
1.0 Johdanto ja pikaopas 

 

Kiitos, että olet ostanut tämän ainutlaatuisen kellon. Voit muokata kellon ominaisuuksia 

ja valita vain ne toiminnot, joita tarvitset. Vaikka kellon toiminnot onkin tarkoitettu 

lähinnä kartanlukijoille ja lentäjille, ne soveltuvat myös muunlaisiin ajanoton tarpeisiin 

aina yleisurheilusta purjehdukseen. 

 

Tämä kello on rakennettu kestämään kovia olosuhteita ja on vedenpitävä aina 5 

ilmakehään saakka (5 atm). 

 

- lue ohjeet ennen kellon käyttöä 

- älä avaa kellon kotelointia muutoin kuin pariston vaihtoa varten 

- vältä kellon altistamista äärimmäisiin olosuhteisiin tarpeettoman pitkiksi ajoiksi 

- puhdista kellosi ajoittain pehmeällä kankaalla 

- säilytä kelloasi kuivassa paikassa, kun et käytä sitä 

 

Käyttöönotto pikaisesti: 

 

1. Siirry Time of Day –tilaan (9.1) ja aseta kellonaika, päivämäärä sekä valitse 12- 

tai 24-tunnin näyttö. 

2. Poista käytöstä Time of Day –tilassa ne tilat, joita et tarvitse (4.1) 

3. Mene eri tiloihin käyttääksesi ja/tai muokataksesi valintoja: 

a. Chrono Time: ennakkokäynnistys (5.0 – 5.2), ajan muotoilu (5.2.1) 

b. Timer: ennakkokäynnistys (6.3), ajastimien ja niiden välisten linkkien 

asetukset (6.2) 

c. Stopwatch: ajan muotoilu (8.1) 

d. Daily Alarm: hälytyksen asettaminen (10.1) 

e. Flight Mode: aseta etäisyyksien yksikkö (mailit, kilometrit tai solmut) ja 

tarvittaessa sektorietäisyydet (11.2) 

4. Valitse miten haluat taustavalon toimivan (3.1) 

5. Valitse haluatko kellon piippaavan vai vilkuttavan valoa hälyttäessään. 

 

 

2.0 Ominaisuudet  

 

Co-Pilot Rally Watch on ainoa kello laatuaan näillä ominaisuuksilla: 

 

- Voit poistaa käytöstä ne ominaisuudet, joita et tarvitse. Saat ne tarvittaessa 

takaisin. 

- Kolme ennakkokäynnistysvaihtoehtoa: seuraava tasaminuutti, viivästetty 

käynnistys tai käynnistys annettuun aikaan. 

- Jopa 30 erikoiskokeen ajan säilyttäminen Chrono Time –muistissa. Muistia 

selaamalla näet ek-ajan, kellonajan maalissa sekä ajettujen erikoiskokeiden 

yhteisajan. Yksinkertainen ek-ajan säätäminen. 0-ek aikasakkojen asettamista 

varten. 



- Kuusi säädettävää alas- tai ylöspäin laskevaa ajastinta, joita voidaan linkittää 

Chrono Time –toimintoon ja/tai keskenään tai ne voivat toimia myös itsenäisinä. 

Chrono Time –toimintoon linkitettyinä ajastin toiminnot jatkuvat myös ajanoton 

käynnistymisen jälkeen. 

- Ajastimien, muistin ja kellonaikojen säätäminen on helppoa, sillä jokaista 

numeroa voi säätää erikseen ylös- ja alaspäin. 

- Itsenäinen 99-paikkainen ajanottomuisti Stopwatch-toiminnolle, sisältäen 

välisummat ja kierrosajat. 

- Lentoaikamuistit jopa 20 sektoria varten sisältäen nopeudet, ajat ja (syötetyt) 

etäisyydet. Lähtö- ja lopetusajat sekä päiväys. 

- Flight Log –toiminto tallentaa jopa 99 lentoa sisältäen säädettävät sektorikohtaiset 

tiedot viimeiseltä 9 lennolta. 

- Laskin ajalle, matkalle tai nopeudelle; syötä kaksi muuttujaa laskeaksesi 

kolmannen. 

 

3.0 Painikkeiden toiminnot – Mode, Start/Stop ja Set 

 

Mode [M] 

 

- selaa eri tiloja 

- säätötilassa pienentää valittua numeroa 

- paina ja pidä painettuna Time of Day –tilassa: voit valita mitkä toiminnot ovat 

käytettävissä 

 

Start/Stop [S/S] 

 

- Käynnistää ja pysäyttää Chrono Time –ajanoton, itsenäisen ajanoton, ajastimen ja 

lentoajastimen 

- Säätötilassa suurentaa valittua numeroa 

- Selaa / lukee muistissa olevia tietueita Recall-, Stopwatch-, Flight Log – ja 

Calculations-tiloissa. 

- Kytkee hälytyksen päälle/pois Daily Alarm – tilassa. 

 

Set [S] 

 

- Pidä alhaalla noin 2 sekuntia  säätötila 

- Säätötilassa siirtyy seuraavaan numeroon 

- Viimeisen säädettävissä olevan kohteen jälkeen poistuu säätötilasta 

- Valitsee käytettävän ajastimen Timer-tilassa. 

- Siirtyy sektorikohtaisen datan lukemiseen Flight Log –tilassa. 

- Selaa muuttujasta toiseen käytettäessä Calculations –tilaa. 

 

3.1 Painikkeiden toiminnot – Split/reset ja Light 

 

Split/reset [S/R] 

 



- Ottaa väliajan Chrono Time – ja Stopwatch-tiloissa. 

- Tallentaa ek-ajan muistiin Chrono Time –tilassa. 

- Poistuu asetuksista 

- Nollaa väliajat Chrono Time- ja Stopwatch-tiloissa. 

- Palauttaa ajastimen arvot, kun ajastin ei ole käynnissä. 

- Selaa ek-muistia ja Flight Log – muistin sektori tietueita taaksepäin 

- Nollaa muuttujat Speed, distance time calculator –tilassa 

- Flight-tilassa siirtyy seuraavaan sektoriin. 

 

Light [EL] 

 

- Säätötilassa valitsee 12- tai 24-tunnin näyttömuodon Time of day –tilaan. 

- Sytyttää taustavalon 10 sekunniksi. 

- Paina ja pidä alhaalla 2 sekuntia  aktivoi Night-tilan. 

 

Night-tila: Kun tämä yö-toiminne on aktivoitu, näyttö on valaistu aina 10 sekuntia 

minkä tahansa painikkeen painamisen jälkeen. 

 

4.0 Kellon käyttäminen – toimintokaavio 

 

Kellon käyttäminen 

 

- Paina [M] Mode –painiketta selataksesi yhdeksän eri toiminnon välillä oheisen 

kaavion esittämällä tavalla. Pidä painettuna selataksesi nopeammin. Kuulet 

piippauksen aina tilan vaihtuessa. Äänimerkki on erilainen, kun Chrono Time –

toiminto aktivoituu, jotta se voidaan tunnistaa kelloon katsomatta. 

- Kun Timer- tai Memory recall –tila on ollut valittuna yli kolme sekuntia, [M]-

painikkeen painallus palauttaa kellon Chrono Time –tilaan. 

 

4.1 Kellon käyttäminen – eri toimintojen valitseminen ja poistaminen 

 

Kellossa on yhdeksän eri toimintoa (katso kaavio kohdassa 4.0). Ne ovat kaikki 

käytettävissä, kun kello otetaan käyttöön. Voit poistaa käytöstä ne toiminnot, joita et 

tarvitse ja myöhemmin valita ne jälleen käyttöön. Kaikki muut toiminnot voidaan poistaa, 

mutta ei Time of Day –toimintoa. 

 

Toimintojen poistaminen: 

 

- Time of Day –tilassa paina [M]-painiketta kaksi sekuntia, jolloin pääset 

muokkaamaan asetuksia. 

- Toiminnot näkyvät kaaviossa esitetyssä järjestyksessä alkaen Chrono Time –

tilasta. Painele [M]-painiketta, kunnes näytössä on lisättävä/poistettava toiminto. 

- Jos ON-teksti vilkkuu, toiminto on aktivoitu. Poista toiminto painamalla [S/S]. 

- Jos OFF-teksti vilkkuu, toiminto on poistettu. Ota käyttöön painamalla [S/S] 

- Paina [S]- tai [S/R]-painiketta palataksesi Time of Day –toimintoon. 

 



HUOMAA: 

 

- Daily Alarm –toimintoa lukuun ottamatta toimintoja ei voi poistaa käytöstä, jos ne 

ovat toiminnassa (esim. ajanotto tai ajastin käynnissä). 

- Jos poistat Chrono Time –toiminnon käytöstä, myös Memory Recall –toiminto 

poistuu. Samoin jos poistat Flight Mode –toiminon, myös Flight Log –toiminto 

poistuu. 

- Jos Timer-toiminto on poistettu käytöstä mutta Timer 1 on linkitetty Chrono Time 

–toimintoon, niin Timer-toiminto tulee automaattisesti taas käyttöön kun Chrono 

Time –toiminto käynnistetään. 

 

5.0 Chrono Time –toiminto – yleissilmäys 

 

- Tässä toiminnossa on kellonaika ja ajanotto samalla näytöllä. Ajanotto aloitetaan, 

kun etukäteen määritelty aika on kulunut käynnistämisestä tai kun haluttu 

kellonaika on saavutettu. Ennakkokäynnistyksen voi määritellä kolmella eri 

tavalla (ks 5.1) 

- Väliaikoja voidaan ottaa. Kun ajanotto pysäytetään, näytetään kulunut aika (ek-

aika) ja pysäyttämishetken kellonaika. Nämä ajat vilkkuvat näytöllä, kunnes ne on 

tallennettu muistiin. Ajanotto muistiin mahtuu 30 aikaa. 

- Ajanoton mittaustarkkuudeksi voidaan valita 1/100 s, 1/10 s, 1 s tai 1/10000 tunti. 

 

Chrono Time –toiminnon näyttö 

 

- Ylänäytössä esitetään 

o valittu ennakkokäynnistystapa 

o nykyisen ek:n / muistipaikan numero 

o Timer-toiminnon tila: ketjutetut ajastimet on alleviivattu ja käynnissä 

olevat ajastimet vilkkuvat 

- Keskimmäisessä näytössä on ensin ennakkokäynnistyksen edistyminen ja sitten 

ajanotto. 

- Alanäytössä on kellonaika (joka vilkkuu, jos ajanotto on pysäytetty). 

 

5.1 Chrono Time –toiminto – Ennakkokäynnistyksen vaihtoehdot 

 

Ajanotto voidaan määrittää alkamaan tiettyyn kellonaikaan tai halutulla viiveellä. Katso 

kohdasta 5.2 kuinka määritetään haluttu toimintatapa. 

 

- Seuraava tasaminuutti 

o Paina [S/S] –painiketta jolloin ajanotto alkaa laskea sekunteja kohti 

seuraavaa tasaminuuttia, jolloin ajanotto käynnistyy. 

o Esim: Paina [S/S] –painiketta kello 11:54:32. Näytössä näkyy jäljellä 

olevat sekunnit aina nollaan saakka ja ajanotto käynnistyy kello 11:55:00. 

 

- Viivästetty käynnistys 



o Valitse haluamasi viive, joka voi olla väliltä 0 s – 59 min 0 s. Jos viiveeksi 

on valittu 0 s, ajanotto käynnistyy heti [S/S]-painikkeesta. 

 

- Käynnistys tiettyyn kellonaikaan 

o Voit määrittää tarkan käynnistymisajan muodossa hh:mm:ss. 

o [S/S] –painikkeesta alkaa alkaa jäljellä olevan ajan laskeminen ja ajanotto 

käynnistyy valittuna aikana. 

 

5.2 Chrono Time –toiminto – Ennakkokäynnistystavan valitseminen 

 

- Chrono Time –tilassa pidä [S] –painiketta alaspainettuna noin 2 sekuntia, jotta 

pääset asetustilaan. Tässä asetustilassa [S] –painikkeella voit selata läpi eri 

vaihtoehdot. 

- Asetustilassa ensimmäinen näyttö on NEXT MINUTE, tarkoittaen seuraavalla 

tasaminuutilla tapahtuvaa ajanoton käynnistämistä. Vilkkuva ON tai OFF teksti 

näyttää, onko tämä vaihtoehto valittuna. Valitse ON (käytössä) tai OFF (ei 

käytössä) painamalla [S/S]-painiketta. 

- Jos edellinen vaihtoehto on asetettu OFF-tilaan, pääset DELAY START –

vaihtoehtoon, eli viivästettyyn käynnistykseen painamalla [S]-painiketta. Valitse 

ON (käytössä) tai OFF (ei käytössä) painamalla [S/S]-painiketta. Jos tämä 

vaihtoehto on valittuna (ON), pääset säätämään viivettä [S]-painikkella (sekunnit 

vilkkuvat) ja uudestaan [S], jolloin minuutit vilkkuvat. [S/S]-painike kasvattaa ja 

[M]-painike pienentää numeroita. 

- Jos edellinen vaihtoehto on asetettu OFF-tilaan, pääset START TIME –

vaihtoehtoon, eli haluamaasi kellonaikaan tapahtuvaan ajanoton käynnistykseen 

painamalla [S]-painiketta. Säädä haluamasi aika siirtymällä [S]-painikkeella 

sekuntien, minuuttien ja tuntien välillä. [S/S]-painike kasvattaa ja [M]-painike 

pienentää numeroita. 

- Paina [S/R]-painiketta lopettaaksesi asetuksen. 

 

Huom! Tietyn ennakkokäynnistystavan valitseminen (ON) automaattisesti poistaa 

valinnan (OFF) muilta vaihtoehdoilta. Jos kaikki vaihtoehdot on asetettu OFF-tilaan, 

kello käyttää oletuksenaan seuraavalla tasaminuutilla tapahtuvaa ajanoton 

käynnistämistä. 

 

5.2.1 Chrono Time –toiminto – ajanoton mittayksikön valitseminen 

 

Mittayksikkö 

- Ajanoton mittayksiköksi voidaan valita: 1/100 s, 1/10 s, 1 s tai 1/10 000 tunti. 

 

Mittayksikön valitseminen 

- Kun olet valinnut ajanoton ennakkokäynnistystavan, paina [S]-painiketta, jolloin 

pääset TIME FORMAT –asetuksiin. Kaikki numerot vilkkuvat näytössä. 

- Paina [S/S]- tai [M]-painiketta valitaksesi haluamasi mittayksikön. 

- Paina [S]-painiketta poistuaksesi asetustilasta. 

 



Huom! Oletuksena mittayksikkö on 1/100 s. 

 

5.3 Chrono Time –toiminto – ennakkokäynnistyksen käyttäminen 

 

Näin käytät ennakkokäynnistystoimintoa: 

 

- Paina [S/S]-painiketta, jolloin ennakkokäynnistyslaskuri käynnistyy. 

Keskeyttääksesi jo aloitetun ennakkokäynnistyksen, paina [S/S]-painiketta 

uudelleen, jolloin laskuri nollautuu käyttövalmiiksi. 

- Kun laskuri saavuttaa nollan, ajanotto käynnistyy. 

- Ennakkokäynnistyslaskurin antaa samanlaiset äänimerkit kuin ajastimetkin (ks. 

6.3) 

 

5.4 Chrono Time –toiminto – ajanoton muistipaikat 

 

- Chrono Time –ajanotossa mitataan kulunutta aikaa, kumulatiivisia väliaikoja ja 

kumulatiivista kulunutta aikaa. 

- Erikoiskokeella käytetty aika tallennetaan ([S/ST] start/stop –painikkeen 

painamisen jälkeen ) painamalla [S/R] split/reset –painiketta. Samalla tallentuu 

myös maaliintulohetken kellonaika. 

- Jopa 30 erikoiskoeaikaa voidaan tallentaa kellon muistiin. Tämän jälkeen 

tallennusta yritettäessä tulee näyttöön teksti ”FULL”. 

- Seuraavia tietoja kaikista 30 tallennetusta erikoiskokeesta voidaan tarkastella: 

o Erikoiskokeen aika 

o Erikoiskokeen maaliintulon kellonaika 

o Erikoiskokeiden yhteenlaskettu aika 

 

Huom! Tallennetut erikoiskoeajat ovat tarkasteltavissa Recall-tilassa. Erikoiskoeajat 

voidaan säätää vastaamaan virallisia kilpailunjärjestäjän antamia aikoja, jolloin kellon 

laskema totaali muuttuu vastaavasti. Aikasakot syötetään tätä varten varattuun ”EK 0” –

muistipaikkaan. 

 

5.5 Chrono Time –toiminto – ajanoton käyttäminen 

 

- Käynnistä ajanotto painamalla [S/S]-painiketta, jolloin 

ennakkokäynnistystoiminto (ks. 5.3) aktivoituu. 

 

Väliajan ottaminen 

 

- Ajanoton ollessa käynnissä, paina [S/R]-painiketta nähdäksesi väliajan, jota 

näytetään 10 sekuntia. Tänä aikana kellonaika vilkkuu näytössä. 

- Kello jatkaa ajanottoa taustalla ja palaa 10 sekunnin jälkeen taas näyttämään 

kokonaisaikaa. 

 

Ajanoton pysäyttäminen 

 



- Ajanoton ollessa käynnissä, paina [S/S]-painiketta. 

- Ajanotto pysähtyy ja jää näyttämään EK:n kokonaisaikaa. Lisäksi näytössä 

vilkkuu EK:n numero ja maaliintulohetken kellonaika. 

 

Otetun EK-ajan tallentaminen muistiin 

 

- Pysäytettyäsi ajanoton, paina [S/R]-painiketta tallettaaksesi EK-ajan muistiin. 

- Tämän jälkeen EK-numeroa osoittava luku kasvaa yhdellä ja maaliintulohetken 

kellonaika lakkaa vilkkumasta. 

- Viimeisin EK-aika pysyy näytössä kunnes painat jälleen [S/S]-painiketta 

aloittaaksesi seuraavan ajanoton. Katso kohdasta 5.4, kuinka voit selata muistiin 

tallennettuja EK-aikoja. 

 

Huom! Kun saavutetaan 23 tuntia, 59 minuuttia ja 59,99 sekuntia ajanotto jatkuu, mutta 

alkaa uudelleen nollasta. 

 

6.0 Timer- eli ajastin-toiminto  – yleissilmäys 

 

- Kellossa on kuusi itsenäistä ajastinta, joilla on seuraavat ominaisuudet: 

o Kolme erilaista ennakkokäynnistysmahdollisuutta 

o Ajastimia voidaan linkittää yhteen siten, että ne käynnistyvät peräjälkeen. 

Esim. jos linkitetään ajastimet 1 ja 2, kakkonen käynnistyy 

automaattisesti, kun ykkönen on kulunut umpeen. 

o Ajastimet voidaan asettaa laskemaan annetusta ajasta alaspäin nollaan tai 

nollasta ylöspäin annettuun aikaan asti. 

 

- Ajastin yksi voidaan lisäksi linkittää Chrono Time –ajanottoon. Kun tämä 

toiminne on valittu, ajastin 1 käynnistyy samanaikaisesti ajanoton kanssa. Tämä 

ajastin kuitenkin jatkaa toimintaansa vaikka ajanotto pysäytetäänkin. 

 

- Ajastimen tarkkuus on yksi sekunti ja aika voidaan säätää välille 0 – 23 tuntia, 59 

minuuttia, 59 sekuntia. 

 

Huomioita ajastimien linkittämisestä 

 

- Ajastinta ei voi enää linkittää toiseen ajastimeen sen jälkeen, kun se on 

käynnistynyt. 

- Jos ajastin (esim. ajastin 2) on linkitetty edelliseen ajastimeen (esim. 1:een), niin 

tätä toista ajastinta ei voi käynnistää manuaalisesti. Jos kaikki kuusi ajastinta on 

linkitetty, voidaan käynnistää ainoastaan ajastin 1. 

- Linkittämällä kaikki ajastimet toisiinsa (myös ajastin 6 ajastimeen 1) voidaan 

toteuttaa päättymätön luuppi. 

- Ajastin voidaan linkittää toiseen ajastimeen, vaikka arvoksi olisi asetettu nolla. 

- Kun ajastin ei ole käynnissä, sen arvoa voidaan säätää, vaikka se olisikin linkitetty 

edeltävään käynnissä olevaan ajastimeen. 

 



6.1 Timer- eli ajastin-tominto – ajastimen näyttö 

 

- Oletusnäyttönä on käynnissä oleva ajastin. Jos mikään ajastin ei ole käynnissä, 

näytetään ajastin 1. 

- Ajastin-näytössä on seuraavat tiedot: 

o Ylänäytössä on ajastimen numero, ylös- tai alaspäin laskemista osoittava 

nuoli, tieto linkitetystä ajastimesta sekä säädetty ajastimen aika. 

o Keskinäytössä on ajastin 

o Alimmassa näytössä on kellonaika. 

 

Huom! Valitaksesi yhden kuudesta ajastimesta, painele Timer –toiminnossa [S]-

painiketta, jolloin ajastimet vuorottelevat näytöllä oheisen kaavion mukaisesti. 

 

6.2 Timer- eli ajastin-toiminto – ajastimien asettaminen 

 

- Valitse asetettava ajastin (vaikka TIMER1) painelemalla [S]-painiketta. 

- Pidä [S]-painiketta painettuna noin 2 sekuntia, jotta pääset pääset asetuksiin. 

Minuutit alkavat vilkkua. 

- Painele [S]-painiketta, jolloin asetettava kohde vaihtuu haluamaksesi (katso 

oheinen kaavio). 

- Kun haluamasi kohta (minuutit, tunnit, sekunnit jne.) vilkkuu, muuta arvoja [S/S]-

painikkeella suuremmiksi ja [M]-painikkeella pienemmiksi. Huom! Kun 

säätöpainikkeita pideään alaspainettuina, muutosvauhti kiihtyy. 

- Kunkin ajastimen asetusvaiheet ovat: 

o Haluttu ajastus 

o Laskusuunta (ylös tai alas) 

o Onko linkitetty seuraavaan ajastimeen 

o Ennakkokäynnistyksen valitseminen ja asettaminen (ks. 6.3) 

o Ajanottoon linkitys (vain TIMER1) 

 

- Huom! Ajastin yksi voidaan linkittää Chrono Time –ajanottoon. Kun tämä 

toiminne on valittu, ajastin 1 käynnistyy samanaikaisesti ajanoton kanssa. Ajastin 

kuitenkin jatkaa toimintaansa vaikka ajanotto pysäytetäänkin. 

- Jos ajastin 1 on linkitetty ajanottoon ja ajastin 6 on linkitetty ajastimeen 1, 

määrävä asetus on ajanoton ja ajastimen 1 välinen linkitys. 

 

6.3 Timer- eli ajastintoiminto – ennakkokäynnistys 

 

- Linkittämättömiin ajastimiin voidaan valita neljä erilaista käynnistysvaihtoehtoa: 

NEXT MINUTE (seuraava tasaminuutti), DELAY (viive), INSTANT (välitön), 

START TIME (kellonaika). Oletuksena on välitön käynnistäminen. 

 

Näin valitset käynnistystavan (vain linkittämätön ajastin): 

- Valitse haluttu ajastin [S]-painikkeella. 



- Paina [S/R]-painiketta, jolloin INSTANT START (välitön käynnistys) –

vaihtoehto tulee näyttöön. Käytä [S/S]- ja [M]-painikkeita eri vaihtoehtojen 

selaamiseen. 

- Kun haluamasi käynnistystapa on näytössä, paina uudestaan [S/R]-painiketta, 

jolloin palaat ajastimen perusnäyttöön. 

 

Näin asetat ennakkokäynnistyksen viiveen: 

- Valitse haluttu ajastin [S]-painikkeella. Sitten pidä [S]-painiketta alaspainettuna 

kaksi sekuntia, jotta pääset asetuksiin. 

- Painele [S]-painiketta, kunnes näyttöön tulee teksti DELAY START ja sekunnit 

vilkkuvat. 

- Jos haluat asettaa sekunnit, tee se ensin [S/S]- ja [M]-painikkeilla ja vaihda sitten 

minuutteihin painamalla [S]-painiketta. 

- Paina sitten [S/R]-painiketta, jolloin poistut asetuksista ja palaat ajastimen 

perusnäyttöön. 

 

Näin asetat ennakkokäynnistyksen tiettyyn kellonaikaan: 

- Valitse haluttu ajastin [S]-painikkeella. Sitten pidä [S]-painiketta alaspainettuna 

kaksi sekuntia, jotta pääset asetuksiin. 

- Painele [S]-painiketta, kunnes näyttöön tulee teksti START TIME ja sekunnit 

vilkkuvat. 

- Jos haluat asettaa sekunnit, tee se ensin [S/S]- ja [M]-painikkeilla ja vaihda sitten 

minuutteihin painamalla [S]-painiketta ja ne säädettyäsi paina jälleen [S]-

painiketta, jolloin pääset säätämään tunnit. 

- Paina sitten [S/R]-painiketta, jolloin poistut asetuksista ja palaat ajastimen 

perusnäyttöön. 

 

Ajastimen hälytysääni 

 

Ajastin piippaa/vilkkuu 10 ja 5 minuutin kohdalla, sen jälkeen kerran minuutissa. 

Viimeisen minuutin aikana 10 sekunnin välein ja viimeisten 10 sekunnin aikana joka 

sekunti. Ajastimen saavutettua nollan (tai annetun ajan tultua täyteen) kello 

piippaa/vilkuttaa kolmen sekunnin ajan. 

 

Huom! Hälytystapa (piippaus ja/tai valomerkki) valitaan Daily Alarm –toiminnon 

asetuksissa, katso kappale 10.1. 

 

6.4 Timer- eli ajastintoiminto – ajastimien käyttäminen 

 

Ajastimen käynnistäminen ja pysäyttäminen 

 

- TIMER1 (jos sitä ei ole linkitetty ajanottoon) tai mikä tahansa muu ajastin (jos ei 

ole linkitetty edeltävään ajastimeen) käynnistyy painamalla [S/S]-painiketta, jos 

ajastin on asetettu käynnistymään heti. Muutoin aktivoituu ajastimelle määritetty 

ennakkokäynnistystoiminto (viive, tietty kellonaika tai seuraava tasaminuutti). 

- Käynnissä oleva ajastin pysäytetään painamalla [S/S]-painiketta. 



 

Ajastimeen asetetun ajan palauttaminen 

 

- Pysäytä ajastin ja paina sitten [S/R]-painiketta. 

 

Huom! Linkitettyjen ajastimien aikoja voi muuttaa, vaikka e deltävä ajastin olisikin jo 

käynnistynyt. 

 

Linkitettyjen ajastimien toiminta 

 

- Jos TIMER1 on linkitetty ajanottoon, niin ajastin käynnistyy samanaikaisesti 

ajanoton kanssa. 

- Jos kaksi tai useampia ajastimia on linkitetty yhteen, käynnistyy seuraava ajastin 

aina automaattisesti edeltävän ajastimen saavutettua nollan. Linkittämällä kaikki 

ajastimet toisiinsa – myös ajastin nro 6 ajastimeen nro 1 – saadaan aikaiseksi yhä 

uudelleen toistuva luuppi. 

 

7.0 Memory Recall eli muistin tarkastelu –toiminto 

 

- Memory Recall –toiminto näyttää Chrono Time –toiminnon taltioimat jopa 30 

erikoiskoeaikaa 

- Yksittäisiä ek-aikoja voi säätää kohdalleen, jolloin yhteenlaskettu kokonaisaika 

päivittyy automaattisesti. 

- Yksittäisiä ek-aikoja voi poistaa, jolloin yhteenlaskettu kokonaisaika päivittyy 

automaattisesti. 

- Aikasakot voidaan tallentaa tähän tarkoitukseen varattuun ”0-erikoiskokeen” 

muistipaikkaan, jolloin kokonaisaika päivittyy. 

 

Memory Recall –toiminnon näyttö 

 

- viimeisin ek-aika näytetään 

- ylänäytössä on ek-numero ja ek:n maaliintuloaika 

- keskinäytössä on ek-aika 

- alanäytössä on kokonaisaika ko. ek:n jälkeen 

 

7.1 Memory Recall –toiminto  -  ek-aikojen katselu ja muuttaminen 

 

Katselu 

- RECALL-tilassa viimeisin ek-aika näytetään 

- Painamalla [S/S]-painiketta voit selata eteenpäin ja [S/R]-painikkeella 

takaisinpäin ek-aikoja. 

- [S/S]-painikkeella saadaan näyttöön EK0 

 

Muuttaminen 

- Siirry haluamaasi ek-aikaan ja pidä [S]-painiketta alaspainettuna noin kaksi 

sekuntia, kunnes luvut vilkkuvat. 



- Siirry muutettavan luvun kohdalle painelemalla [S]-painiketta. 

- Kasvata vilkkuvaa lukua [S/S]-painikkeella ja pienennä sitä [M]-painikkeella. 

Huom! Pitämällä painikkeita alaspainettuna, muutostahti kiihtyy. 

- Palaa RECALL katselutilaan painamalla [S/R]-painiketta. 

 

7.2 Memory Recall –toiminto  -  ek-aikojen poistaminen 

 

- siirry poistettavan ek-ajan kohdalle ja pidä [S/R]- ja [M]-painikkeita yhtä aikaa 

alaspainettuina niin kauan, että näytölle tuleva DEL RECORD? –teksti muuttuu 

viivoiksi (-----------). 

- Huom! Kun erikoiskoe poistetaan, seuraavien erikoiskokeiden numerointi 

muuttuu vastaavasti pienemmäksi ja kokonaisaika päivittyy. 

 

Kaikkien ek-aikojen poistaminen 

- Pidä [S]- ja [M]-painikkeita yhtä aikaa alaspainettuina niin kauan, että näytölle 

tuleva DEL ALL RECORDS? –teksti muuttuu viivoiksi (-----------). 

- Memory Recall –toiminto näyttää tämän jälkeen vain kaksi riviä viivoja, mikä on 

merkkinä tyhjästä muistista. 

 

8.0 Stopwatch-toiminto – yleissilmäys 

 

- itsenäinen ajanotto, jossa 99 muistipaikkaa 

- sekä kierros-, että yhteenlasketut väliajat 

- otettu aika voidaan siirtää laskimeen, jossa voidaan laskea nopeus tai matka (ks. 

13.1). 

- ajanoton tarkkuus voidaan valita neljästä vaihtoehdosta: 1/100 sekunti, 1/10 

sekunti, sekunti tai 1/10000 tunti. 

 

Ajanoton näyttö 

- Ylänäytössä on edellinen kierrosaika ja käynnissä olevan kierroksen numero. 

- Keskinäytössä on kokonaisaika 

- Alanäytössä on käynnissä oleva kierrosaika 

 

8.1 Stopwatch-toiminto – tarkkuuden valitseminen 

 

- Pysäytä ja nollaa ajanotto. 

- Pidä [S]-painiketta alaspainettuna, kunnes pääset TIME FORMAT –asetukseen. 

- [S/S]- ja [M]-painikkeilla voit selata eri vaihtoehtoja oheisen kaavion mukaisesti. 

- Painamalla [S]- tai [S/R]-painiketta poistut TIME FORMAT –asetuksesta. 

 

Huom! Oletuksena on 1/100 sekunnin tarkkuus. 

 

8.2 Stopwatch-toiminto – ajanoton käyttäminen 

 

Ajanoton käynnistäminen ja pysäyttäminen 

- ajanotto käynnistetään ja pysäytetään [S/S]-painikkeella. 



Väliaika (kierrosaika)  

- ajanoton ollessa käynnissä, paina [S/R]-painiketta 

- väliaikaa näytetään vilkkuvin numeroin viiden sekunnin ajan 

- tällä välin ajanotto jatkuu taustalla ja palaa näkyviin viiden sekunnin kuluttua 

 

Ajanoton nollaaminen 

- pysäytä ajanotto painamalla [S/S]-painiketta 

- tarkastele tallentuneita kierrosaikoja (ks. 8.3) 

- nollaa ajanotto ja pyyhi muisti painamalla [S/R]-painiketta 

 

Huom! Kun saavutetaan 23 tuntia, 59 minuuttia ja 59,99 sekuntia, ajanotto jatkuu, mutta 

alkaa uudestaan nollasta. 

 

8.3 Stopwatch Mode – kierrosaikojen tarkasteleminen 

 

- paina [S]-painiketta, jolloin kello näyttää parhaan kierroksen numeron ja ajan 

- painele sitten [S/S]-painiketta, jotta näet muut väliajat (pitämällä [S/S]-painiketta 

alaspainettuna, selaaminen nopeutuu) 

- palaa ajanottoon painamalla [S]-painiketta 

- Huom! Muistiin tallentuneet ajat pyyhkiytyvät, kun ajanotto nollataan. 

 

8.4 Stopwatch Mode – kierrosaikojen siirtäminen laskimeen 

 

- Pitämällä [M]-painiketta alaspainettuna saat siirrettyä viimeisimmän kierrosajan 

laskimeen 

- Katso kohdasta 13.1, kuinka nopeus tai matka lasketaan 

 

Huom! Jokainen kierrosajan siirto laskimeen käyttää yhden laskinpaikan, joita on 

käytettävissä kerrallaan yhdeksän kappaletta (ks. 13.0) 

 

9.0 Time of Day - eli kellonaikanäyttö 

 

- Tässä tilassa näytetään kellonaika ja päivämäärä 

- Ylänäytössä on viikonpäivä 

- Keskinäytössä on kellonaika 

- Alanäytössä on päivämäärä 

 

Huom: Katso kohdasta 4.1 kuinka Time of Day –tilassa voidaan valita ja poistaa käytöstä 

kellon eri toimintoja. 

 

9.1 Time of Day – kellonajan ja päivämäärän asettaminen 

 

- Time of Day –tilassa pidä [S]-painiketta alaspainettuna, kunnes sekunnit 

vilkkuvat. 

- Painele [S]-painiketta ja valitse muutettava kohta. Voit muutta seuraavia: 

o Aika ja päivämäärä 



o Päiväyksen muoto (päivä ja kuukausi tai kuukausi ja päivä) 

o 12 tai 24 tunnin esitysmuoto  

- Kun haluamasi kohta vilkkuu, paina [S/S]-painiketta kasvattaaksesi tai [M]-

painiketta pienentääksesi arvoa. Huom: pitämällä painiketta alaspainettuna, 

muutosvauhti kasvaa. 

- [EL]-painikkeella voit valita 12 tai 24 tunnin esitysmuodon. 

- Paina [S/R]-painiketta poistuaksesi asetustilasta. 

 

10.0 Daily Alarm – eli päivittäin toistuva hälytys 

 

- Daily Alarm –toiminnossa [S/S]-painikkeella asetetaan hälytys päälle/pois. 

- Hälytys (piippaus ja/tai valon vilkutus) kestää 60 sekuntia 

- Hälytys lopetetaan painamalla mitä tahansa painiketta 

 

Huom! Valittu hälytystapa vaikuttaa myös kaikkiin muihin toimintoihin, joissa käytetään 

hälytysmerkkiä (ks. 10.1). 

 

 


