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SEKUNTIKELLO

CAL. YM11

KÄYTTÖOPAS

OMINAISUUDET
• 24-tunnin osoitin, tunti-, minuutti- ja sekuntiosoittimet
• Sekuntikello

- 3 ajanotto-osoitinta: sekunti-, minuutti- ja tuntiosoitin
- Sekuntikellolla voit mitata aikaa 11:59´´59”95 asti.
- Väliaikojen mittaus

Sekuntikellon sekuntiosoitin

Minuuttiosoitin

24-tunnin osoitin
Pieni sekuntiosoitin

NUPPI

Tuntiosoitin

Sekuntikellon tuntiosoitin Sekuntikellon minuuttiosoitin

Pariston kestoikäilmaisin
Pariston käyttöiän lähetessä loppuaan pieni sekuntiosoitin alkaa liikkua 2 sekunnin askelluksella normaalin yhden 
sekunnin askelluksen sijasta. Tällaisessa tapauksessa pariston vaihdettava uuteen mahdollisimman pian.
Huom!
Kellon käyntitarkkuus säilyy kuitenkin, vaikka pieni sekuntiosoitin liikkuu 2 sekunnin välein.
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N: Normaaliasento
1: Ensimmäinen napsahduskohta
2: Toinen napsahduskohta

Liikkeen koko 12´´´

Ulkohalkaisija 27.60 (12H-6H) x 24.00 mm (3H-9H)

Kuoren halkaisija 27.00 mm (12H-6H)

Korkeus 3.70 mm (sisältäen pariston)

Paristo SR927SW

Pariston kestoikä n. 5 vuotta
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• Säädä tunti- ja  minuuttiosoittimet oikeaan aikaan kier-
tämällä nuppia.
- 24-tunnin osoitin liikkuu tuntiosoitinta vastaavasti.

Tarkista, että 24-tunnin osoitin on oikein asetettu
säätäessäsi tuntiosoittimen asentoa.

Suositus!
• Asettaessasi minuuttiosoitinta, siirrä se ensin 4-5 mi-

nuuttia eteenpäin haluamastasi ajasta ja säädä se sitten
takaisin tarkkaan minuuttilukuun.

KELLONAJAN ASETUS

Vedä nuppi ulos
1. napsahduk-
seen asti.

• Vedä nuppi ulos ensimmäiseen napsahduskohtaan,
kun sekuntiosoitin on 12-asennossa.

Työnnä nuppi
takaisin normaa-
liasentoon

• Työnnä nuppi takaisin normaaliasentoon.



AJANOTTO SEKUNTIKELLOLLA
Sekuntikellolla voit mitata aikaa 11:59´´59”95 asti.
Sekuntikello pysähtyy automaattisesti ajanoton saavuttaessa 12 tuntia.

* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.
** Toinen juoksija maalissa. 
*** Toisen juoksijan loppuaika.
Huom!
Sekuntikello voidaan käynnistää ja pysäyttää toistuvasti A-painiketta painamalla.
Väliajan mittaus ja vapautus voidaan toistaa B-painiketta painamalla.
• Sekuntiosoittimen mittausaika on 12 tuntia. (60 sekuntia x 720 kertaa)

• Ennen sekuntikellon käyttöä, varmista, että nuppi on työnnetty normaaliasentoon ja sekuntikellon osoittimet ovat
”0” asennossa.

Huom!
Jos sekuntikellon osoittimet eivät palaudu ”0” asentoon, kun sekuntikello nollataan, suorita toimenpiteet kohdasta
”Sekuntikellon osoittimien asennon säätö”.
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Normaali ajanotto

Käynnistys Pysäytys Nollaus

Sekuntikellon sekuntiosoitin
Kokonaisajan mittaus

Käynnistys Pysäytys Käynnistys Pysäytys Nollaus

Väliajan mittaus

Käynnistys Väliaika Väliajan Pysäytys Nollaus
vapautus

Sekunti- Sekuntikellon minuutti- Kahden kilpailijan välinen ajanotto
kellon tun- osoitin
tiosoitin

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

Käynnistys
Pysäytys
käynnistys

Väliaika
Väliajan nollaus
Nollaus



SEKUNTIKELLON OSOITTIMIEN ASENNON SÄÄTÖ
Jos sekuntikellon osoittimet eivät ole ”0” asennossa, säädä ne ”0” asentoon suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet.
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Paina A-paini-
ketta 2 sek.

• Paina A-painiketta 2 sekuntia.
- Sekuntikellon sekuntiosoitin tekee täyden kierrok-

sen ja sen voi nyt säätää oikeaan asentoon.
• Säädä sekuntikellon sekuntiosoitin ”0” asentoon paina-

malla B-painiketta toistuvasti.
Huom!
Sekuntikellon sekuntiosoitin liikkuu nopeasti pitämällä
B-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.

Työnnä nuppi
takaisin normaa-
liasentoon

• Työnnä nuppi takaisin normaaliasentoon.

Vedä nuppi ulos
2. napsahduk-
seen asti.

• Vedä nuppi ulos toiseen napsahduskohtaan asti.
Huom!
Jos nuppi vedetään ulos toiseen napsahduskohtaan asti 
sekuntikellon mitatessa aikaa tai ollessa pysäytetty, sekun-
tikellon näyttö nollautuu automaattisesti.

Paina A-paini-
ketta 2 sek.

• Paina A-painiketta 2 sekuntia.
- Sekuntikellon tunti- ja minuuttiosoittimet voi nyt sää-

tää oikeaan asentoon.

Sekuntikellon Sekuntikellon
sekuntiosoitin tunti- ja minuutti-

osoittimet

Osoittimet voidaan säätää seuraavassa
järjestyksessä painamalla A-painiketta
2 sekuntia.

Osoittimet ovat
säätövalmiudessa


