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QHL078K / QHL078W
Käyttöopas

KELLON PAINIKKEET
B1
B2
B3
B4
B5

DST/SET (kesäaika/asetus)
PREVIOUS (edellinen)
NEXT (seuraava)
MODE (toimintovalitsin)
RESET (nollaus)

OMINAISUUDET
Kalenteri paikallisaikanäytöllä (1994 - 2093)
Kalenteri maailmanaikanäytöllä (29 kaupunkipainiketta)
Kaksi päivittäishälytystä
5 ohjelmoitavaa hälytystä
Ajastin
12/24-tunnin näyttö
Kesäaikatoiminto
Tasatuntisignaali
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PARISTOJEN ASENNUS
• Avaa kellon takana sijaitsevan paristotilan kansi.
• Asenna paristotilaan paristot. Huomioi oikea (+) ja (-) napaisuus.
Paristojen keskimääräinen toimintaikä on n. 1 vuosi.
• Digitaalinäyttö ilmaisee automaattisesti kaupungin nimen, ajan ja päiväyksen.
• Kaupungin nimi:
LAX
• Aika:
12:00 AM
• Kalenteri:
Jan 1 (tammikuu 1), 1999
Paina B5-painiketta, jos kellossa ilmenee toimintavika. Kellon arvot palautuvat tällöin tehtaan asettamaan
tilaan.
PAIKALLISAJAN ASETUS
• Valitse paikallisajan asetustila pitämällä B5-painiketta alaspainettuna 2 sekuntia.
• 12-tuntista formaattia käytettäessä näyttöön ilmestyy vilkkuvat tuntinumerot ja "AM" tai "PM".
• Paina PREVIOUS-painiketta (B2) pienentääksesi tuntiarvoa tai NEXT-painiketta (B3) suurentaaksesi
tuntiarvoa. (12-tuntisen aikaformaatin jälkeen näyttö vaihtuu 24-tuntiseen aikaformaattiin.)
Voit nopeuttaa numeroiden vaihtumista näytössä pitämällä PREVIOUS-painiketta (B2) tai NEXT-painiketta (B3)
yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
• Paina MODE-painiketta (B4) vaihtaaksesi kellon toimintatilan. Valinta toimii järjestyksessä:
Tunnit, minuutit, sekunnit, vuosiluku, päiväys ja paikalliskaupungin nimi. Valinnan jälkeen kello palaa
paikallisaikanäyttöön ja kuukausikalenteri päivittyy.
Asettaessasi sekunteja voit nollata sekunnit (00) painamalla PREVIOUS-painiketta (B2) tai NEXT-painiketta (B3).
Aseta haluamasi paikalliskaupungin nimi painamalla karttapainiketta kerran. Jos karttapainike
sisältää ainoastaan yhden kaupunkinimen, kyseinen nimi alkaa vilkkua näytössä. Jos karttapainike sisältää
useampia kaupunkinimiä, kaikki kaupunkinimet ilmestyvät vilkkuen näyttöön yksi kerrallaan.
Voit lukita haluamasi kaupunkinimen painamalla karttapainiketta 2 sekuntia.
Paina karttapainiketta uudelleen 2 sekuntia poistaaksesi kaupunkinimen lukituksen.
• Painamalla DST/SET (B1)voit poistua asetustilasta ja palata paikallisaikanäyttöön.
• Kello palaa paikallisaikanäyttöön myös automaattisesti 1 minuutin kuluttua.
MAAILMANAJAN HAKU
• Paina mitä tahansa karttapainiketta, jolloin sitä vastaavan maailmanaikakaupungin nimilyhenne ja
"WORLD TIME" kuvake ilmestyvät näyttöön.
• Jos yksi karttapainike kattaa kattaa useamman kuin yhden maailmanaikakaupungin nimen, kaikkien maailmanaikakaupunkien nimet ilmestyvät vilkkuen näyttöön yksi kerrallaan.
• Useampia kaupunkeja sisältävillä karttapainikkeilla on kaksi toimintatilaa: lukittu tai lukitsematon.
Lukittu - Painamalla yhtä useampia kaupunkinimiä sisältävää karttapainiketta 2 sekuntia, näytössä näkyvä
kaupunkinimi lukkiutuu. Näyttö ei ilmaise muita samaan karttapainikkeeseen sisältyviä kaupunkinimiä.
Lukitsematon - Painamalla karttapainiketta uudelleen 2 sekuntia, kaupunkinimien lukitus peruuntuu ja kyseiseen
painikkeeeseen sisältyvät kaupungit näkyvät jälleen.
EDELLISEN/SEURAAVAN KALENTERIKUUKAUDEN HAKU
• Paina PREVIOUS-painiketta (B2) tai NEXT-painiketta (B3) valitaksesi edellistä tai seuraavaa kuukautta
vastaavan kalenterin.
• Pitämällä PREVIOUS-painiketta (B2) tai NEXT-painiketta (B3) alaspainettuna voit nopeasti selata
kalenterikuukausia taakse- tai eteenpäin.
• Kello palaa kalenterikuukausinäytöstä normaaliin paikallisaikaan n. sekunnissa tai välittömästi painamalla
MODE-painiketta (B4).
KESÄAJAN (DST) VALINTA
• Voit aktivoida DST-toiminnon painamalla DST/SET-painiketta (B1), jolloin kellonaika siirtyy tunnilla eteenpäin ja
näyttöön ilmestyy "•"/DST-kuvake. Painamalla DST/SET-painiketta (B1) uudelleen, DST-toiminto peruuntuu ja kello
siirtyy yhden tunnin taaksepäin DST-ajasta.
TASATUNTISIGNAALIN ASETUS
• Valitse kaksoisaikahälytys painamalla MODE-painiketta (B4).
• Paina PREVIOUS-painiketta (B2) painiketta kytkeäksesi tasatuntisignaalin päälle. "
Paina N€XT-painiketta (B3) kytkeäksesi tasatuntisignaalin pois päältä.
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" kuvake syttyy.
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PÄIVITTÄISHÄLYTYKSEN ASETUS (2 hälytystä voidaan asettaa)
• Valitse kaksoisajan hälytystila painamalla MODE-painiketta (B4).
• Paina NEXT-painiketta (B4) ja valitse hälytys 1 tai hälytys 2. Valittua hälytystä vastaava kuvake "ALM1" tai "ALM2"
syttyy näyttöön.
• Pidä DST/SET-painiketta (B1) alaspainettuna 2 sekuntia asettaaksesi kellon vastaavan päivittäishälytyksen asetustilaan. Näyttöön ilmestyy. 12-tuntista formaattia käytettäessä näyttöön ilmestyy vilkkuvat tuntinumerot ja "AM" tai "PM".
• Paina PREVIOUS-painiketta (B2) pienentääksesi tuntiarvoa tai NEXT-painiketta (B3) suurentaaksesi sitä.
Tuntiluku pienenee tai suurenee nopeasti pitämällä PREVIOUS-painiketta (B2) tai NEXT-painiketta (B3) yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
• Valitse minuuttinumeroiden asetus painamalla MODE-painiketta (B4). Paina PREVIOUS-painiketta (B2) pienentääksesi minuuttilukua tai NEXT-painiketta (B3) suurentaaksesi sitä.
• Paina MODE-painiketta (B4) poistuaksesi hälytyksenasetustilasta ja palataksesi kaksoispäivittäishälytystilaan.
Hälytys päällä-kuvake "
" syttyy, jos jotain arvoa on muutettu. Paina DST/SET-painiketta (B1) poistaaksesi hälytyskuvakkeen näytöstä.
• Paina DST/SET-painiketta (B1) poistuaksesi asetustilasta ja palataksesi kaksoispäivittäishälytystilaan.
• Kello palaa kaksoispäivittäishälytystilaan myös, jos sillä ei suoriteta mitään toimenpidettä n. 2 minuuttiin.
PÄIVITTÄISHÄLYTYKSEN KATKAISU
• Kellon saavuttaessa asetetun hälytysajan (hälytys 1 tai hälytys 2). Vastaava hälytyskuvake " " syttyy, kellosta kuuluu
yhden minuutin pituinen hälytysääni ja kyseinen hälytyskuvake "
"alkaa vilkkua.
• Minkä tahansa muun painikkeen tai karttapainikkeen painaminen katkaisee hälytysäänen ja " " kuvake lakkaa
vilkkumasta. Ellei mitään painiketta tai karttapainiketta paineta kun hälytys soi, kello asettuu paikallisaikatilaan ja
hälytys päällä kuvake " " vilkkuu.
• Hälytys päällä kuvake " " jähmettyy uudelleen (vilkkuminen lakkaa) ainoastaan, jos kellon päivittäishälytys on
kuluvalle päivälle.
• Päivittäishälytystoiminnot kytketään poispäältä painamalla DST/SET-painiketta (B1) siten, että hälytyskuvake "
"
sammuu. Paina DST/SET-painiketta (B1) uudelleen kytkeäksesi hälytyksen päälle.
OHJELMOITAVAN HÄLYTYKSEN ASETUS (5 ohjelmoitavaa hälytystä on mahdollista asettaa)
• Paina MODE-painiketta (B4) valitaksesi ohjelmoitavan hälytyksen.
• Paina PREVIOUS-painiketta (B2) tai NEXT-painiketta (B3) valitaksesi ohjelmoitavan hälytyksen 1 - 5. Valittua hälytystä vastaava kuvake "SCH1" - "SCH5" syttyy näyttöön.
• Pitämällä DST/SET-painiketta (B1) alaspainettuna 2 sekuntia kello asettuu vastaavaan ohjelmoitavan hälytyksen
asetustilaan.
• Näyttöön vilmestyy vilkkuvat tuntinumerot ja "AM" tai "PM", jos aikaformaatiksi valitaan 12-tuntia.
• Paina PREVIOUS-painiketta (B2) pienentääksesi tuntiarvoa tai NEXT-painiketta (B3) suurentaaksesi tuntiarvoa.
Tuntiluku pienenee tai suurenee nopeasti pitämällä PREVIOUS-painiketta (B2) tai NEXT-painiketta (B3) yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
• Paina MODE-painiketta (B4) valitaksesi minuuttien asetustilan.
Valinta toimii järjestyksessä: Tunnit, minuutit, kuukausi ja päiväys (vuosilukua ei tarvitse valita). Valinnan jälkeen kello
palaa ohjelmoituun häytystilaan automaattisesti, jos jokin arvo muutetaan ja hälytyskuvake "
" syttyy.
Paina DST/SET-painiketta (B1) kytkeäksesi hälytyksen päälle " " päälle. Paina uudelleen kytkeäksesi hälytyksen
pois päältä. Hälytyskuvake syttyy kalenterinäyttöön kaikissa toimintatiloissa, kun ohjelmoitu hälytys aktivoidaan.
• Paina DST/SET-painiketta (B1) ohjelmoidussa hälytystilassa poistukaksesi asetustilasta ja palataksesi ohjelmoituun
hälytystoimintoon.
• Kello palaa ohjelmoituun hälytystoimintoon 2 minuutin kuluttua, jos sillä ei suoriteta mitään toimenpidettä.
OHJELMOIDUN HÄLYTYKSEN KATKAISU
• Kellon saavuttaessa minkä tahansa ohjelmoidun hälytysajan, kuukauden tai päiväyksen (hälytys 1 - hälytys 5) ja
vastaava hälytyskuvake "
"syttyy, kellosta kuuluu minuutin pituinen hälytysääni ja vastaava hälytyskuvake alkaa
vilkkua.
• Ohjelmoitua hälytystä vastaava hälytyskuvake lakkaa vilkkumasta painamalla mitä tahansa painiketta tai karttapainiketta.
• Voit peruuttaa päivittäishälytystoiminnot painamalla DST/SET-painiketta (B1). Paina DST/SET-painiketta (B1) uudelleen kytkeäksesi päivittäishälytyksen jälleen päälle.
AJASTIMEN KÄYTTÖ
• Valitse ajastintoiminto painamalla MODE-painiketta (B4).
• Kello asettuu ajastimen asetustilaan pitämällä DST/SET-painiketta (B1) alaspainettuna 2 sekuntia.
• Tunnit alkavat vilkkua näytössä. Paina PREVIOUS-painiketta (B2) pienentääksesi tuntiarvoa tai NEXT-painiketta (B3)
suurentaaksesi sitä. Tuntiluku pienenee tai suurenee nopeasti pitämällä PREVIOUS-painiketta (B2) tai NEXT-painiketta (B3) yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
• Paina MODE-painiketta (B4) valitaksesi minuuttien asetustilan. Valintajärjestys on: Tunnit, minuutit ja sekunnit.
Valinnan jälkeen kello palaa ajastintoimintoon.
• Paina DST/SET-painiketta (B1) poistukaksesi ajastimen asetustilasta ja palataksesi ajastintoimintoon.
• Kello palaa ajastintoimintoon 2 minuutin kuluttua, jos sillä ei suoriteta mitään toimenpidettä.
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AJASTIMEN KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS
• Paina DST/SET-painiketta (B1) käynnistääksesi ajastimen. Paina DST/SET-painiketta (B1) uudelleen kun haluat
pysäyttää ajastimen.
• Ajastimen kuvake "
" näkyy kalenterinäytössä kaikissa toimintatiloissa ajastimen ollessa käynnissä.
• Kun ajastin nollautuu, kellosta kuuluu minuutin pituinen hälytysääni ja ajastin asettuu uudelleen käynnistystilaan "
kuvakkeen vilkkuessa.
• Voit katkaista ajastimen hälytysäänen painamalla mitä tahansa painiketta. "
" kuvake jää näkyviin ja ajastimen
edellinen arvo alkaa vilkkua.
HUOM!
• Paristojen määrä ja koko vaihtelee kellon mallista riippuen.
• Paristojen ja nollauskytkimen sijainti vaihtelee kellon mallista riippuen.
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