
LEIJONA KELLO
G2437

KÄYTTÖOHJE

Toimintopainike (A)

Nollauspainike (B) Käynnistys/taustavalopainike (C)

A . KELLON OMINAISUUDET
• 6-numeroinen LCD-näyttö (tunnit, minuutit, sekunnit, kuukausi, päivämäärä ja viikonpäivä)
• Päivittäishälytys ja tasatuntisignaali
• Torkkuhälytys
• Valittavissa 12/24-tuntinen aikaformaatti, automaattinen kalenteri
• Sekuntikello (väliaikamittaus, 1/100-sekunnin tarkkuus)
• EL-taustavalo

B . KELLON KÄYTTÖ
A-painike A-painike A-painike

Reaaliaika Sekuntikello Hälytys Aika-asetus

1 . Paina C-painiketta missä tahansa toimintatilassa sytyttääksesi näytön taustavalon 3 sekunniksi.

2 . Reaaliaika
• Paina B-painiketta valitaksesi hälytysruudun. Paina C-painiketta valitaksesi päiväysruudun.
• Kytke päälle/katkaise (On/Off) hälytys ja tasatuntisignaali.

a) Paina C + B painiketta kytkeäksesi hälytyksen päälle/pois. ” ” ilmaisin syttyy, kun hälytys aktivoidaan.
b) Paina C + A painiketta kytkeäksesi tasatuntisignaalin päälle/pois. ON-asetuksella näkyvät kaikki viikonpäivät.

3 . Sekuntikello
• Sekuntikellon näyttöalue on 23 tuntia, 59 minuuttia, 59,99 sekuntia.
• Paina C-painiketta sekuntikellon käynnistämiseksi/pysäyttämiseksi.
• Voit nollata sekuntikellon painamalla B-painiketta ajanoton ollessa pysäytetty.
• Voit ottaa väliajan painamalla B-painiketta ajanoton ollessa käynnissä.
• Paina C-painiketta, kun haluat poistua väliajan mittaustilasta ja lopettaa ajanoton.
• Poistuessasi väliaikamittaukselta, paina B-painiketta valitaksesi näyttöön kaikki mittaukset. Paina sitten B-paini-

ketta uudelleen näytön nollaamiseksi.
• Paina A-painiketta ajanoton aikana, jos haluat palata kellonaikatilaan. Ajanotto jatkuu samalla taustalla.

4 . Päivittäishälytys
• Tunnit (Hour) alkavat vilkkua näytössä, kun päivittäishälytys valitaan.
• Paina B-painiketta valitaksesi ”Hour” tai ”Minute” (tunnit tai minuutit) asetuksen.
• Säädä vilkkuvat numerot painamalla C-painiketta
• Hyväksy tekemäsi säätö painamalla B-painiketta.
• Paina  A-painiketta palataksesi reaaliaikatilaan.
• Torkkuhälytyksen päällekytkentä/katkaisu (ON/OFF)

Katkaise hälytys painamalla B-painiketta hälytyksen soidessa. Paina C-painiketta kytkeäksesi torkkuhälytyksen
päälle/pois (ON/OFF). Kun torkkuhälytys aktivoidaan, hälytys soi viiden minuutin välein ja katkeaa automaattisesti
minuutin kuluttua.
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5 . Kellonajan asetus
Sekunnit ”Seconds” alkaa vilkkua, kun valitset kellonaika-asetuksen. Nollaa numerot näytössä painamalla C-painiketta.
Paina B-painiketta valitaksesi asetukset seuraavassa järjestyksessä:
Minuutit ---> Tunnit ---> Päivämäärä ---> Kuukausi ---> Viikonpäivä
• Säädä vilkkuvat numerot painamalla C-painiketta.
• Asettaessasi tunnit ”Hour”, valitse 24H-formaatti ja ”A” tai ”P” 12H-formaattia varten.
• Sekuntien laskun ollessa 30 - 59 sekunnin välisellä alueella, sekuntien nollaaminen kasvattaa minuuttilukua yhdellä. 

00 - 29 välisellä alueella sekunnit nollautuvat minuuttilukua muuttamatta.

C . TEKNISET TIEDOT
• Moduulin mitat (ulkonevat kohdat mukaanluettuna): ø31,2 mm
• Moduulin paksuus: 6.6 ±0.15 mm
• Toimintalämpötila-alue: -10°C ~ 60°C
• Käyttöjännite: 1.5 V
• Käyntitarkkuus: ±90 sekuntia/kuukausi
• Pariston tyyppi: LR41
• Staattinen maksimi ajovirta: ! 2.5 µA (T=25°C)
• Staattinen keskimääräinen ajovirta: ! 2.0 µA (T=25°C)
• Hälytysvirta: ! 2.5 mA
• EL-virta: !10 mA
• Pariston toimintaikä: 12 kuukautta

Edellyttää 3 taustavalon käyttöä/päivä (6 sekuntia)
20 sekuntia hälytystä/päivä
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