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3. Kun      s ekunnit           o vat         valittuna (vilkkuu), paina "C" nollataksesi sekunnit “00”. Jos 
painat "C" -paininta kun sekunnit ovat välillät 30 - 59, sekunnit nollautuvat “00” -
tilaan ja 1 minuutti lisätään minuutteihin. Jos sekunnit ovat välillä 00 - 29, 
minuutit pysyvät muuttumattomina.

4. Kun mitkä muut tahansa numerot/merkit ovat valittuna (ei sekunnit) (valinta vilkkuu), 
paina "C" kasvattaaksesi numeroa. Kun viikonpäivä on valittuna, painamalla "C" - 
paininta vaihtuu päivä seuraavaan. Pitämällä "C" -paininta pohjassa, vaihtuu aktivoitu 
valinta nopeasti.

5. Kun olet asettanut ajan ja päivyrin, paina "B" palataksesi ajannäyttö tilaan. 
 Jos et paina mitään paininta muutamaan minuuttiin kun valittu toimintto vilkkuu, vilkkuminen 

loppuu ja kello palaa automaattisesti aikanäyttö tilaan. 
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Ajan asettaminen
Ajan ja päivyrin asettaminen
1. Valitse "B" painimella aikaan asetus tila.
  Sekunnit vilkkuvat, koska ne ovat valittuna.

2. Paina "A" -paininta vaihtaakseesi valintaa
seuraavaassa järjestyksessä. 

KuukausiPvm

Sekunnit

Viikon-
päivä

Tunnit Minuutit

Minuutit
Tunnit Sekunnit

Viikonpäivä...
PM ilmaisin.  päivämäärä
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(a) Ajanotto
C C C C A

Start Stop Uudelleen käynnistys Stop Nollaus

(b) Väliajan mittaaminen
C A A C A

Start Väliaika Väliajan vapautus Stop Nollaus

(c) Väliaika ja 1.-2. sijojen ajat
C A C A A

Start Väliaika
Ensimmäinen
tulee 

Stop
Toinen kilpailija 
tulee maaliin.
Tallentaa  
ensimmäisenä

Väliajan vapautus
Tallentaa toisena 
maaliin tulleen

Nollaus
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Ajanotto toiminto

Sekunnit
Minuutit 1/100 sekunnit

Toiminnon ilmaisin

Väliaika ilmaisin

Ajanotto toiminnolla voit ottaa aikaa, väliaikoija ja 
kaksi loppuaikaa. Maksimi mittausaika on 
59 minuuttia, 59.99 sekuntia.
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Herätyksen sammuttaminen 
Paina "A" sammuttaaksesi herätyksen kun se alkaa soimaan.

Laittaaksesi päivittäisen herätyksen ja jokatuntisen aikasignaalin päälle 
ja pois päältä, paina "C" -paininta herätys tilassa, muuttaaksesi herätyksen 
ja jokatuntisen aikasignaalin asetusta.

[Herätys päällä ilmaisin / Jokatuntisen aikasignaalin ilmaisin]

Jokatuntinen aikasignaali
.....päällä

Herätys
päällä

Molemmat pois Molemmat päällä

Herätyksen testaaminen
Pidä paininta "C" pohjassa herätystilassa, niin kuulet 
herätysäänen.
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3.  Paina "C" lisätäksesi valittuja numeroita. Pitäessäsi paininta "C" pohjassa, numerot 
vaihtuvat nopeammin.
 Herätyksen     aikanäyttö (12-tunnin ja 24-tunnin) vastaa samaa formaattia jonka olet 
valinnut aikanäyttöön. 
  Kun   asetat herätyksen käyttäen 12-tunnin formaattia, pidä huoli että asetat ajan oikein 
aamupäivään tai iltapäivään (PM).

4.  Kun   olet asettanut herätyksen, paina "A" palataksesi herätys tilaan. Tässä 
vaiheessa päivittäinen herätys kytkeytyy päälle automaattisesti.
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Herätys
Kun päivittäinen herätys on kytketty päälle, herätys 
hälyttää 20 sekuntia joka päivä asetettuna 
kellonaikana. Kun tuntisignaali on kytketty päälle, 
kello piippaa joka tasatunti. 

Herätyksen asettaminen:
1.

2.

 Herätystoiminto tilassa paina "A". Tunnit alkavat 
vilkkumaan, koske ne on valittuna.
  Paina "A" vaihtaaksesi valintaa seuraavassa 
järjestyksessä.

Tunti Minuutit

Normaali herätys tila
(Numeror ei vilku)

Minuutti

Jokatuntinen aikasignaali merkki päällä 
Toiminto osoitin

Herätys 
päällä osoitin

Tunti
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Aikanäyttö
-Aikanäyttö tilassa paina "C" vaihtaaksesi 12h ja 
24h näyttöjen välillä.
 -   Viikonpäivät  esitetään seuraavasti:

SU:Sunnuntai MO:Maanantai

WE:Keskiviikko
FR:Perjantai

TU:Tiistai 
TH:Torstai 
SA:Lauantai

Viikonpäivä.......   
PM osoitin....  ........Päivyri   

Tunti

Minuutti
Sekunti
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Ajantotto Aikaan asetus

-    Pitämällä paininta "A" alhaalla milloin tahansa valaisee se kellotaulun. 
  -Kellon   taustavalona    toimii  elektroluminesenssi  (EL)  valo,  joka  menettää 
valaistustehoaan erittäin  pitkän    käytön  jälkeen. 
 -Toistuva käyttö lyhentää pariston käyttöikää.

E

Yleistä
-    Paina "B" vaihtaaksesi toimintoa. Jokainen toiminto on kerrottu yksitysikohtaisesti 

seuraavilla sivuilla.
 -Kun olet suorittanut operaation missä tahansa toiminnossa, painamalla "B" paininta 
pääset takaisin aikanäyttö tilaan.

Aikanäyttö Herätys

© 2016 Oy Perkko

päältä

maaliin ajan.

maaliin tullen
ajan.
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Tekniset tiedot
Tarkkuus normaalissa lämpötilassa: ± 30 sekuntia kuukaudessa
Aikanäyttö: Tunti, minuutit, sekunnit, am/pm, päiväys ja viikonpäivä 

Aikajärjestelmä: Vaihdettavissa 12-tunnin ja 24-tunnin näytön välillä. 
Kalenterijärjestelmä: Automaatinen kalenteri, jossa asetettu 28 päivää Helmikuulle.

Herätys: Päivittäinen herätys, tasatuntisignaali 
Ajanotto:

Mittayksikkö: 1/100 sekuntia
Mittauskapasiteetti: 59 minuuttia, 59.99 sekuntia 
Mittaustoiminnot: Kulunut aika, väliaika ja kaksi loppuaikaa.

Muuta: Taustavalo (Elektroluminesenssi valo) 
Patteri:  Yksi lithium patteri (Malli: CR2016)

Käyttöikä noin 7 vuotta paristolla CR2016 (Olettaen että valoa 
käytetään 1 sekunti / päivä ja herätystä 20 sekuntia / päivä.) 
Taustavalon toistuva käyttö lyhentää pariston käyttöikää yllämainitusta.






