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CASIO 5632
Käyttöopas

Kellon ulkonäkö saattaa poiketa hieman käyttöohjeen piirroksesta.

Tuntiosoitin Minuuttiosoitin
Sekuntikellon minuttiosoitin 24 tunnin osoitin

2. naksahdus
1. naks.

Sekuntiosoitin Nuppi

Päivyrinäyttö Sekuntikellon sekuntiosoitin

Kellonajan säätö
1. Vedä nuppi ulos, kun sekuntiosoitin on klo 12-asennossa.
2. Säädä aika-asetus kiertämällä nuppia.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään aikamerkin mukaan.

Huom!
• Huomioi oikea aika (AM tai PM).
• Säätäessäsi aikaa, siirrä minuuttiosoitinta neljä tai viisi minuuttia ohi lopullisen asetuksen ja sitten takaisin haluamasi

tarkkaan aikaan.

Päivyriasetuksen muuttaminen
1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahdukseen asti.
2. Aseta päivämäärä kiertämällä nuppia itseäsi kohti.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään.

Huom!
• Päivyri käyttää 31 päivän pituista kuukautta. Säädä pitemmät tai lyhyemmät kuukaudet erikseen.
• Vältä muuttamasta päiväasetusta klo 9 p.m. - 1 a.m. välisenä aikana. Muussa tapauksessa päiväasetus ei vaihdu

oikein keskiyöllä.

Nupin toiminnot
Nuppi

Joissakin vedenkestävissä malleissa (100m, 200m) on kierrettävä nuppi. Kun tarvitset nuppia,
kierrä sitä itseesi päin ja vedä se ulos. Älä kierrä nuppia liian voimakkaasti. Nuppi on kierrettävä

 takaisin kiinni jokaisen toimenpiteen jälkeen, jotta kello pysyy tiiviinä. 

                      Irroitus

Kellot, joissa on pyöritttävä kehysrengas
                           Käynnistys Jos kellossasi on pyöritettävä kehä, voit tasata kehän ▼ merkin minuuttiosoitti-

men kanssa. Siten pystyt näkemään kuinka paljon aikaa on kulunut edellisestä
                          Kokonaisaika     merkkiin tasaamisesta.

Kellonaika

Varoitus matalasta paristovirrasta
• Sekuntiosoin alkaa siirtyä kahden-sekunnin askelin merkiksi, että pariston virta on matala.
• Vaihda kelloon uusi paristo mahdollisimman pian huomattuasi varoituksen.
• Sekuntikellon toiminnot ovat poissa käytöstä matalasta paristovirrasta varoittavan ilmaisimen palaessa.
• Jos matalasta paristovirrasta varoittava ilmaisin syttyy sekuntikellon käytön aikana, ajanotto pysähtyy ja näyttö

nollautuu automaattisesti.
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Sekuntikellon käyttö
Sekuntikellolla voi mitata kokonaisaikaa 1 sekunnin tarkkuudella 29 minuuttiin, 59 sekuntiin asti.

Kokonaisajan mittaus

Käynnistys Pysäytys Käynnistys Pysäytys Nollaus

Väliaika

Käynnistys Väliaika Väliajan vapautus Pysäytys Nollaus

Kaksi loppuaikaa

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

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

Huom!
• Älä käytä sekuntikelloa nupin ollessa vedetty ulos.

Huom!
• Kokonaisaikamittaus pysähtyy automaattisesti 30 minuutin kuluttua.

Osoittimien 0-asentojen korjaus
Suorita alla esitetyt toimenpiteet, jos sekuntikellon osoittimet eivät palaudu 0-asentoihin nollatessasi ajanoton.
1. Vedä nuppi ulos toiseen naksahduskohtaan asti.
2. Käytä A-painiketta (vastapäivä) ja B-painiketta (myötäpäivä) siirtääksesi sekuntikellon sekuntiosoittimen ja

sekuntikellon minuuttiosoittimen klo 12-asentoon.
• Sekuntiosoitin siirtyyy nopeasti pitämällä jompaa kumpaa painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna, kunnes

vapautat painikkeen.
• Sekuntikellon minuuttiosoitin on tahdistettu sekuntikellon sekuntiosoittimeen.

3. Työnnä nuppi takaisin sisään kun kaikki osoittimet ovat oikeissa asennoissa.

Tärkeää!
• Kello pysähtyy nupin ollessa ulosvedettynä. Korjaa kellonaika-asetus suoritettuasi yllä manitut toimenpiteet.

Tekniset tiedot
Käyntitarkkuus Pariston käyttöikä

Moduuli normaalissa Paristotyppi (30 min. sekuntikellon
lämpötilassa/kuukausi käyttöä/päivä)

5632 ±20 sekuntia SR920SW n. 3 vuotta

Sekuntikello Mittauskapasiteetti: 29´59" (30 minuuttia)
Mittausyksikkö: 1 sekunti
Mittaustoiminnot: Kokonaisaika, väliaika, kaksi loppuaikaa

Muuta: Matalan pristovirran varoitus
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