viisi sekuntia, kunnes ylempään näyttöön
 ilmestyy H-Set ja alempaan näyttöön Sub.

2. Tarkista sekuntikellon osoittimen asento.
• Sekuntikellon osoitin on oikeassa asennossa, jos se näyttää 60 (klo 12-asento).

Muussa tapauksessa, säädä osoittimen asento käyttämällä D (+) ja B (-) painik-
keita.

• Paina C-painiketta, kun olet tarkistanut,että sekuntikellon osoitin on oikeassa
asennossa.

Oikeat tunti- ja minuuttiosoittimien asennot

3. Tarkista tunti- ja minuuttiosoittimien asennot.
• Osoittimet ovat oikeissa asennoissa, jos ne osoittavat klo 12-asentoa.

Muussa tapauksessa, säädä osoittimien asennot käyttämällä D (myötäpäivään) ja
 B (vastapäivään) painikkeita.

Perkko Oy, 09-4780500. C.A. 6



(8)

4. Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, palaa normaaliin kellonaikaan painamalla A-painiketta.
• Tunti- ja minuuttiosoittimet siirtyvät kellonaikatoiminnon aikaan ja sekuntikellon osoitin siirtyy 0-asentoon.
• Painamalla C-painiketta tässä kohdassa palauttaa asettamisen vaiheen 2 alkuun.

TÄRKEÄÄ
Tämä osio sisältää yksityiskohtaisia ja teknisiä tietoja koskien kellon käyttöä. Se sisätää myös tärkeitä huomautuksia ja
varotoimia kellon eri ominaisuuksista ja toiminnoista.

Painikkeiden toimintaääni
Kellosta kuuluu merkkiääni aina, kun yhtä sen painikkeista painetaan. 
Voit kytkeä painikkeiden toimintaäänen päälle tai pois mielesi mukaisesti.
• Hälytykset, tasatuntisignaali ja muut piippaussummerit toimivat normaalisti, vaikka 

painikkeiden toimintaääni kytketään pois päältä.
Mykistysilmaisin

Painikkeiden toimintaäänen päällekytkentä ja katkaisu
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna kellonaikatilassa n. kaksi sekuntia, kunnes näyttöön ilmestyy SET.

• Huomioi, että A-painikkeen pitäminen liian kauan alaspainettuna (n. viisi sekuntia) vaihtaa myös kellon
asetustyypin.

2. Paina C-painiketta yhdeksän kertaa, kunnes painikkeiden nykyinen toimintaääniasetus (KEY  ) tai MUTE syttyy.
3. Paina D-painiketta valitaksesi asetukseksi KEY    (päällä) tai MUTE (katkaistu).
4. Sulje asetusnäyttö painamalla A-painiketta.

• Mykistysilmaisin näkyy näytössä kaikissa toimintatiloissa, kun painikkeiden toimintaääni on katkaistu.

Automaattiset paluuominaisuudet
• Kello sulkee asetustoiminnon automaattisesti, jos jätät vilkkuvan asetuksen näyttöön n. kolmeksi minuutiksi

suorittamatta mitään toimenpidettä.
• Kello palaa kellonaikatoimintoon automaattisesti, jos et suorita mitään toimenpidettä n. kolmessa minuutissa kellon

olessa hälytystoiminnossa.

Osoittimien pikasiirto
• D ja B-painikkeita voi käyttää asetusten muuttamiseen eri asetustiloissa. Useimmissa tapauksissa näiden painikkei-

den pitäminen yhtäjaksoisesti alaspainettuna käynnistää osoittimien pikasiirron.

Perusnäytöt
Valitessasi sekuntikello-, maailmanaika- tai hälytystoiminnon, näyttöön ilmestyy ennimmäiseksi tiedot, jotka olivat
tarkasteltavana, kun kyseinen toiminto viimeksi suljettiin.

Kellonaika
• Sekuntien nollaaminen (00) laskennan ollessa 30-59 välisellä alueella suurentaa minuuttilukua yhdellä.

00 - 29 välisellä alueella sekuntien nollaaminen ei muuta minuuttilukua.
• Vuosiluku voidaan asettaa vuosien 2000 - 2099 väliselle ajalle.
• Kellon sisäänrakennettu täysautomaattinen kalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet. Asetettuasi

päiväyksen sitä ei tarvitse muuttaa paitsi vaihdettuasi kelloon uuden pariston.
• Kaikki kaupunkikoodiajat kellonaika- ja maailmanaikatilassa lasketaan Coordinated Universal (UTC) ajan mukaan
 jokaista kaupunkia varten kotikaupunkisi aika-asetukseen perustuen.

Taustavaloa koskevat varotoimet
• Taustavaloa on vaikea nähdä suorassa auringonpaisteessa.
• Taustavalo sammuu automaattisesti aina, kun jokin hälytys alkaa soimaan.
• Taustavalo sammuu automaattisesti automaattisen valokytkimen kestoaika-asetuksen mukaan.
• Taustavalon jatkuva käyttö kuluttaa akun varauksen nopeasti loppuun.

Automaattista valokytkintä koskevat varotoimet
• Vältä pitämästä kelloa ranteen sisäpuolella. Tämä voi aiheuttaa taustavalon tarpeettoman syttymisen, mikä lyhentää

akun käyttöikää. Jos haluat pitää kelloa ranteen sisäpuolella, katkaise ensin automaattisen valokytkimen toiminta.

• Taustavalo ei syty, jos käännät kellon näyttöä enemmän kuin 15 astetta yli
 vaakatason yli tai sen alle. Varmista, että kämmenen ulkopuoli on vaaka-

tasossa horisonttiin nähden.
• Taustavalo sammuu 1.5 sekunnin tai 3 sekunnin kuluttua, vaikka pidät

 kellon suunnattuna kohti kasvojasi.
• Staattinen sähkö tai magneettinen voima voi häiritä automaattisen valokytkimen toimintaa. Jos taustavalo ei syty,
 siirrä kello takaisin aloitusasentoon (vaakatasoon) ja kallista sitä sitten kasvojasi kohti uudelleen.

Ellei tämä toimi, vie käsivartesi alas sivulle ja nosta se sitten ylös uudelleen.
• Tietyissä olosuhteissa taustavalo ei syty ennen kuin sekunti on kulunut sen kallistamisesta kohti kasvojasi.

Tämä ei välttämättä tarkoita, että automaattisessa valokytkimessä on jokin vika.
• Kellosta kuuluu hiljainen napsahtava ääni, kun sitä heilutetaan edestakaisin. Tämä johtu automaattisen valokytkimen
 mekaniikasta. Kyseessä ei ole mikään vika.
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TEKNISET     TIEDOT
Tarkkuus normaalissa lämpötilassa: ±15 sekuntia/kuukausi
Digitaaliaika: Tunnit, minuutit, sekunnit, p.m. (P), kuukausi, päivä, viikonpäivä

Aikaformaatti: 12-tuntia ja 24-tuntia
Kalenterijärjestelmä: Täysautomaattinen kalenteri, esiohjelmoitu vuosien 2000 - 2099 väliselle ajalle
Muuta: Kotikaupunkikoodi (voidaan asettaa yhdelle 48 kaupunkikoodista), talvi-/kesäaika

Analogiaika: Tunnit, minuutit (osoitin siirtyy 20 sekunnin välein)
Sekuntikello:

Mittausyksikkö: 1/100-sekunnit 
Mittauskapasiteetti: 59´59.99"
Mittaustoiminnot: Kokonaisaika, väliaika
Sekuntikellon osoitin: Sekunnit (sekuntikellotoiminto)

Minuutit (muut toiminnot sekuntikellotoiminnon lisäksi)
Ajastin:

Mittausyksikkö: 1 sekunti
Asetusalue: 1 minuutista 24 tuntiin asti (1-minuutin porrastuksella)

Maailmanaika: 48 kaupunkia (31 aikavyöhykettä) + UTC, kotikaupungin/maailmanaikakaupungin vaihto
Muuta: Kesäaika/talviaika

Hälytykset: 5 päivittäishälytystä (1 torkkuhälytys), tasatuntisignaali
Taustavalo: LED-valodiodi, täysautomaattinen valokytkin, taustavalon kestoaika valittavissa
Paristo: Kaksi hopeaoksidiparistoa  (tyyppi: SR927W)

Likimääräinen kestoaika: 3 vuotta tyypillä SR927W
• 1 taustavalon käyttö (1.5 sekuntia)/päivä
• 10 sekuntia hälytystä/päivä

Pidätämme oikeudet teknisten tietojen muuttamiseen ilman eri ilmoitusta.
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