
CASIO-moduuli DQ-747/748

KÄYTTÖOHJE

• Kellon näyttö on varustettu läpinäkyvällä muovikalvolla. Poista muovikalvo ennen kellon käyttöä.
• Kello saattaa mallista riippuen erota hieman oheisista piirroksista.
• Vaikka DQ-747 ja DQ-748-mallien mitat ja muotoilut eroavat toisistaan, niiden toiminnot ovat kuitenkin samat.

Hälytys katkaistu Torkkuhälytys aktivoitu
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Viikonpäivä
Hälytysaika Vallitseva Hälytysaika Hälytysilmaisin

Iltapäivän merkki lämpötila
Kellonaika Torkkuhälytysilmaisin
(tunnit, minuutit, sekunnit)

6 DQ-747-8



VAROTOIMENPITEITÄ
• Älä käytä tai säilytä kelloa paikoissa, jotka ovat alttiina korkealle lämmölle, voimakkaalle magnetismille, tärinälle tai iskuille.
• Kuumuus saattaa lyhentää pariston käyttöikää ja aiheuttaa toimintavian. Pidä kello etäällä lämmittimistä ja suorasta aurin-

gonpaisteesta käyttäessäsi sitä.
• Älä käytä kelloa kylpyhuoneessa tai muussa paikassa, jonka kosteus on korkea.
• Älä yritä purkaa kelloa osiin. Tämä voi aiheuttaa toimintavian.
• Käytä kuivaa tai  mietoon saippualiuokseen kostutettua liinaa kellon puhdistamiseen.

Väännä ylimääräinen kosteus pois liinasta ennen puhdistusta. Älä koskaan käytä tinneriä, bensiiniä, denaturoitua spriitä
tai muita vastaavia aineita.

• LCD-näyttö muuttuu vaikealukuiseksi, jos kelloa käytetään sen lämpötila-alueen (0 - 40°C) ulkopuolella.
• Näytön merkkejä voi olla vaikea nähdä sivusta katsottuna.
• Säilytä nämä ohjeet. 
• CASIO COMPUTER CO., LTD ei vastaa kellon käytöstä syntyneistä ongelmista.

KELLON TOIMINTAPAINIKKEET

1 . Torkku-/valopainike (SNOOZE/LIGHT)
• Paina tätä painiketta sytyttääksesi näytön taustavalon n. 5 sekunniksi.
• Painamalla painiketta hälytyksen aikana, käynnissä oleva hälytys katkeaa.

2 . 3 . +/- painikkeet
• Käytä näitä painikkeita näytössä vilkkuvan hälytysajan tai hälytysasetuksen muuttamiseksi.

4 . Asetuspainike (SET)
• Käytä SET-painiketta asettaessasi kellonaikaa.

5 . DEMO-painike
• Hälytys alkaa soimaan painamalla DEMO-painiketta.

6 . Hälytystoimintovalitsin
SNZ: torkkuhälytys on aktivoitu
ON: hälytys on aktivoitu
OFF: hälytys on katkaistu

7 . Nollauspainike (RESET)
• Paina tätä painiketta nollataksesi kellon toiminnot paristovaihdon jälkeen.

8 . Paristot

KELLON KÄYTTÖ
1. Paina SET-painiketta selataksesi asetusruutuja alla esitetyssä järjestyksessä.

Normaalin kellonajan Vuosiluvun Kuukauden ja päivän
asetusruutu asetusruutu asetusruutu

2. Kun haluamasi asetusruutu on näytössä voit muuttaa vilkkuvien numeroiden arvoa käyttämällä + ja - painikkeita (2, 3).
• Vilkkuvat numerot muuttuvat nopeasti pitämällä + tai - painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
• Voit asettaa vuosiluvun vuosien 2000 - 2099 väliselle ajalle. Viikonpäivä säätyy automaattisesti päiväysasetuksen

mukaisesti.
• Sekunnit nollautuvat painamalla + tai - painiketta, kun kellonajan asetusruutu näkyy näytössä.
• Joka kerta, kun + tai - painiketta painetaan 12- tai 24-tuntisen asetusruudun ollessa näytössä, aikaformaatti vaihtuu

12- tai 24-tuntisen aikanäytön välillä.
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12-/24-tuntisen Ajanasetus-
kellonajan asetusruutu ruutu



3. Suoritettuasi kaikki haluamasi muutokset, valitse normaali kellonaikaruutu painamalla S E T-painiketta.
• Kello palaa automaattisesti normaaliin kellonaikaruutuun, jos jätät jonkin asetusruudun sen näyttöön n. viideksi

sekunniksi suorittamatta toimenpidettä.

HÄLYTYKSEN KÄYTTÖ
Hälytys alkaa soiman asettamasi hälytysajan koittaessa. Voit käyttää myös hälytystoimintovalitsinta (6) torkkuhälytyksen
valintaan.

Hälytysajan asetus
Käytä + ja - painikkeita hälytysajan asettamiseen. Painamalla + ja - painikkeita (2, 3) näytössä näkyvä päiväys vaihtuu
hälytysaikaan.
• Numerot vaihtuvat nopeasti pitämällä + tai - painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.

Hälytyksen aktivointi/katkaisu
Käytä kellon sivussa olevaa hälytystoimintovalitsinta (6) hälytyksen aktivoimiseksi/katkaisemiseksi ja torkkuhälytyksen
valintaan.

• Näytön ilmaisema päiväys vaihtuu hälytysaikaan aina, kun hälytystoimintovalitsin (6) asetetaan ON tai SNZ-asentoon.
• Hälytyksen taso vaihtuu neljässä portaassa hälytyksen soidessa.

Hälytyksen katkaisu
• Voit katkaista hälytyksen painamalla SNOOZE/LIGHT-painiketta (1). Hälytys käynnistyy viiden minuutin kuluttua uudel-

leen, jos torkkutoiminto on aktivoitu.
• Voit katkaista torkkutoiminnon siirtämällä hälytystoimintovalitsimen (6) OFF-asentoon.

Hälytyksen esittely
Paina DEMO-painiketta (5) hälytyksen käynnistämiseksi.
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Hälytysvalitsin Sel i tys
Hälytys soit esiasetettuun aikaan n. minuutin. Hälytys kertautuu yhteensä seitsemän
kertaa, viiden minuutin välein. Vaikka katkaiset hälytyksen painamalla SNOOZE/
LIGHT-painiketta (1), hälytys käynnistyy uudelleen viiden minuutin kuluttua.
• SNZ-ilmaisin vilkkuu näytössä merkiksi, että torkkuhälytys on aktivoitu.
Hälytys soi esiasetettuun aikaan yhden minuutin.
Hälytys ei käynnisty.

Paina - vilkkuvat numerot pienenevät

Paina + vilkkuvat numerot suurenevat

Paina - hälytysajan muuttamiseksi

Paina + hälytysajan muuttamiseksi



TAUSTAVALON KÄYTTÖ
Taustavalo syttyy painamalla SNOOZE/LIGHT-painiketta (1). Tämä helpottaa tietojen lukemista hämärässä.

Tärkeää!
• Taustavalon usein toistuva käyttö lyhentää pariston käyttöikää

LÄMPÖMITTARITOIMINNOT
• Sisäänrakennettu anturi mittaa lämpötilan ja näyttää mitatun arvon näytössä.
• Näyttöön ilmestyy ”LL” lämpötiloja varten, jotka alittavat -20°C ja ”HH” lämpötiloja varten, jotka ylittävät 50°C.
• Vaikka näyttö ilmaisee alle - 0.1°C ja yli 40.1°C lämpötilat, ne ovat kuitenkin kellon toimintaa varten taattujen lämpötila-

lukemien ulkopuolella.

PARISTON VAIHTO
Vaihda paristot uusiin aina, kun kellon näyttö himmenee ja muuttuu vaikealukuiseksi.
1. Avaa paristotilan kansi piirroksen esittämällä tavalla.
2. Poista molemmat vanhat paristot.
3. Asenna paristotilaan uudet paristot. Varmista, että paristojen + ja - navat osoittavat oikeaan suuntaan. Väärin ladatut

paristot voivat räjähtää ja vahingoittaa kelloa.
4. Paina R E S E T-painiketta (7) vaihdettuasi kelloon uudet paristot.
5. Asenna paristotilan kansi paikoilleen.

Paristoja  koskevia varoituksia
• Pidä paristot poissa pienten lasten ulottuvilta. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos lapsi nielee pariston.
• Asenna paristot oikealla + ja - napaisuudella.
• Älä koskaan sekoita vanhaa ja uutta tai eri merkkisiä paristoja keskenään.
• Älä yritä ladata kellon mukana olevia paristoja.
• Jos paristotilassa olevat paristot ovat vuotaneet, pyyhi paristotila puhtaaksi pehmeällä liinalla. Estä vuotanutta nestettä

joutumasta kosketukseen ihon kanssa.
• Vaihda kelloon uudet paristot vähintään kerran vuodessa, vaikka niissä edelleen riittäisi virtaa.
• Kellon mukana olevat paristot menettävät jonkin verran tehoaan kuljetuksen ja varastoinnin aikana.

TEKNISET TIEDOT
Tarkkuus normaalissa lämpötilassa: ± 60 sekuntia/kuukausi
Kalenterijärjestelmä: Automaattinen kalenteri, esiohjelmoitu vuosien 2000 - 2099 väliselle ajalle.
Hälytys: Päivittäishälytys, torkkuhälytys (7 kertausta), esittelyhälytys
Lämpömittari: Mittausalue 0°C - 40°C
Lämpötila-anturin tarkkuus: ± 2°C alueella 0°C - 40°C
Muuta: LED-valo, 12/24-tuntinen aikaformaatti
Paristo: Kaksi AA-paristoa (tyyppi R6P)
Pariston kestoikä: Noin 1 vuosi
• 1 minuutti hälytystä/päivä
• 5 sekuntia taustavaloa/päivä
Käyttölämpötila: 0°C - 40°C

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.

(XX)

4


