
Bruksanvisning - modul 3414
Gratulerer med nytt ur!
For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig, spesielt 
avsnittene "Forholdsregler i forbindelse med bruk" og "Vedlikehold av uret".
Keep all user documentation handy for future reference.

Funksjonene
Sensoren i dette uret måler retning, barometrisk trykk, temperatur og høyde. Måleresultatene kommer 
frem i displayet. Målefunksjonene gjør uret praktisk når man går i fjellet, fjellklatrer osv.

Advarsel!
• Målefunksjonene i dette uret er ikke laget for å ta foreta målinger som krever profesjonell presisjon. 

Måleresultatene fra dette uret skal anses som rimelig nøyaktige.
* Ved fjellklatring eller andre aktiviteter hvor det å miste retningen kan føre til livstruende situasjoner, 

• Vær oppmerksom på at CASIO COMPUTER CO., LTD ikke kan holdes ansvarlig for skader eller 
tap som du eller tredjepart er utsatt for som et resultat av bruk av dette produktet eller pga. feil ved 
dette produktet.
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NORSK

Viktig!
• Urets høydemåler Modus kalkulerer relativ høyde basert på endringer i barometrisk trykk målt med urets trykk-sensor. For mer 

info, se side N-59 og N-73.
• Umiddelbart før du tar en høydeavlesning, sørg for å angi en referanse høyde Hvis ikke så vil ikke målingene være særlig 

• For å sikre riktige retningsmålinger med dette uret, sørg for å utføre toveis kalibrering før du bruker den. Uret kan produsere 
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Om bruksanvisningen

• Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys 
bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. Alle eksempler i denne bruksanvisningen bruker 
mørke tegn mot lys bakgrunn.

• Urets knapper nevnes i denne bruksanvisningen med bokstaver som vist i 
illustrasjonene.

• Illustrasjonene i denne manualen er kun ment for referanse, så det virkelige produktet 
kan avvike noe fra illustrasjoner/bilder som her er brukt.
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Ting du bør kontrollere før bruk av uret

1. Sjekk batteri nivå.

Er “H” eller “M” vist for batteri nivå indikatoren (sideN-10)?

Gå til trinn 2.

Strøm nivået er lavt. Lade uret ved å utsette det for lys. For 
detaljer, se “Lading av uret” (side N-9).

NEI JA

JA

Foreligger noen av de følgende forhold?
• Batteri nivå indikatoren viser “L” og “LOW” blinker i displayet.
• “CHG” blinker i displayet.
• Skjermen er blank.

Uret er tilstrekkelig ladet.
For detaljer, se “Lading av 
uret” (side N-9).

NESTE

Batteri nivå 
indikator
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2. Kontroller bykode for hjem-by og sommertidsinnstillingen.

Viktig!
• Korrekt mottak av signaler for tidskalibrering og verdenstidsinnstillinger og solopp-/nedgang Modus er avhengig av korrekt 

3. Innstill gjeldende tidvisning.
• Innstilling av tidvisning ved hjelp av et tidskalibreringssignal 

• Å stille tiden manuelt

Uret er nå klart til bruk.
•
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N-40 Å lagre en retningsvinkel måling i retningsminnet
N-42 Innstilling av kartet og finne din nåværende lokasjon
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N-76 Forholdsregler for samtidige høyde- og temperatur målinger

N-77 Å se høyde minner
N-77 Å se høyde data minner
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N-84 Å se soloppgang og solnedgangs tider for en bestemt dato
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N-91 Bruk av alarmen
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N-103 Spørsmål og svar

N-109 Spesifikasjoner

N-113 Operating Precautions

N-119 User Maintenance
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Opplading av uret
Urskiven er et solcelle panel som genererer strøm fra lyskilder. Denne strømmen lader et innebygdt batteri 
som gir strøm til urets funksjoner. Uret lader når det er utsatt for lys.

Ladeguide

Når uret ikke er i bruk bør du legge 
det slik at det blir utsatt for lys.
•Den beste måten å lade uret på er 

å utsette uret for sterkest mulig 
lys. (Ikke varme).

Sørg for at urskiven ikke er 
blokkert for lys av ermet når du har 
på deg uret.
•Uret kan gå i hvilemodus 

(Strømsparing) (N-5) selv hvis 
skiven bare er delvis blokkert.

Advarsel!
Vær oppmerksom på at uret kan bli meget varmt hvis det ligger nær en sterk lyskilde over lenger tid.
Vær forsiktig så du ikke brenner deg på uret. Uret blir særlig varmt hvis det utsettes for de følgende 
forholdene over lang tid:
•På dashbordet på bil som er parkert i direkte sollys
•I nærheten av en glødelampe
•I direkte sollys
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Viktig!
•Hvis uret blir veldig varmt, kan dette også føre til at displayet blir svart. Dette bør forsvinne når uret blir 

kjøligere.
• Hvis uret skal lagres i lengre tid bør energisparingsfunksjonen (E-13) slås på og uret lagres på et lyst 

sted. Dette er med på å forhindre at strømmen ikke reduseres.
• Lagres uret på et mørkt sted, eller brukes det på en slik måte at det sjeldent eller aldri blir eksponert for 

lys, vil batteriet ikke lades opp og uret slutter å fungere. Utsett uret for sterkt lys når det er mulig. (IKKE 
VARM LYSKILDE)

Strømnivåer
Du kan få en ide om urets strøm nivåved åobservere batteri-nivå indikatoren i displayet

Nivå Batteri-nivåindikator Funksjonsstatus

1
(H) Alle funksjoner aktivisert

2
(M) Alle funksjoner aktivisert

3
(L)

lllllllll
l

Auto and manual receive, illumination, 
beeper, and sensor operation disabled.

Battery power 
indicator
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Nivå Batteri-nivåindikator Funksjonsstatus

4
(CHG)

Bortsett for tidvisning og CHG (lade)
batteri-indikator er alle funksjoner og 
indikatorer deaktivert.

5 – – – Alle funksjoner deaktivert.

•Hvis indikatoren LOW blinker i displayet på nivå 3 (L) betyr dette at batteriet er veldig svakt og at uret 
snarest må bli utsatt for sterkt lys, slik at batteriene kan lades opp.

•Ved nivå 5 stopper alle funksjoner og innstillingene går tilbake til standardinnstillingene som ble foretatt 
på fabrikken. Når batteriet kommer til nivå 2 (M) etter å ha falt fra nivå 4, må uret stilles på nytt (tid, dato 
osv.)..

•Indikatorene kommer tilbake i displayet så snart batteriet lades opp til nivå 2.(M).
•Hvis uret er utsatt for direkte sollys eller andre sterke lyskilder, kan dette føre til at batteri-indikatoren 

midlertidig viser et høyere batterinivå enn hva som faktisk er tilfellet. Det riktige nivået bør komme tilbake 
igjen etter noen minutter.

•Når batteriets energinivå kommer under 5 eller ved batteriskifte, vil alle data som er lagret i minnet slettes 
og alle innstillinger returnere til fabrikkens standardinnstillinger.

Strømgjenopprettingsmodus
•

indikatorene (H, M, ogL) begynner å blinke i displayet. Dette indikerer at uret er i strømgjenopprettings 
modus. Lys, alarm, nedtelling, timesignal og sensor operasjoner vil bli deaktivert til batteriet er oppladet 
igjen.

•Batteriet vil ha nok strøm om 15 minutter. Nå vil batteri indikatorene (H, M, L) stoppe å blinke.. Dette 
indikerer at funksjonene listet over er aktivert igjen.

• Hvis alle batteri indikatorene (H, M, L) blinker ogCHG(charge) indikator også blinker, betyr det at batteri 
nivået er veldig lavt. Legg uret på et sted hvor der er mye lys så fort som mulig.

•  Selv om styrken på batteriet er på nivå 1 (H) eller 2 (M) kan det hende at sensorene i uret likevel ikke 
fungerer hvis det er for lite spenning til å drive sensoren skikkelig. Dette indikeres når alle batteri 
indikatorene (H, M, L) blinker.

• Hyppig blinking av alle batteri indikatorene (H, M, L) betyr mest sansynlig at gjenstående batterikapasitet 
er lav. La uret ligge på et lyst sted for oppladning.

Ladetider

Belysningsnivå (lysstyrke)
Daglige 

operasjoner 
*1

Nivå endring *2

Nivå 5 Nivå 4 Nivå 3 Nivå 2 Nivå 1

Sollys utendørs (50 000 lux) 5 min. 2 timer 15 timer 4 timer
Sollys gjennom vindu (10 000 lux) 24 min. 6 timer 75 timer 20 timer
Dagslys gjennom vindu på en 
overskyet dag (5000 lux) 48 min. 12 timer 152 

timer 41 timer

Fluorescerende lys innendørs (500 
lux) 8 timer 170 timer – – – – – –

*1 Omtrentlig mengde eksponeringstid som kreves per dag for å generere nok strøm for normale daglige operasjoner.
*2. Omtrentlig mengde eksponeringstid som kreves for å gå fra et nivå til et annet.
• Eksponeringstidene som er vist i tabellen ovenfor, er kun for referanse. Nøyaktige tall er avhengig av lysforholdene.
• For mer informasjon om operasjonstider og daglige operasjonsforhold, se ”Strømforbruk” under avsnittet 
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Strømsparing
Strømsparingsfunksjonen, når den er aktivert, vil sette uret i hvilemodus om uret har vært i et mørkt 
område en stund. Tabellen nedenfor viser hvordan urets funksjoner påvirkes av hvilemodus.
• For info om strøm sparing, se "Å slå strømsparing av og på" (Side N-102)
* Det er to hvilemodus-nivåer: ”display” og ”funksjon”.

Forløpt tid i mørke Display Funksjon

60 til 70 minutter (display-
hvilemodus) Blank, med PS blinkende Displayet er av, men alle funksjonene 

fungerer.

6 eller 7 dager (funksjons-
hvilemodus) Blank, med PS ikke blinkende Alle funksjonene er deaktivert, bortsett fra 

tidvisning.

• Uret vil ikke gå i hvilemodus mellom kl 06.00 og 21:59:00. Men hvis uret allerede er i hvilemodus når 
klokken blir 06.00, vil det fortsette med å være det.

• Uret vil ikke gå over i hvilemodus  hvis det står i nedtellermodus eller i stoppeklokke-modus.

Avslutt hvilemodus
Flytt uret til et opplyst område, trykk en av knappene, eller vri uret mot deg for å lese av. (Side N-98)
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Radiostyrt atomær tidvisning
Uret mottar et tidskalibrert signal som oppdaterer tidvisningen. Men når du bruker uret utenfor 

innstillinger" (Side N-30s) for mer informasjon.

Nord-Amerika, Europa eller Kina og er en som støtter mottak av tidskalibreringsignaler.

Hvis din lokale bykode er denne: Kan uret motta signaler fra senere på disse 
stedene:

LIS, LON, MAD, PAR, ROM, BER, STO, ATH, MOW

Shangqiu City (Kina)

TPE, SEL, TYO

HNL, ANC, YVR, LAX, YEA, DEN, MEX, CHI, NYC, 
YHZ, YYT Fort Collins, Colorado (USA)

Viktig!
• Områdene som dekkes av MOW, HNL og ANC ligger ganske langt fra senderne, så under bestemte 

forhold kan det oppstå problemer med mottak av signalene.
• Når HKG eller BJS velges som lokal bykode, vil bare tid og dato justeres av tidskalibreringssignalet. Da 

hjem-by og sommertid-innstillinger” (Side N-28) f or informasjon om hvordan dette gjøres.
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Omtrentlig mottakerområde

UK og tyske signaler

Anthorn

500 kilometer

1,500 kilometer

Anthorn signal kan mottas 
innenfor dette område Mainflingen

Nordamerikanske Signaler

Japanske Signaler Kinesiske Signaler

500 kilometer
Changchun

Beijing
Shangqiu
Shanghai
Chengdu
Hong Kong

1,500 kilometer

2,000 miles
(3,000 kilometer)

600 miles
(1,000 kilometer)

Fort Collins

1,000 kilometer
Signaler kan mottas i Taiwan-området når 
forholdene er gode.

For Honolulu og Anchorage tidssoner, kan signalet 
mottas om forholdene tilsier det.

Fukuoka/Saga

500 kilometer
Fukushima
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•
strukturer, været, tiden på døgnet, radioforstyrrelser osv. Signalet blir svakere etter en avstand på 500 
km, noe som innebærer at de nevnte påvirkningene ovenfor blir enda større.

•Signalmottak kan være vanskelig ved distansene vist nedenfor under bestemte tider av året eller døgnet. 
Radioforstyrrelser kan også virke negativt inn på mottakerforholdene. 

 
Fort Collins (United States) sender: 600 miles (1,000 kilometer)  

 
Shangqiu (China) sender: 500 kilometer (310 miles)

•Fra og med desember 2010 benytter ikke Kina lenger sommertid. (DST). Hvis Kina en gang i fremtiden 
bestemmer seg for å bruke sommertid igjen, vil enkelte funksjoenr i dette uret ikke lenger fungere 
korrekt.

Klargjøring for mottak av signaler
1. Kontroller at uret er i tidvisning-modus eller verdenstid-modus. Hvis det ikke er det, trykk D for å gå inn i 

tidvisning-modus eller Vverdenstid-modus (Side N-24)

12-posisjon i retning av et vindu. Sørg for at det ikke er noen metallobjekter i nærheten.
• Vanligvis er det bedre signalforhold om natten.
• Mottak av innstillingssignal tar fra 2 til 10 minutter, men 

enkelte ganger tar det opp til 20 minutter.. Uret må ikke 
være i bevegelse mens den mottar signalene (2-10 min.). 
Du må heller ikke trykke på noen av urets knapper i denne 
perioden.

12 o’clock

or
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•Signalmottak kan være vanskelig eller umulig under forholdene som beskrives nedenfor.

Inni eller 
mellom 
bygninger

I et kjøretøy I nærheten av 
kjøkkenutstyr, 
kontorutstyr 
eller 
mobiltelefoner

i nærheten 
av en 
byggeplass, 

I nærheten av 
høyspent
ledninger

Mellom eller 
bak fjell

3. Hva du bør gjøre videre, er avhengig av om du bruker automatisk eller manuelt mottak.
•Automottak:: La uret ligge over natten på det stedet du valgte på trinn 2. Se ”Automottak” for mer 

informasjon.
• Manual mottak: Utfør operasjonen i avsnittet ”Hvordan utføre manuelt mottak” (Side N-18).

Om automottak
• Med automottak vil uret gjennomføre mottaksoperasjonen hver dag automatisk (opp til fem ganger i Kina 

og seks ganger andre steder) mellom midnatt og kl 5 (ifølge tidvisningen i tidvisningsmodus). When any 
receive operation is successful, none of the other receive operations for that day are performed.

N-18

• Når en kalibreringstid er nådd, vil uret motta kalibreringssignalene kun hvis det er i tidvisningsmodus 
eller i verdenstidmodus. Mottaksoperasjonen er ikke gjennomført hvis en kalibreringstid er nådd mens 
du justerer innstillingene på uret.

• Du kan benytte fremgangsmåten i avsnittet "Slå av og på automottak" (Side N-21) for å aktivere eller 
deaktivere automottak.

Motta signaler manuelt
1. Bruk D til å velge mottakermodus (R/C) som vist på side N-24.

• Ett sekund etter at R/C vises i displayet,teksten RECEIVED vil rulle 
over det øvre displayet

2. Hold inne A til REC Hold vises i displayet og så forsvinner.
• En signalnivå-indikator (L1, L2, eller L3, se "Signalnivå-indikator") 

kommer frem i displayet etter at mottaket starter. Ikke beveg eller 
GET eller ERR vises i 

displayet.
• Hvis mottaks operasjonen er vellykket, vil mottaksdato og klokkeslett 

vises på displayet, sammen med GET indikator. 
Uret vil gå tilbake til tidvisning hvis du trykker D eller hvis du ikke 
utførerer noen operasjoner i ca. 2-3 minutter.

Mottak

Mottaks indikator
Mottak vellykket
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• Hvis det aktuelle mottaket mislykkes og et tidligere mottak (de siste 
24 timene) var vellykket, vil displayet vise mottakerindikatoren 
ogERR indikatoren. Hvis ERRindikatoren vises alene (uten mottaks 
indikatoren), betyr det st alle mottaks operasjoner i løpet av de siste 
24 timene har feilet. 
Uret vil gå tilbake til tidvisnings-modus uten å endre tidsinnstillingen, 
hvis du trykker Deller hvis du ikke trykker noen av urets knapper 
innen tre minutter.

Merk
• Du kan avbryte mottak av kalibrerings signal ved å trykke på en av 

knappene.

Mottak feilet

Hvis det var et tidligere 
vellykket mottak
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Signalnivå-indikator
Under manuelt mottak vil signalnivå-indikatoren vise signalnivået som 
vist nedenfor.

Weak (Unstable) Strong (Stable)

Nivå indikasjonen vil endres i tråd med mottakerforholdene mens 
mottaket blir utført.
Når du ser på indikatoren bør uret være plassert slik at mottakerforholdet 
er mest mulig stabilt.
• Selv under de beste mottakerforhold kan det ta opp til 10 sekunder før 

mottaket stabiliseres.
• Vær oppmerksom på at været, tidspunkt på dagen, omgivelser og andre 

faktorer kan påvirke mottaket.

N-21

Kontroller siste signalmottak
Gå inn i mottaksmodus (Side N-24)
• Når mottaket er fullført, vil displayet vise dato og tidspunktet for 

mottaket. - : - - viser at ingen av mottakforsøkene ble vellykket.
• For å returnere til tidvisningsmodus, trykk D.

Slå av og på automottak
1. Gå inn i mottaksmodus (Side N-24)
2. Hold inne E i 2 sekunder Først vil SET Hold vises i displayet Så vil 

AUTO vises i øvre display og gjeldende instilling for auto mottak (On 
eller OFF) vil vises i midtre display. Hold E inne tilAUTO skjermen 
vises. Dette er innstillingsdisplayet.
• Vær oppmerksom på at innstillingsdisplayet ikke kommer frem hvis 

valgte lokaltid er en som ikke støtter kalibreringsmottak..
3. Trykk A for å slå automottak på (On) og av (OFF).
4. Trykk E når innstillingen er ferdig.On/Off status
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Radiostyrt atomær tidvisning - forholdsregler
• Kraftige elektrostatiske ladninger kan føre til feilaktig innstilling av tiden.
• Selv om uret mottar signalet på rett måte, kan visse forhold føre til at innstillingen blir feil med opp til ett 

sekund.
• Uret er konstruert slik at det automatisk oppdaterer dato og ukedag for perioden 1. januar 2000 til 31. 

desember 2099. Oppdatering av dato via signalmottak vil ikke lenger utføres f.o.m. 1. januar 2100.
•Hvis du er i et område hvor signalmottak ikke er mulig, vil uret vise tiden med en presisjon som er oppgitt 

• Mottaksoperasjonen er ikke aktiv under følgende forhold. 
– Når strømmen er på nivå 3 (L) eller lavere (side N-10) 
–Når klokken er i strømgjenopprettingsmodus (side N-11) 

 
– Når uret er i hvilemodus ("Strømsparing", side N-13) 
– Når lufttrykks endringer blir målt 
– Når en trek logg oppdatering er aktivert 
– Når en nedtelling pågår (side N-89)

• En mottaksoperasjon avbrytes hvis en alarm lyder under operasjonen.
• Lokaltidens bykodeinnstilling går tilbake til opprinnelig standardTYO (Tokyo) når batterinivået faller under 

nivå 5 eller når du skifter det oppladbare batteriet. Hvis dette skjer, kan du endre lokalbyinnstillingen. 
(side N-28)
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Modus Referanseguide
Dette uret har 11 modi. Valg av modus er avhengig av hva du ønsker å bruke uret til.

For å gjøre dette: Gå inn i dette modus: Se:

• Se gjeldende dato fo hjembyen
• Innstill lokal bykode (hjemby) og sommertid (DST)
• Manuell innstilling av tid og dato

Tidvisnings funksjon N-27

Bestem din nåværende peiling eller retning fra din nåværende posisjon 
til en destinasjon Digitalt kompass-modus E-33

• Se det barometriske trykket og temperaturen på nåværende lokasjon
•Se en graf for det barometriske trykket modus N-50

• Se høyde for nåværende lokasjon
• Avgjør høydeforskjell mellom to lokasjoner (referansepunkt og 

nåværende lokasjon)
•Finn en høydeavlesning ved hjelp av en målings tid og dato

Altimeter-modus N-59

Se tidspunkt for soloppgang og solnedgang for en bestemt dato   modus N-83

Hent datasett opprettet i høydemåler-modus Gjenkallings-modus N-77
Bruk stoppeklokken til å måle forløpt tid Stoppeklokke Modus N-87
Bruk av nedtelleren Nedtellings Modus N-89
Innstill et alarmtidspunkt Alarm Modus N-91
Se klokkeslett i en av 48 byer (31 tidssoner) over hele verden Verdenstid Modus N-96
• Utfør en manuell tidskalibreringsoperasjon
• Kontroller om siste mottakeroperasjon var vellykket
•

Mottaker-modus N-18

N-24

Velg et modus
• Bildet nedenfor viser hvilke knapper som må trykkes for å navigere mellom modusene.
• For å gå tilbake til tidvisningsmodus fra andre modi, holder du nedeDi ca. 2 sekunder.

Nedtellings 
Modus Alarm Modus

Stoppeklokke 
Modus

Verdenstid 
Modus Mottaks Modus

Tidvisnings Modus

Solopp-/nedgang
Modus 

Data Gjenkall 
Modus
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• Du kan bruke knappene A, B, ogC for å gå direkte inn i et sensor-modus fra tidvisning-modus eller fra et 

modus, verdenstid, stoppeklokke, nedtelling, alarm eller mottaks-modus, må du først gå inn i tidvisning-
modus og deretter velge den aktuelle knapp.

Sensor Modi

Høydemåler Modus
Barometer/

Termometer ModusDigital Kompass Modus

N-26

Generelle funksjoner (alle modus)
Funksjonene og operasjonene som beskrives i dette avsnittet, kan brukes i alle modus.

Direkte tilgang til tidvisnings modus
• For å gå tilbake til tidvisnings modus fra andre modi, holder du nedeDi ca. 2 sekunder.

Autoretur-funksjonen
• Uret vil automatisk gå tilbake til tidvisnings modus hvis du ikke trykker på noen knapper for en bestemt 

tidsperiode i hver modus.

Modus navn Ca. medgått tid

3 minutter

Høydemåler 1 time minimum,12 timer maximum:

1 time

Innstillingsskjermen (digital innstilling blinker) 3 minutter

•Hvis en funksjon er under innstilling og urets knapper så forblir urørt i noen minutter, vil uret selv 
automatisk gå ut av innstillings-funksjonen.

Første display i hver modus
Når uret kommer inn i tilbakekallings, verdenstid, digitalt kompass eller alarm modus, vil displayet som var 
fremme siste gang uret gikk ut av det gjeldende modus, være det som først kommer frem.

Finne frem til data
Knappene A og C
hurtigere hvis knappene holdes inne.
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Tidvisning

Bruk tidvisning-modus (TIME) for å innstille og se tidvisning og dato.
• Hvert trykk på E i tidvisnings modus vil skifte skjerm innhold som vist under.

Ukedag/Dato skjerm Måned/Dato skjerm Barometrisk Trykk Graf 
skjerm

Barometrisk Trykk Graf
Ukedag

SekunderTimer: 
Minutter

Dato

PM 
indikator

Måned.Dato
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Konfigurering av lokaltid

Der er 2 lokaltid innstillinger:Valg av aktuell lokaltid (hjemby) og valg av enten standard tid eller sommertid 
(DST).

Å konfigurere lokaltid (hjemby) og sommertid innstillinger
1. I tidvisnings Modus holder du nede E for minst 2 sekunder. Først vil 

SET Hold blinke i displayet, ogCITY vises i øvre display. Etter det, den 
gjeldende valgte bykode og bynavnvil rulle over det øvre displayet. 
HoldE inn til rullingen begynner.
• Uret vil også gå ut av innstillings-displayet automatisk hvis du ikke 

trykker på noen av knappene innen to-tre minutter.
• For mer informasjon om bykoder, se bykodetabellen bak i 

bruksanvisningen.

2. Bruk A  (østover) og C (vestover) for å bla gjennom tilgjengelige by 
koder.
• Fortsett rullingen inntil bykoden du ønsker som hjemby dukker opp i 

displayet.

3. Trykk D for å få frem displayet for innstilling av sommertid

4. Bruk A for å bla gjennom sommertid-innstillingene som vist i sekvensen 
nedenfor.

    
Auto DST (AUTO) DST off (OFF) DST on (ON)

PM 
indikator

By kode

Timer: 
Minutter

DST indikator

Sekunder
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• Auto DST (AUTO) innstillingen vil kun være tilgjengelig når en bykode som støtter mottak 
av innstillingssignalet er valgt som hjemby. (side N-14) Når autosommertid er valgt, vil 
sommertidinnstilling endres automatisk i overensstemmelse med tidskalibreringssignalene.

• Vær oppmerksom på at du ikke kan skifte mellom normaltid og sommertid mens UTC er valgt som 
din hjemby.

5. Når du er ferdig, trykk E 2 ganger for å gå ut av innstillings skjermen.
• Sommertid er slått på når DST indikatoren vises i displayet.

Merk
• Etter at du har spesifisert en bykode, vil uret benytte UTC (koordinert universell tid) til å beregne 

nåværende tid for andre tidssoner basert på innstillingen av lokal bykode.
* Koordinert universell tid (UTC) er den globale vitenskapelige standard for tidvisning.  

Referansepunktet for UTC er Greenwich i London.
• Valg av noen bykoder vil automatisk gjør det mulig for uret å motta tidskalibreringssignaler for det 

korresponderende området. Se side N-14 for detaljer.
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Manuell innstilling av gjeldende tid og dato

Du kan konfigurere nåværende tid og dato manuelt når uret ikke kan motta tidskalibreringssignaler.

Hvordan endre innstilling av tid og dato manuelt
1. I tidvisnings Modus holder du nede E for minst 2 sekunder. Først vil 

SET Hold blinke i displayet, og CITY vises i øvre display. Etter det, vil 
den gjeldende valgte bykode og bynavn rulle over det øvre displayet. 
Hold E inne til rullingen begynner.

PM 
indikator

By kode

Timer : 
Minutter
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2. Trykk D for å flytte blinkingen i sekvensen som er vist nedenfor for å velge andre innstillinger.

Termometer/Barometer/
Høyde display enhet

Strøm 
sparing

Lys Varighet Knappe-tone Dag Måned

By kode DST 12/24-Timers 
Format Sekunder Timer Minutter År

• Trinnene nedenfor viser hvordan man stiller tidvisning.

3. Når innstillingene som ønskes forandret blinker, bruk A og/eller C til å forandre dem som vist 
nedenfor.

Display For å gjøre dette: Gjør dette:

Endre bykode Bruk A (øst) og C (vest).

Skift mellom autosommertid (AUTO), sommertid (On) 
og vanlig tid (OFF). Trykk A.

Skifte mellom 12- og 24-timersformat for tidvisning 
(12H/24H). Trykk A.

Nullstille sekundene  00
(Hvis sekundene er mellom 30 og 59 blir ett minutt 
lagt til).

Trykk A.

Skifte timer eller minutter

Bruk A (+) og C (-).
Skift år, måned eller dag

4. Når du er ferdig, trykk E 2 ganger for å gå ut av innstillings skjermen.
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Merk
• For info om valg av hjemby og konfigurering av sommertid, se "Konfigurering av hjemby innstillinger" 

(side N-28)
• Når 12-timer formatet er valgt i tidvisning, vil P (PM) indikator vise i displayet fra middag til midnatt 

(11.59 pm).Når 24-timer formateter valgt, vises tiden mellom 0:00 og 23:59, uten P (PM) indikator.
• Urets kalender regner automatisk ut skuddår og måneders lengde. Når uret først er innstilt, bør det 

ikke være nødvendig å stille det på nytt før ved skifte av batterier, eller når batteristyrken kommer til 
nivå 5. (side N-10).

• Ukedagen endres automatisk når datoen endres.
• Se sidene som vist under for mer info om innstilling av tidvisnings modus.

- Knappetone på/av “Hvordan slå av og på knappetonen” (side N-101)
- Innstilling av lysets varighet: “Velg lysvarighet” (side N-97)
- Aktivere og deaktivere strømsparing: "Slå av og på strømsparing" (side N-102)
- Endring av temperatur, lufttrykk, og høyde visningsenhetene (for en bykode, bortsett fra TYO): "Å 

spesifisere barometrisk trykk (lufttrykk), temperatur og høyde visningsenheter" (side N-48)
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Å ta retnings målinger

Digital kompass modus bruker en innebygd retningssensor for å utføre målinger og vise resultatene. Nord 
er angitt med tre grafiske segmenter ( ). Uret viser også litterale indikasjoner for retningen hvor dens 
gjeldende klokken 12 posisjon peker.
• For info om hva du kan gjøre for å forbedre nøyaktigheten for det digitale kompasset, se "Kalibrering av 

retnings sensoren" (side N-436) og "Forhåndsregler for Digitalt Kompass" (side N-46).
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Foreta en retningsmåling
1. Sørg for at uret er i tidvisnings-modus eller i en av sensor-modusene.

• Sensor modiene er: Digitalt kompass-modus, barometer/termometer-
modus og høydemåler-modus.

2. Plasser uret på en flat overflate. Hvis du har uret på deg, må du holde 
håndleddet horisontalt (i forhold til horisonten).

3. La 12-posisjonen på uret peke den vei du ønsker å måle.

4. Trykk C for å starte.
• COMP dukker opp i displayet for å vise at en måling i det digitale 

kompasset er i gang.
• Ca 1 sekund etter at du har trykket C, vil pekerne (tre grafiske 

segmenter for nord, en for hver av sør, øst og vest) vises i displayet 
for å indikere nord, sør, øst og vest. Retning vil også bli indikert ved 
litterale retnings indikatorer og etter en retnings vinkel.NW
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1Kl. 12 posisjon

ØstSør

Vest Gjeldende 
tid

Nord peker
Retnings 
indikator

Vinkel verdi (i grader)
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Merk
• Hvis de fire pekerne (nord, sør, øst og vest) og retnings indikator bokstavene ikke vises i displayet 

når du trykker C, kan det bety at uret viser retnings minne informasjon. Hvis dette er tilfellet, trykk 
E for å gå ut av dette displayet. For mer info, se “Bruke retnings minne” (side N-40).

• For å returnere til tidvisnings mode, trykk D.  
Trykk D for å returnere til tidvisnings modus selv om en avlesnings operasjon holder på.

Digitalt kompass-målinger
•Når du trykker C for å starte en digital kompass måling, COMP vil i første omgang vises i displayet for 

å indikere at en digital kompass-måling pågår.
• Når den første målingen er utført, vil uret ta målinger hvert sekund i opp til 60 sekunder. Etter det vil 

målingene stoppe automatisk.
• Retningsindikatoren og vinkel-verdien vil vise - - - for å vise at kompassmålingen er ferdig.
• Autolys-funksjonen er deaktivert i de 60 sekundene som kompassmålingene foregår.. 
• Tabellen nedenfor viser hva de forskjellige retningsforkortelsene som kommer frem i displayet betyr.
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Retning Betydning Retning Betydning Retning Betydning Retning Betydning

N Nord NNE Nord-
nordøst NE Nordøst ENE Øst-

nordøst

E Øst ESE Øst-sørøst SE Sørøst SSE Sør-sørøst

S Sør SSW Sør-sørvest SW Sørvest WSW Vest-
sørvest

W Vest WNW Vest-
nordvest NW Nordvest NNW Nord-

nordvest

• Feilmarginen for vinkelverdien og retningsindikatoren er ±11grader, mens uret er horisontalt (i forhold til 
horisonten). Hvis for eksempel indikatoren viser nordvest (NW) og 315 grader, kan den faktiske 
retningen være alt fra 304 til 326 grader.

• Vær oppmerksom på at målinger foretatt mens uret ikke ligger vannrett, kan resultere i store 
feilmålinger.

• Det er mulig å justere retnings sensoren hvis du mener den måler feil.
• Alle målinger vil stoppes midlertidig hvis en alarm lyder (alarm, timesignal og nedtellingsalarm) eller 

hvis urets lys tennes (ved å trykke påL). Målingen fortsetter etterpå.
• See “Forholdsregler ved bruk av digitalt kompass” (side N-46) for viktig informasjon om målinger.

Justering av peilesensoren
Du bør kalibrere peilesensoren hver gang du føler at retningsmålingene som uret gir ikke stemmer. Det er 
to måter å kalibrere retnings sensoren på: toveis kalibrering eller magnetisk avviks korreksjon.
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• Toveis kalibrering
Toveis kalibrering justerer nøyaktigheten til retnings sensoren i forhold til magnetisk nord. Benytt toveis 
kalibrering hvis du ønsker å utføre målinger i et område som er utsatt for magnetiske krefter. Denne form 
for kalibrering bør også benyttes hvis uret er blitt magnetisert.

Viktig!
• For å sikre korrekte retningsmålinger med dette uret, sørg for å utføre toveis kalibrering før du bruker den. 

Uret kan produsere feile retningsmålinger hvis ikke du utfører en toveis kalibrering.

• Magnetisk avviks korreksjon
Med justering av magnetisk deklinasjon setter du inn en magnetisk deklinasjonsvinkel (forskjellen mellom 
magnetisk nord og faktisk nord), som gjør det mulig for uret å indikere faktisk nord. Du kan utføre denne 
fremgangsmåten når den magnetiske deklinasjonsvinkel er vist på et kart. Vær oppmerksom på at du 
kan kun sette inn deklinasjonsvinkelen i hele grader, så det kan bli nødvendig å runde av verdiene som 
vises på kartet. Hvis katet viser deklinasjonsvinkel som 7,4° skriver du inn 7°. Hvis det står 7,6°, skriver 
du inn 8°, for 7,5 kan du skrive enten 7° eller 8°.

Forholdsregler om toveis kalibrering
• Du kan selv velge hvilke motsatte retninger som skal brukes.. Men de må være 180 grader mot 

hverandre. Husk at hvis justeringen blir feil, vil også målingene bli feile.
• La uret ligge stille under retningskalibreringer..
• Omgivelsene du foretar toveis kalibrering bør være de same eller lignende dem som du skal foreta 

målingene i. Ønsker du for eksempel å foreta målinger i et åpent landskap, bør du også kalibrere i et 
åpent landskap.
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Å utføre toveis kalibrering
1. I Digital Kompass Modus holder du nede E for minst 2 sekunder. Først 

vil SET Hold blinke i displayet. Så vil CALIBRATION rulle over det øvre 
displayet. Hold E inne til CALIBRATION begynner å rulle.
• Nå vil pekeren for nord blinke ved kl 12-posisjonen og uret vil vise 

-1- to for å indikere at det er klart til å kalibrere den første retningen.

2. Plasser uret på en jevn overflate i den retning som du ønsker og 
trykkC for å kalibrere denne retningen.
• - - -vises i displayet mens kalibreringen er i gang.  Når kalibreringen 

er vellykket, Turn 180° kommer frem i displayet og tre grsfiske 
segmenter ( ) vil blinke ved klokken 6-posisjonen. Etter et 
sekund vil CALIBRATION -2- rulle over det øvre displayet. 

• Hvis ERR-1 vises i displayet, trykk Cigjen for å restarte 
kalibreringen

3. Snu uret 180 grader.

4. Trykk C  en gang til for å kalibrere den andre retningen.
• - - - vises i displayet mens kalibreringen er i gang. Når kalibreringen 

er vellykket vil displayet vise OK og deretter endre til displayet for 
digitalt kompass-modus.
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Å utføre magnetisk avviks korreksjon
1. I Digital Kompass Modus holder du nede E for minst 2 sekunder. Først 

vil SET Hold blinke i displayet. Så vil CALIBRATION rulle over det øvre 
displayet. Hold E inne til CALIBRATION begynner å rulle.

2. Trykk D.
• DEC 0° vil komme frem i displayet og så vil innstilling for den 

gjeldende magnetiske avviks vinkel blinke.

3. Bruk A (Øst) og C (Vest) for å endre innstillingen.
• Nedenfor forklares innstilling av retning for magnetisk avviksvinkel.

       OFF:    Ingen justering av magnetisk avvik er utført. Den magnetiske  
 avviksvinkelen med denne innstillingen er 0°.

       Ø:        Når det magnetiske nord er mot øst (østlig avvik)
       V:        Når magnetisk nord er mot vest (vestlig deklinasjon)

• Du kan velge en verdi innenfor området V 90° til Ø 90° med disse 
innstillingene.

• Du kan slå av (OFF) justering av magnetisk deklinasjon  ved å 
trykke A og C samtidig.

• Illustrasjonen viser f.eks. verdien som du må legge inn og retningen 
du må velge når kartet viser et magnetisk avvik på 1° vest.

4. Når innstillingene er slik du ønsker, trykk E for å avslutte.

Magnetisk avviksvinkel
retnings verdi (Ø, V, eller AV)

Magnetisk avviks 
vinkel verdi
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Å bruke Retnings Minne
Retnings minne lar deg midlertidig lagre og vise en måling slik at du kan 
bruke den som referanse når du tar påfølgende digital kompass målinger. 
Retningsminne skjermen viser retningsvinkelen for den lagrede målingen, 
sammen med en peker som angir den lagrede målingen.
Når du foretar kompassmålinger mens retnings minnet vises i displayet, 
vil retningsvinkelen for den aktuelle målingen (som lest fra kl 
12-posisjonen) og informasjon om den aktuelle lagrede målingen begge 
vises i displayet.

For å lagre en retningsvinkelmåling i peileminnet
1. Trykk C for å starte målingen med det digitale kompasset. (side N-34).

• Dette vil ta en innledende måling og deretter ta målinger hvert 
sekund i 60 sekunder.

• Hvis Retnings minne målingens vinkelverdi allerede vises, betyr det 
at det er en måling som allerede er lagret i Retnings minne. Hvis det 
skjer, trykk E for å fjerne målingen i minne og gå ut av retnings-
minne skjermen før du utfører trinnene som vist over..

Kl. 12 posisjon
Nord peker

Retnings 
vinkel for 
gjeldende 
måling

Retnings Minne 
Skjerm

målings 
minne 
retnings 
vinkel verdi

Retnings peker for 
retnings minne

N-41

2. I de 60 sekundene som digitalt kompass-målingene er i gang, trykker du E for å lagre den aktuelle 
målingen av retningsvinkelen i retningsminnet.
• Retningsvinkelen i peileminnet blinker i ett sekund og lagres i retningsminnet. Deretter vil 

retningsminne-displayet (som viser retningsvinkelen og pekeren) vil dukke opp og en ny 60 
sekunders retningsmåling vil begynne.

• Du kan trykke C når som helst når retningsminne skjermen vises, for å starte en ny 60 sekunders 
retningsmåling Gjøres dette, vises retningsvinkelen for retningen som kl. 12 posisjonen peker mot. 
Retningsvinkelen til den aktuelle målingen forsvinner fra displayet etter 60 sekunder når målingen er 
fullført.

• De første 60 sekundene etter at du har fått frem retningsminne-displayet eller under den 60 
sekunders retningsmålingen du satt i gang ved å trykke C mens retningsminne-displayet er 
fremme, vil retningen som lagres i minne indikeres av en retningsminne-peker.

• Trykk på E mens retningsminne-displayet vises vil slette den retningsvinkelen som nå er i 
retningsminne og begynne en 60 sekunders retningsmåling.

Bruk av det digitale kompasset på tur i fjellet
Dette avsnittet viser tre praktiske bruksområder for det innebygde digitale kompasset.
• Innstilling av kart og hvordan finne nåværende lokasjon  

Å vite sånn cirka hvor du befinner deg er viktig når du går i fjellet. For å kunne vite dette, er det 
nødvendig å "innstille kartet". Det betyr at du må rette inn kartet slik at retningene som vises på det er i 
samsvar med de faktiske retningene der hvor du er. Det du egentlig gjør er å matche nord på kartet 
med nord som vist på uret.

• Finne retningen til et mål
• Avgjøre retningsvinkelen til et mål på kartet og deretter gå i den retning
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Innstilling av kartet og finne din nåværende lokasjon
1. Med uret på håndleddet posisjoneres det slik at skiven ligger horisontalt.

2. I tidvisnings-modus eller i et av sensor-modusene, trykker du C for å foreta en kompassmåling.
• Målingen vil dukke opp i displayet etter ca. ett sekund.

3. Roter kartet uten å bevege uret, slik at nordlig retning på kartet 
matcher nordlig retning indikert på uret.
• Hvis uret er konfigurert slik at det indikerer det magnetiske nord, 

matcher du kartets magnetiske nord med urets indikasjon.. Hvis 
uret er konfigurert med en avvik til korrekt eller faktisk nord, matches 
kartets faktiske nord med urets indikasjon. For mer informasjon, se 
"Kalibrering av retningssensoren" (side N-36).

• Dette vil posisjonere kartet i overensstemmelse med din faktiske 
lokasjon.

4. Bestem din lokasjon ved å se de geografiske konturer i omgivelsene.N

N

Nord indikert på 
kartet

Nord indikert med 
Nord peker
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Å finne retningen til et mål
1. Med uret på håndleddet posisjoneres det slik at skiven ligger 

horisontalt.

2. Plasser kartet slik at dets nordlige indikasjon matcher nord som vist på 
uret, og finn din nåværende lokasjon.
• Se "Innstilling av kartet og finne din nåværende lokasjon" på side 

N-42 for mer informasjon om hvordan du skal gjennomføre trinnet 
ovenfor.

3. Plasser kartet slik at retningen som du ønsker å reise på kartet peker 
direkte ut fra deg selv.

4. I tidvisnings-modus eller i et av sensor-modusene, trykker du C for å 
foreta en kompassmåling.
• Målingen vil dukke opp i displayet etter ca. ett sekund.

5. Mens du ennå holder kartet foran deg, dreier du kroppen inntil nord 
som indikert av uret og den nordlige retning på kartet matcher 
hverandre.
• Dette vil posisjonere kartet i overensstemmelse med din nåværende 

posisjon/plassering, slik at retningen mot målet er rett frem.

N

N

Objekt/Mål

Din 
plassering

Kl. 12 
posisjon

Trinn 3 og 4
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Å avgjøre retningsvinkelen til et mål på kartet og deretter gå i den retning (Retnings minne)
1. Plasser kartet slik at dets nordlige indikasjon matcher nord som vist på 

uret, og finn din nåværende lokasjon.
• Se "Innstilling av kartet og finne din nåværende lokasjon" på side 

N-42 for mer informasjon om hvordan du skal gjennomføre trinnet 
ovenfor.

2. Som vist på illustrasjonen til venstre må du endre posisjon slik at du (og 
kl 12-posisjonen på uret) er vendt i retning av målet, mens du matcher 
den nordlige retningen indikert på kartet med nord som vist på uret.
•Hvis du synes det er vanskelig å utføre trinnene ovenfor samtidig 

som alt skal matches, kan du først plassere deg i korrekt posisjon (kl 
12-posisjonen av uret peker mot målet) uten å tenke på å matche 
kartet. Deretter kan du utføre trinn 1 en gang til for å stille kartet.

N

N

Objekt/Mål

Din 
plassering 

Kl.12 
posisjon
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3. I tidvisnings-modus eller i et av sensor-modusene, trykker du C for å foreta en kompassmåling.

4. Mens måling av retningsvinkel er i gang, trykker du E or å lagre 
retningen som vises i displayet i retningsminnet.
• Retningsvinkelen og retningspekeren som er lagret i peileminne vil 

bli i displayet i ca. 60 sekunder.
•  Får få vise retningsvinkelen og retningspekeren i retningsminnet 

igjen, trykker du C.
• For mer info, se “Bruke retnings minne” (side N-40).

5. Nå kan du gå mens du holder øye med peileminnepekeren for å sikre 
at den forblir i kl 12-posisjonen.
• Trykker duE i mens retningsvinkelen og retningspekeren i 

retningsminne er i displayet vil dataene i retningsminnet som du 
lagret i trinn 3 slettes og den nåværende målingen i retningsminnet 
vil lagres.

Merk
• Når du går i fjellet eller i naturen generelt, kan værforhold og 

geografiske forhold gjøre det umulig å gå i en rett linje mot målet. 
Hvis dette er tilfellet, går du tilbake til trinn 1 og lagrer en ny retning 
til målet.

Kl.12 posisjon

Nord 
peker

Retnings vinkel for 
gjeldende måling

Målings minne 
retnings vinkel verdi

Retnings peker 
for retnings 
minne

N-46

Digitalt kompass - forholdsregler
Magnetisk Nord og Faktisk Nord

Den nordlige retning kan uttrykkes enten som magnetisk nord eller faktisk 
nord, som er forskjellige fra hverandre. Dessuten er det viktig å huske på at 
magnetisk nord beveger seg over tid.
• Magnetisk nord er nord som indikeres av nålen på et kompass.
• Faktisk nord, som er lokasjonen av Nordpolen på jordas akse, er den nord 

som er normalt oppgitt på kart.
• Forskjellen mellom magnetisk nord og faktisk nord kalles “deklinasjon 

(avvik)”. Jo nærmere du kommer Nordpolen, jo større er avviks vinkelen.

Plassering
• Hvis du foretar målinger mens du er i nærheten av sterke magnetiske felter, kan forårsake store feil i 

målingene. På grunn av dette, bør du unngå å ta retningsmålinger mens du er i nærheten av følgende 
typer objekter: magneter (smykker og lignende), store ansamlinger av metall (metall dører, skap, etc.), 
høyspent-ledninger, antenne ledninger , husholdningsapparater (TV, personlige datamaskiner, 
vaskemaskiner, frysere, etc.).

• Det er umulig å utføre nøyaktige målinger i tog, båt, fly osv.
• Det er også umulig å utføre nøyaktige målinger innendørs, særlig i bygninger bygget i betong. Det er 

fordi metallstrukturen i slike bygninger mottar magnetisme fra apparater og lignende.

Faktisk nord

Jorden

Magnetisk nord
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Lagring
• Sensorens nøyaktighet kan skades hvis uret blir magnetisert. På grunn av dette, bør du lagre uret borte 

fra magneter eller andre kilder med sterk magnetisme, inkludert: magneter (smykker og lignende) og 
husholdningsapparater (TV, personlige datamaskiner, vaskemaskiner, frysere og så videre).

• Hvis du har mistanke om at uret er magnetisert, må du gjennomføre fremgangsmåten som er vist under 
"Toveis kalibrering". (side N-38).
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Spesifisering av Temperatur, barometrisk trykk, og høyde enheter

Utfør prosedyren under for å spesifisere temperaturen, barometrisk trykk og og høyde enheter som skal 
brukes i barometer/Termometer/Høydemåler modus.

Viktig!
• Når TYO (Tokyo) er valgt som hjemby, er høyde enheten automatisk 

satt til meter (m), barometrisk trykk og hektopascal  (hPa), og 
temperatur enhet satt til Celsius (°C). Disse innstillingene kan ikke 
endres.

Å spesifisere barometrisk trykk, temperatur og høyde enheter
1. I tidvisnings Modus holder du nede E for minst 2 sekunder. Først vil 

SET Hold blinke i displayet, ogCITY vises i øvre display. Etter det, den 
gjeldende valgte bykode og bynavnvil rulle over det øvre displayet. Hold 
E inne til rullingen begynner.

2. Trykk D så mange ganger som nødvendig til  UNIT vises i displayet.
• Se trinn 2 under “Å endre gjeldende tid og dato manuelt”  (side 

N-30) for informasjon om hvordan rulle gjennom innstillings 
skjermene.
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3. Utfør operasjonene under for å spesifisere de enhetene du ønsker.

Å spesifisere denne 
enheten:

Trykk denne knappen: Å velge mellom disse innstillingene:

Høyde A m (meter) og ft (feet)

Barometrisk trykk B hPa (hectopascals) og inHg (inches of mercury)

Temperatur C °C (Celsius) og °F (Fahrenheit)

4. Når du er ferdig, trykk E 2 ganger for å gå ut av innstillings skjermen.
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Hvordan utføre barometriske trykkmålinger og målinger av temperatur

Uret benytter en trykksensor til å måle lufttrykket (barometrisk trykk) og en temperaturmåler til å måle 
temperaturen..

Hvordan utføre barometriske trykkmålinger og målinger av 
temperatur
I tidvisnings-modus eller i et av sensor-modusene, trykker du B for å 
foreta en barometer-trykk og temperatur måling.

• BARO vil vises i displayet og indikere at det barometriske trykket og 
temperaturmålingene er i gang. Målingen vil dukke opp i displayet 
etter ca. ett sekund.

• Etter at du har trykket B, vil uret foreta målinger hvert femte sekund 
i de første tre minuttene, og deretter hvert andre minutt.

Merk
• Trykk D for å returnere til tidvisning-modus.
• Uret vil gå tilbake til tidvisnings-modus automatisk hvis du ikke 

bruker noen av urets knapper i en time etter du har gått inn i 
barometer/termometer-modus.

Barometrisk 
trykk graf

Barometrisk 
trykk

Trykk 
forskjells-
peker

Temperatur
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Barometrisk trykk
• Barometrisk trykk vises i enheter på 1hPa (eller 0.05 inHg).
•  Barometrisk trykkverdiene skifter til - - - hvis en måling av barometrisk 

trykk faller utenfor området mellom 260 hPa – 1,100 hPa (7,65 inHg 
– 32,45 inHg). Målingen vil vises igjen når det barometriske trykket igjen 
er innenfor det målbare området.

Temperatur
• Temperaturer vises i enheter på 0,1°C. (eller 0.2°F).
• Den viste temperaturverdien skifter til  - - - °C (eller °F) hvis en måling 

faller utenfor området –10.0°C til 60.0°C. (14.0°F til140.0°F). Målingen 
vil vises igjen når temperaturen igjen er innfor det målbare området.

Visningsalternativer
Du kan selv velge hvilke måleenheter du ønsker. Hectopascals (hPa) eller 

inchesHg (inHg) for barometrisk trykk, og celsius (°C)  eller fahrenheit for temperatur (°F) . Se "Å 
spesifisere barometrisk trykk (lufttrykk), temperatur og høyde visningsenheter" (side N-48)

Graf for Barometrisk trykk
Barometrisk trykk indikerer forandringer i atmosfæren. Ved å måle disse 
forandringene kan man forutsi været med rimelig sikkerhet. Denne 
klokken tar barometertrykk målinger automatisk annenhver time. 
Måleresultatene brukes til å sette opp barometrisk trykk-graf og 
barometrisk trykkforskjellspeker.

Temperatur

Barometrisk trykk 
endrings indikator

Barometrisk 
trykk

Barometrisk trykk graf
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Lesning av barometrisk trykk-graf
Barometer trykk graf viser en kronologisk historie av trykktmålinger
• Når visningen av barometerendringsindikator er deaktivert, viser grafen resultatene av opp til 21 

barometertrykk målinger (42 timer).
• Når visningen av barometerendringsindikator er aktivert, viser grafen resultatene av opp til 11 

barometertrykk målinger (22 timer).

• Den horisontale aksen av grafen viser tid, mens hvert punkt står for to 
timer. Punktet lengst til høyre viser den ferskeste målingen.

• Den vertikale aksen av grafen viser barometrisk trykk, hvor hvert punkt står 
for den relative forskjellen mellom dens måling og målingen til punktet ved 
siden av. Hvert punkt representerer 1 hPa.

Det følgende viser hvordan dataene som vises i den barometriske trykk-grafen skal tolkes.

Stigende barometrisk trykk indikerer at kommende vær blir bedre.

Synkende barometrisk trykk indikerer at kommende vær blir dårligere.

Merk
• Hvis det oppstår plutselige endringer i været eller temperaturen, vil den grafiske linjen 

fra de siste målingene kunne gå utover kanten av displayet (øverst eller nederst). Hele 
grafen vil bli synlig når de barometriske forholdene stabiliseres igjen.

•De følgende forholdene forårsaker at barometriske trykkmålinger hoppes over og 
dermed vil de korresponderende punktene på den barometriske grafen stå tomme.
– Barometriske lesninger som er ute av displayet (260 hPa til 1,100 hPa eller 7.65 

inHg til 32.45 inHg)
– Sensor-feil

Barometrisk 
trykk

Tid

Ikke synlig i 
displayet.
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Barometrisk trykkforskjellspeker
Pekeren viser den relative forskjellen mellom den nyeste barometriske 
trykkmålingen som er indikert på den barometriske trykk-grafen (side 
N-52) og det nåværende barometriske trykkverdien som vises i 
barometer/termometer-modus.(side N-51)

Lesning av barometrisk trykkforskjellspeker
Trykkforskjell indikeres i området ±10 hPa i 
1-hPa-enheter.
• F.eks. viser skjermdumpen her på siden hva 

pekeren vil indikere når den beregnede 
trykkforskjellen er ca. – 5 hPa (ca. –0.15 inHg).

• Barometrisk trykk er beregnet og vist ved å 
bruke hPa som standard. Det barometriske 
trykket kan også lese i inHg-enheter, som vist 
på bildet (1 hPa = 0.03 inHg).

Barometrisk 
trykk 
forskjells 
peker

−0.15
−5

−10

−0.3Barometrisk trykk 
forskjells peker

inHg verdier

hPa verdier

Gjeldende trykk 
høyere enn siste 

målte trykk

Gjeldende trykk 
lavere enn siste 

målte trykk
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Barometrisk Trykkendring Indikasjoner
Uret analyserer siste barometertrykk målinger og bruker en barometrisk trykkendring indikator for å 
informere deg om endringer i trykket. Hvis den finner at det har vært en betydelig endring i trykket, vil det 
pipe og alle de grafiske segmenter (  ) rundt kanten av urskiven blinke som et barometrisk trykkendring 
signal. Dette betyr at du kan begynne å ta barometertrykkmålinger etter å ha nådd hytta eller leirområdet, 
og deretter sjekke klokken neste morgen for endringer i trykket, og planlegge dagens aktiviteter ut i fra det. 
Merk at du kan aktivere eller deaktivere visning av barometertrykk endring indikator som ønsket.

Å lese den barometriske trykk-endrings indikatoren

indikator Betydning

Plutselig fall i trykket.

Plutselig stigning i trykket.

Vedvarende stigning i trykket, endres til fall.

Vedvarende fall i trykket, endres til stigning.

• Barometertrykk endrings indikatoren vises ikke hvis hvis det ikke har vært noen nevneverdig endring i 
barometertrykk
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Viktig!
• For å sikre riktige resultater, ta barometermålingene under forhold der høyden er konstant.

Eksempel
– På fast grunn som på en campingplass
– På sjøen

• En endring i høyde fører til en endring i lufttrykk. På grunn av dette er korrekte målinger umulig. Ikke ta 
målinger mens du går opp eller ned et fjell, etc.

Aktivere eller deaktivere Visning av Barometertrykk Endrings Indikator
Merk at du kan aktivere eller deaktivere visning av barometertrykk endrings indikator som ønsket. Når 
visningen av indikatoren er aktivert, vil uret ta en barometertrykk måling hvert andre minutt, uavhengig av 
hvilken modus den er i.
• Når BARO vises idisplayet, betyr det at baormetertrykk endrings indikatoren er aktivert.
• Når BARO ikke vises idisplayet, betyr det at baormetertrykk endrings indikatoren er deaktivert.

For å aktivere eller deaktivere barometertrykk endrings alarmen
I barometer/termometer modus holder du nede B i minst 2 sekunder. Hold B inne til gjeldende innstilling 
(INFO Hold ON eller INFO Hold OFF) begynner å blinke i displayet. 
• Hvis displayet for barometertrykk rndrings indikatoren er aktivert, BARO vil da også vises i det øvre 

displayet. BARO vises ikke hvis displayet er deaktivert.
• Merk at displayet for barometertrykkendrings indikator vil slå seg av automatisk 24 timer etter at du slår 

den på eller når batterinivået er lavt.
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• Vær oppmerksom på at tidskalibrerings signalmottak og strømsparing (side N-13) er deaktivert mens 
barometertrykk endrings indikatoren er aktivert.

• Merk at barometertrykk endrings indikatoren ikke kan aktiveres hvis batterinivået er lavt.

Kalibrering av trykksensor og temperatursensor
Trykk- og temperatursensoren i uret er allerede kalibrert på fabrikken og normalt behøver den ikke å 
kalibreres på nytt. Hvis du oppdager alvorlige feilmålinger er det mulig å justere dette.

Viktig!
• Feiljustering av barometrisk trykksensoren gir feile målinger. * Sammenlign målingene fra dette uret 

med et pålitelig termometer før du utfører kalibreringen..
• Feiljustering av temperatursensoren gir feile målinger. 

Les nøye det som star nedenfor før du justerer noe.
– Sammenlign målingene fra dette uret med et pålitelig termometer.
– Hvis det er nødvendig å kalibrere temperatursensoren, ta av deg uret og vent 20-30 minutter til urets 

temperatur har stabilisert seg.
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Kalibrering av trykk- og temperatursensor
1. Ta en måling med en annen måleenhet for å fastslå den eksakte 

nåværende barometertrykk eller temperatur.

2. I tidvisnings-modus eller i et av sensor-modusene, trykker du B for å 
gå inn i barometer/termometer-modus.

3. Hold inne E i minst 2 sekunder. SET Hold vil blinke i displayet og så 
vilTEMP vises i det øvre displayet. Hold E inne til TEMP vises.
• Den gjeldende temperatur kalibrerings innstillingen vil blinke i det 

nedre displayet på dette tidspunktet.

4. Trykk D for å flytte blinkingen mellom temperaturverdi og barometrisk 
trykk-verdi når du ønsker å kalibrere en av dem.

5. Bruk A (+) og C (–) å velge temperatur og barometertrykk verdi 
enheter som vist nedenfor.

            Temperatur                           0,1 °C (0,2 °F)
            Barometrisk trykk                 1 hPa (0.05 inHg)

• For å tilbakestille nåværende blinkende verdi til opprinnelig 
standardinnstilling, trykkA og C samtidig. OFF dukker opp i det 
blinkende området i ca. ett sekund etterfulgt av standardverdien.

6. Trykk E for å returnere til barometer/termometer-modus.
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Forholdsregler ved bruk av barometer og termometer
• Sensoren i dette uret måler forandringer i lufttrykket, som deretter kan brukes til å anslå hvilket vær som 

kommer. Det er ikke ment å være et presisjonsinstrument for profesjonell værmelding.
• Plutselige temperaturforandringer kan påvirke trykksensormålingene. På grunn av dette, kan det være 

noen feil i målingene fra klokken.
• Temperatur målinger påvirkes av din kroppstemperatur, direkte sollys, og fuktighet. For optimale 

måleforhold tas uret av håndleddet og plasseres på et godt ventilert sted hvor det ikke blir utsatt for 
direkte sollys. Det tar ca. 20 til 30 minutter for uret å akklimatiseres til temperaturen i omgivelsene.
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Å bruke Høydemåler Modus

Uret viser høydemålinger basert på lufttrykksmålinger som er foretatt med trykksensoren. Det lagrer også 
ulike typer høyde info og data.

Forberedelser
Før du faktisk tar en høyde måling må du velge en høyde skjerm format og velge en høydemålings 
intervall.

Valg av Høyde skjerm Format
Du kan velge mellom to skjermformater for høydemåler modus.

Skjerm 1
Høyde 
tendens graf

Høyde

Gjeldende tid

Skjerm 2
Relativ høyde

Høyde

Gjeldende tid

• Innholdet i høydetendens grafen oppdateres hver gang du tar en høydemåling.
• For å ta målinger av forskjellen mellom høyden på din nåværende plassering og høyde på et 

referansepunkt, velg skjerm to. Se "Bruke en Høyde Differanse Verdi" (side N-64) for mer informasjon.
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Valg av Høyde skjerm Format
1. I Høydemåler Modus holder du nede E for minst 2 sekunder.

SET Hold vil blinke i displayet og så vilALTI vises i det øvre displayet. Hold E inne til ALTI vises.
• Nå vil nåværende høydeverdi vises.

2. Trykk D 2 ganger.
• DISP vises, og deretter innstillingen for det aktuelle skjermbilde i det øvre displayet.

3. Bruk A å veksle innstillingen mellom de to skjermene.

Skjerm 1 Skjerm 2

4. Trykk E når innstillingen er ferdig.
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Velge Automatisk Høyde Målings Intervall
Du kan velge mellom følgende to automatiske høydemålings intervall.
        0’05:  Målinger med ett sekunds intervaller de første tre minutter, og deretter hvert femte sekund for 

den neste timen
        2’00:  Målinger med ett sekunds intervaller de første tre minutter, og deretter hvert femte sekund for 

de neste 12 timene

Merk
•Hvis du ikke trykker på urets knapper i høydemåler-modus, vil uret automatisk returnere til tidvinsings-

modus etter 12 timer. (automatisk høydemålings intervall: 2’00) eller etter en time (automatisk 
høydemålings metode: 0’05).

• Hvis trek logg pågår med 0’05 som valgt automatisk høydemålings intervall, og du går til en annen 
modus, vil dette automatisk føre til at automatisk høydemålings intervall endres til 2’00.

Å velge automatisk høyde målings intervall
1. I Høydemåler Modus holder du nede E for minst 2 sekunder. SET 

Hold vil blinke i displayet og så vilALTI vises i det øvre displayet. Hold 
E inne til ALTI vises.
• Nå vil nåværende høydemålings verdi vises.

2. Trykk D for å vise nåværende innstilling av automatisk 
høydemålingsintervall.
• Nå vil INTERVAL rulle over det øvre displayet. Nåverende 

høydemålingsintervall.innstilling (0’05 eller 2’00) vil blinke i det 
midtre displayet.

3. Trykk A for å skifte mellom de to intervallene for automatisk 
høydemåling  0’05 og 2’00.

4. Trykk E når innstillingen er ferdig.
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Å ta Høydemålinger
Bruk fremgangsmåten nedenfor for å ta enkle høydemålinger.
• Se "Bruke referanse høyde verdier" (side N-66) for informasjon om hvordan du gjør høydemålingene 

mer nøyaktig.
• Se “Hvordan virker høydemålingen?” (side N-73) for informasjon om hvordan uret måler høyde.
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Å ta Høydemålinger
1. Sørg for at uret er i tidvisnings-modus eller i en av sensor-modusene.

• Sensor-modusene er: Digitalt kompass-modus, barometer/
termometer-modus og høydemåler-modus.

2. Trykk A for å begynne en høydemåling.
• Nåværende høyde vises i enheter på 1 meter (5 feet).
• For informasjon om måleintervallet, se side N-61.

Merk
• Når du er ferdig med å bruke høydemåleren, trykker du D or å 

returnere til tidvisnings-modus og stanse automålingen.
• Uret vil gå tilbake til tidvisnings-modus automatisk hvis du ikke bruker 

noen av urets knapper (side N-26).
• Måleområdet for høyde er –700 til 10 000 meter. (–2,300 til 32,800 

feet).
• Den viste høydeverdien endres til - - - - hvis en høydemåling faller 

utenfor måleområdet. Målingen vil vises igjen når høydemålingen igjen 
er innfor det målbare området.

• Normalt vil de viste høydeverdiene være basert på urets 
forhåndsinnstilte konverteringsverdier. Du kan også spesifisere en 
referansehøydeverdi. Se "Bruke referanse høyde verdier" (side N-66).

• Du kan skifte målenhet mellom meter (m) og fot (ft). Se "Å spesifisere 
barometrisk trykk (lufttrykk), temperatur og høyde visningsenheter" 
(side N-48)

Skjerm 1 er valgt
Høyde tendens graf

Høyde

Gjeldende tid

Skjerm 2 er valgt
Relativ høyde

Høyde

Gjeldende tid
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Avanserte høydemåler Modus Operasjoner
Bruk informasjonen i denne delen til å få mer nøyaktige høydemålinger, spesielt ved fjellklatring eller turer.

Bruk av høydeforskjellsverdi
Displayet for høydemåler-modus inneholder en høydeforskjellsverdi som 
viser endringene i høyde fra et referansepunkt som du har oppgitt. 
Høydeforskjellsverdien oppdateres hver gang uret foretar en måling.
• Området for høydeforskjellsverdien er -3000 til 3000 meter. (–9,995 

feet) til (9,995 feet).
• - - - -vises i stedet for høydeforskjellsverdien når den målte verdien 

ligger utenfor det gyldige området.
• Se "Bruk av høydeforskjellsverdien på tur i fjellet" (sideN-65) for 

eksempler fra virkeligheten om hvordan funksjonen kan brukes.

Spesifisering av startpunkt for høydeforskjellen
1. I høydemåler modus, velg skjerm to som skjermen for  høydemåler 

modus (side N-60).

2. Trykk E.
• Uret  vil  foreta  en  høydemåling/avlesning og registrere resultatet 

som startpunktet for en høydeforskjellsverdi. Høyde forskjells 
verdien vil bli tilbakestilt til null på dette tidspunktet.

Høyde forskjell

Høyde forskjell
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Bruk av høydeforskjellaverdien på tur i fjellet
Etter at du har spesifisert høydeforskjellens start punkt når du er i fjellet, kan du enkelt måle endringen av 
høyden mellom start punktet og andre punkt på turen.

Å bruke høydeforskjells verdier
1. I høydemåler modus, sørg for at en høyde avlesning vises i displayet.

• Hvis en høyde avlesning ikke vises i displayet, trykk A for å ta en. 
Se "Å ta høydemålinger" (side N-63) for detaljer.

2. Bruk kontur linjene i kartet ditt for å fastslå høydeforskjellen mellom din 
nåværende posisjon og ditt bestemmelses sted.

3. I høydemåler modus, trykk E for å spesifisere din nåværende posisjon 
som høydeforskjells start punkt.
• Uret  vil  foreta  en  høydemåling/avlesning og registrere resultatet 

som startpunktet for en høydeforskjellsverdi. Høyde forskjells 
verdien vil bli tilbakestilt til null på dette tidspunktet.

4. Når du sammenlikner høydefoskjellen du fant på kartet og urets 
høydeforskjells verdi, fortsetter du turen din.
• Hvis kartet viser at forskjellen i høyde mellom din posisjon og ditt 

bestemmelses sted er f.eks. +80 meter, vet du at du nærmer deg 
bestemmelses stedet når høydeforskjells verdien viser +80 meter.

Bruk referansehøyde Verdier
For å minimere sjansen for målefeil, bør du oppdatere referanse høyde 
verdi før du begir deg ut på en tur eller annen aktivitet der du har tenkt å 

Nåvære. 
posisjon

Destinasjon 
høyde

Høyde

Høyde 
forskjell
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ta høydemålinger. Under en tur, fortsett å sjekke målingene fra klokken mot høyde informasjon gitt av 
markører i terrenget og annen informasjon, og oppdatere referanse høyde verdi dersom dette kreves.
• Målefeil kan være forårsaket av endringer i barometertrykk, atmosfæriske forhold, og høyde.
• Før du utfører prosedyren nedenfor, finn  høyden av din nåværende posisjon på et kart, internett, etc.

Å spesifisere en referanse høyde verdi
1. I Høydemåler Modus holder du nede E for minst 2 sekunder. SET 

Hold vil blinke i displayet og så vilALTI vises i det øvre displayet. Hold 
E inne til ALTI vises.
• Nå vil nåværende høydemålings verdi vises.

2. Bruk A (+) eller C (–) for å endre gjeldende referanse høyde verdi i 
en-meter (5 fot) trinn.
• Endre referanse høyde verdi til en nøyaktig høydeavlesning som du 

får fra et kart eller en annen kilde.
• Du kan stille referansehøyden innenfor -10 000 til 10 000 meter. 

(–32,800 til 32,800 feet).
• Trykkes A og C samtidig går uret tilbake til  OFF (ingen 

refereansehøyde), og uret vil kun utføre lufttrykk-til-høyde-
konverteringer basert på forhåndsinnstilte data.

3. Trykk E når innstillingen er ferdig.
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Typer høydedata
Klokken kan lagre tre typer høydedata i minnet: manuelt lagrede data, automatisk lagrede verdier, og tur 
logg verdier.
• Bruk gjenkall-modus for å se data som er lagret i minnet. Se "Vis lagrede høyde datasett"  (side N-77) 

for detaljer.

Manuelt lagrede datasett:
Når du utfører prosedyren under i høydemåler modus, vil uret produsere og lagre data-sett med den 
gjeldende viste høydemålingen, sammen med dato og tid for når målingen ble gjort. Der er nok 
lagringsplass til 30 manuelle målinger, som er nummerert fraREC 1 til 
REC 30.

Å lagre målinger manuelt
1. I høydemåler modus, sørg for at en høyde avlesning vises i displayet.

• Hvis en høyde avlesning ikke vises i displayet, trykk A for å ta en. 
Se "Å ta høydemålinger" (side N-63) for detaljer.

2. Hold inne A. Først vil SET Hold blinke i displayet. Så vil REC og 
gjeldende tid vises i nedre display. Slipp A når REC og gjeldende tid 
vises.
• Dette vil lagre den gjeldende viste høydemålingen i et manuelt 

målings datasett, sammen med dato og tid.
• Uret vil automatisk gå tilbake til høydemåler modus når lagring er 

ferdig.
• Å holde inneA for lengegjør at uret går videre til tur log oppdatering 

start / stopp (side N-70).
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• Det er nok minne til å lagre opp til 30 datasett med manuell måling. Dersom det allerede er 30 
datasett med manuell måling i minnet, vil operasjonen over slette det eldste datasettet i minnet for å 
gjøre plass til det nye.

Auto lagrings verdier
Autolagrings verdier er en type data som er lagret i minnet på uret.

Auto lagrings verdier

Stor høyde (MAX)
Lav høyde (MIN)

Total stigning (ASC)
Total nedstigning (DSC)

• Disse verdiene er sjekket og oppdatert automatisk av uret siden automatisk høydemåling er gjort.
• Autolagring utføres kun når uret er i høydemåler modus.
• Akkumulert stigning og akkumulert nedstignings verdier oppdateres hver gang det er en forskjell på 

minst ± 15 meter (± 49 fot) fra en måling til den neste.
• Autolagrings verdier omfatter også dato og klokkeslett for når veridene ble registrert.
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Tur (Trek) Logg Verdier
Når tur log oppdatering er aktivert, er høydeverdiene (stor høyde / lav høyde, akkumulert stigning / 
nedstigning) for en bestemt tur automatisk kontrollert og oppdatert med jevne mellomrom, selv om du går 
ut av høydemåler modus. Verdier inkluderer dato og klokkeslett når de oppdateres. Opp til 14 registreringer 
av tur logg verdiene kan opprettholdes i minnet, og hver post er tildelt et nummer fra Mt.1 til Mt.14 i den 
rekkefølgen de er lagret.

Tur logg verdiene i hver post

Stor høyde (MAX)
Lav høyde (MIN)

Total stigning (ASC)
Total nedstigning (DSC)

• I opp til 12 timer etter tur log verdi oppdatering er aktivert, oppdateres verdiene automatisk, selv om du 
går ut av høydemåler modus. Et segment ( ) i grafikken rundt kanten av displayet blinker for å vise 
tiden som har gått siden tur log verdi oppdatering ble aktivert. Hvert grafisk segment representerer 12 
minutter, og en runde rundt skjermen representerer 12 timer.

• Du kan velge det høydemålingsintervallet du ønsker. For mer informasjon, se "Å velge auto målings 
intervall" (side N-61).

• Tur log verdi oppdatering stopper automatisk når batterinivået er lavt.

Merk
• Selv om du avslutter høydemåler modus under turen, fortsetter oppdatering av tur loggen for stor 

høyde, lav høyde, og kumulativ opp-og nedstigning verdier.
• Uret har nok minne for 14 tur loggposter, som betyr at du kan opprettholde verdier for opp til 14 turer.
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Å starte en tur logg oppdatering
I Høydemåler Modus holder du nede A for minst 5 sekunder. Først vil 
Trek Hold blinke i displayet. Og så vil Hold forsvinne og en peker ( ) 
som viser medgått målings tid vil vises ved kl. 12:00. Slipp A når Hold 
forsvinner.
• Dette indikerer at oppdatering av tur logg verdiene (stor høyde / lav 

høyde, akkumulert stigning / nedstigning) blir utført.

Å stoppe en tur logg oppdatering
I Høydemåler Modus holder du nede A for minst 5 sekunder. Først vil 
Trek Hold End og medgått tid pekeren ( ) blinke. Så vil Hold forsvinne. 
Slipp A når Hold forsvinner.
• Dette indikerer at oppdatering av tur logg verdiene (stor høyde / lav 

høyde, akkumulert stigning / nedstigning) blir utført.

Merk
• For å starte en ny tur loggpost når det allerede er 14 tur loggposter i 

minne, må du slette eksisterende poster. For mer info, se “Å slette data 
i et spesifikk minne område” (side N-81).
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Hvordan Maksikum og Minimum verdier er oppdatert
Med hver auto lagring eller tur logg måling, vil uret sammenlikne gjeldende måling mot MAX (stor høyde) 
og MIN (lav høyde) verdier. Den vil erstatte MAX verdien hvis den gjeldende målingen er minst 15 meter 
(±49 feet) høyere enn MAX, eller MIN verdien hvis den gjeldende målingen er minst 15 meter (±49 feet) 
lavere enn MIN.

Hvordan Akkumulert Stigning og Akkumulert Nedstignings verdiene oppdateres

Sesjonens start punkt

20 m
0 m

120 m

320 m

620 m
Sesjonens stopp punkt

Den totale stigning og nedstignings verdiene produsert ved en høydemålings sesjon ved klatring som vist 
på figuren over, er kalkulert som følger:
  Total Stigning: q (300 m) + e (620 m) = 920 m
  Total Nedstigning: w (320 m) + r (500 m) = 820 m
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• Ved å gå til høydemåler modus, vil en auto målings sesjon starte, men den nullstiller ikke gjeldende 
ASC og DSC verdier eller endrer dem på noen måte. Dette betyr at startverdiene for ASC og DSC for 
en ny auto målings sesjon er verdiene som ligger i minnet. Hver gang du fullfører en auto målings 
sesjon ved å gå ut av høydemåler modus, vil verdien for total stigning for den gjeldende sesjonen (920 
meter i eksempelet over) bli lagt til sesjonens startASC verdi. Også, den totale nedstignings verdien for 
gjeldende auto målings sesjonen (–820 meter i eksempelet over) bli lagt til sesjonens startDSC verdi.

•Logging av tur lata fortsetter selv om du går ut av høydemåler modus.

Merk
• Maksimum høyde, minimum høyde, total stigning, og total nedstignings verdier blir værende i minne 

når du avslutter høydemåler modus. For å nullstille verdiene, utfører du prosedyren som er forklart 
under "Å slette innholdet av et spesifikt minne område" (side E-81).
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Hvordan fungerer høydemåleren?
Under normale omstendigheter synker lufttrykket og temperaturen ettersom man kommer høyere opp. 
Dette uret baserer høydemålingene på International Standard Atmospheres (ISA) verdier, som er fastsatt 
av International Civil Aviation Organization (ICAO). Disse verdiene definerer relasjon mellom høyde og 
lufttrykk.

0 m
500 m

1000 m
1500 m

2000 m
2500 m

3000 m
3500 m

4000 m

899 hPa

795 hPa

701 hPa

616 hPa

1013 hPa

Ca. 8 hPa per 100 m

Ca. 9 hPa per 100 m

Ca. 10 hPa per 100 m

Ca. 11 hPa per 100 m

Ca. 12 hPa per 100 m

Høyde Lufttrykk

0 ft.
2000 ft.

4000 ft.
6000 ft.

8000 ft.
10000 ft.

12000 ft.
14000 ft.

25.84 inHg

22.23 inHg

19.03 inHg

29.92 inHg

Ca. 0.15 inHg per 200 ft.

Ca. 0.17 inHg per 200 ft.

Ca. 0.192 inHg per 200 ft.

Ca. 0.21 inHg per 200 ft.

Kilde:   International Civil Aviation Organization
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• Vær oppmerksom på at følgende forhold vil gjøre det umulig å foreta nøyaktige målinger:
Hvis lufttrykket skifter pga. av forandringer i været.
Ekstreme temperaturforandringer
Hvis uret er utsatt for store prøvelser.

Det er to vanlige måter å uttrykke høyde: absolutte høyde, som uttrykker en absolutt høyde over havet, og 
relative høyde, som uttrykker forskjellen mellom høyder på to forskjellige steder. Denne klokken uttrykker 
høyder som relativ høyde.

Bygningens høyde 130 m 
(relativ høyde)

Toppen av bygningen er 
230 m. over havet. 
(absolutt høyde)

Hav nivå
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Hvordan høydemåleren måler høyde
Høydemåleren kan måle høyde basert på egen trykkverdi (fabrikkinnstilt standardmetode) eller benytte 
referansehøyder som du har oppgitt.

Når du måler høyde basert på forhåndsinnstilte verdier
Data produsert av urets barometriske trykksensor konverteres til cirka høyde basert på ISA-
konverteringsverdier (International Standard Atmosphere) som er lagret i urets minne.

Når du måler høyde ved hjelp av referanseverdier oppgitt av deg
Etter at du har spesifisert referanse høyden, vil uret benytte denne verdien til 
å konvertere barometrisk trykk mælinger til høyde (side N-66).
• Ved fjellklatring kan referanseverdien settes i forhold til markørene langs 

ruten eller fra høydeinformasjon på kartet. Etter at du har gjort dette, vil 
høydemålingene som lages av uret være mer nøyaktige enn uten 
refereansehøydeverdien.

Forholdsregler for høydemåler
• Dette uret beregner høyde basert på lufttrykk. Dette betyr at høydemålingene for samme sted kan 

variere hvis lufttrykket varierer.
• Ikke vær avhengig av urets høydemålinger eller utfør operasjoner med urets knapper når du er i gang 

med aktiviteter hvor plutselige høydeforandringer finner sted, som i fallskjermhopping, hang gliding 
eller paragliding, eller når du kjører et gyrocopter eller andre luftfartøy.

• Benytt ikke høydemåler-funksjonen i dette uret i situasjoner som krever profesjonell presisjon av 
høydenivået.

• Husk at passasjerfly har trykkabiner. Derfor vil høydemåleren ikke gi korrekte målinger i et fly.

400

A

B
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Forholdsregler for Samtidige høyde- og temperatur Målinger

For mer nøyaktige høydemålinger, anbefales det å ha uret på håndleddet for å opprettholde en konstant 
temperatur på klokken. 
• Når du tar temperaturmålinger, hold klokken i så stabil temperatur som mulig. Endringer i temperatur 

kan virke inn på temeperatur målingene. Se produktspesifikasjoner (siden N-109) for informasjon om 
sensor nøyaktighet .
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Å se høyde minner

Du kan bruke gjenkall -modus for å se manuelt lagrede data, automatisk lagrede verdier, og tur logg 
verdiene.

Å se høyde data minner
1. Bruk D til å velge data gjenkallings modus (REC) som vist på side 

N-24.
• Ca. ett sekund etter REC vises i displayet, vil displayet endres til å 

vise det første data minne område som du så på sist du gikk ut av 
gjenkallings modus.

2. Bruk B  for å velge det minne område du ønsker.

    

REC -01-
(Manuelt Lagret 

Målings Område)
(Auto Lagring 
Verdi Område)

Total
(Tur Logg 

Verdi Område)

Mt.1

•Når du har valgt skjerm for Tur Logg Verdi området , bruker 
duBknappen for å velge tur verdier som du vil vise. Turene er 
nummerert fra 1 (Mt.1) til 14 (Mt.14).

• Når du har valgt skjerm for manuelt lagret data område , vil dato 
(måned og dag) og tid for posten veksle på displayet i det nedre 
displayet med ett sekunds mellomrom.Målings tid 

(Time: minutt)

Målings dato 
(måned,dato)

1 sekund

Skjerm for Manuelt Lagret 
Målings Område
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3. Bruk A og C  for å bla gjennom skjermene for et område og vise det du ønsker.

REC 
-01-

REC 
-02-

REC 
-30-

Manuelt lagret område

MAX MIN ASC DSC

Auto lagret verdier

Høyde

Høyde
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MAX MIN ASC DSC

Trek Log Values (Mt.1 to Mt.14)

• Manuelt lagrede data (REC01 tilREC30), auto lagring MAX og MIN verdier, og tur loggverdier 
inkluderer dato (måned og dato) og tid (time og minutt) for når dataene ble lagret.

• Data for ASC og DSC inkluderer høyde verdier sammen med dato (måned og dato) år for når 
dataene ble lagret. 

• For detaljer om automatisk lagrede verdier, se "Autolagring verdier" (side N-68). For detaljer om tur 
logg verdiene, se "Tur Logg verdier" (side N-69).

• ---- vises dersom MAX/MIN data har blitt slettet eller hvis der ikke er noen korresponderende MAX/MIN 
data p.g.a. feil etc. I slike tilfeller vil verdier for total stigning (ASC) og total nedstigning (DSC) vise null.

• Når total stigning (ASC) eller total nedstigning (DSC) overstiger 
99,999 meter (eller 327,997 feet), vil den anvendte verdien starte 
på nytt fra null. Merk at uret kun kan vise opp til 5 tall. Når du bruker 
"feet" som høydevisnings enhet, vises  bare de 5 sifrene lengst til 
høyre høydeverdien.

• Hvis den totale stignings (ASC) eller totale nedstignings (DSC) 
verdier overstiger 5 tall,  vil de tallene lengst til høyre vises nede til 
høyre i displayet. Illustrasjonen viser i displayet når verdien av ASC 
er 99995 meter.

Høyde

10,000s tallet
1s tallet
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Tur Logg Verdier (Mt.1 to Mt.14)

Stor Høyde Verdi Lav Høyde Verdi
Kumulativ Stignings 

Verdi
Kumulativ Nedstignings 

Verdi

*1 *2

*1: Måned og dato de viste verdiene ble lagret.
*2: Måned og dato akkumuleringen startet.
• Hold inne A eller C for hurtig-stilling.
• På de høye høydeverdi(MAX) og lave høydeverdi (MIN) skjermene veksles det på det nederste 

displayområdet, mellom å vise datoen (måned og dag) og tid med ett sekunds mellomrom.
• På kumulativ stigning og kumulativ nedstignings skjermene, veksles det på det nederste 

displayområdet, mellom å vise måned og dag og år med ett sekunds mellomrom.
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Å slette alle manuelle lagrede data
Innholdet i minnet kan ikke slettes mens tur logg verdiene blir lagret.
1. Bruk D for å komme inn i data gjenkall-modus.

2. Bruk B for å vise område for manuelt lagrede data (side N-77).

3. Hold inne E i minst 3 sekunder. Først vil Clear Hold ALL blinke i displayet. Så vil Hold forsvinne. Slipp 
E når Hold forsvinner.
• Da vil - - - - vises i det nedre displayet.
• Dette indikerer at alle manuelt lagrede data er slettet.

Å slette data i et spesifikt minne område
Innholdet i minnet kan ikke slettes mens tur logg verdiene blir lagret.
1. Bruk D for å komme inn i data gjenkall-modus.

2. Bruk B for å vise minneområde (manuelt Lagret data område, Auto lagrings verdi-området, eller Tur 
Logg Verdi område) som inneholder dataene du ønsker å slette.

3. Hva du bør gjøre videre, avhenger av hvilket minneområde som vises i trinn 2 ovenfor.
• Hvis område for manuelt lagrede data vises, bruk A og C for å vise nummeret på datasettet (REC-

01- til REC-30-) du ønsker å slette.
• Hvis område for autlagrings verdier vises, vil alle data bli slettet, så her trenger du ikke å velge noe
•Hvis område for Tur logg verdiene vises, bruk B for å vise nummeret på datasettet (Mt.1 til Mt.14) 

du ønsker å slette.

Viktig!
• Det som er slettet kan IKKE skaffes tilbake!  Sørg for å ikke slette data du trenger!
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4. Hold inne E i minst 2 sekunder. Først vil Clear Hold  blinke i displayet. Så vil Hold forsvinne. Slipp E 
når Hold forsvinner.
•Hvis du skal slette et område/datasett for manuelt lagret data og holder inne Efor lenge (etter at 

Hold forsvinner) fører til at alle manuelt lagrede data slettes.
• Å slette en post i enten manuelt lagret data-område eller Tur Logg verdi-område vil føre til at alle 

følgende poster flyttes oppover og renummerert tilsvarende. Hvis datasettet du slettet var det siste 
i det gjeldende minne område hvor du slettet det fra, vil - - - - vises i displayet der hvor normalt 
datasett nummeret vises.

• Etter at du har slettet autolagrings verdier, vil MAX (stor høyde) og MIN (lav høyde) verdiene vise - - - -, 
mens ASC (kumulativ stigning) og DSC (kumulativ nedstigning) vil vise null.
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Fremtidige soloppgang og solnedgangs tider

Du kan bruke soloppgang/solnedgang modus til å se soloppgang- og solnedgangs tider  for en bestemt 
dato. (år, måned, dag) og lokasjon.

Å gå til soloppgang/solnedgang modus
Stå i vanlig tidvisnings modus og trykk D for å gå til soloppgang/
solnedgang modus.
• Dette vil vise soloppgang og solnedgangs tidene for den inneværende 

dato basert på gjeldende spesifiserte bykode, bbreddegrad og 
lengdegrad.

• Soloppgang og solnedgangs tidene vises ikke når batterinivået er lavt.
• Før du bruker soloppgang/solnedgang modus, må du konfigurere 

innstillingene for bykode, lengdegrad, og breddegrad for det stedet du 
ønsker å se soloppgang og solnedgangs tidene for.

• Fabrikkinnstilt sted er: Bykode: TYO (Tokyo); Breddegrad: Nord 35,7 
grader; Lengdegrad Øst 139,7 grader.

Gjeldende dato

Soloppgangs 
tid

Solnedgangs 
tid
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Å se soloppgang og solnedgangs tider for en bestemt dato
1. Gå til soloppgang/solnedgang modus

• Dette vil vise soloppgang og solnedgangs tidene for den 
inneværende dato basert på gjeldende spesifiserte bykode, 
bbreddegrad og lengdegrad.

2. Når soloppgang/nedgangs tidene vises i displayet, bruk A (+) og C (–) 
for å bla gjennom datoene.
• Ved å trykke på en av knappene over gjør at måned og dag vises i 

øverste del av displayet, og året skal vises i nedre del av displayet.
• Når du slipper knappen, vil tidspunktet for soloppgang for valgt dag 

vises i midtre display, mens solnedgangs tiden vil bli vist i det nedre 
displayet.

• Du kan velge dato fra 01. januar 2000 til desember 31, 2099

Merk
• Hvis du mener at soloppgang og/eller solnedgangs tidene er feil, 

sjekk da urets innstillinger for bykode,lengdegrad og breddegrad.
• Soloppgang/nedgangs tidene som vises med dette uret er tider ved 

havoverflaten. Soloppgang/nedgangs tidene er forskjellig ved andre 
høyder enn havoverflaten.

For å se soloppgang/nedgangs tidene for en spesifikk bykode/plass

Viktig!

Soloppgangs 
tid

Solnedgangs 
tid

Dato
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• Du trenger ikke å utføre denne prosedyren for å se soloppgang/nedgangs tidene for den bykode 
som du har valgt for din hjemby.

• Hvis du velger en annen bykode for å se soloppgang/nedgangs tider for denne, må du returnere 
til bykkode for din hjemby når du er ferdig. Ellers vil ikke tiden som vises i vanlig tidvisnings modus 
være riktig.

• For informasjon om innstilling av hjemby, se "Konfigurering av hjemby innstillinger". (side N-28).

1. I tidvisnings Modus holder du nede E for minst 2 sekunder. Først vil SET Hold blinke i displayet, 
ogCITY vises i øvre display. Etter det, den gjeldende valgte bykode og bynavnvil rulle over det øvre 
displayet. HoldE inn til rullingen begynner.

2. Bruk A (Øst) og  C (Vest) for å velge bykoden som du ønsker å se soloppgang/nedgangs tidene for.
• For mer informasjon om bykoder, se bykodetabellen bak i bruksanvisningen.
•Hvis dette displayet viser den info du trenger, så kan du avslutte denne prosedyren nå ved å trykke  
E 2 ganger. Hvis du ønsker å angi en lengde og breddegrad for en mer nøyaktig måling, gå videre 
til trinn 3, nedenfor.
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3. Trykk E for å vise skjermen for innstilling av lengdegrad og 
breddegrad, og breddegrads innstillingen blinker.

4. Bruk D veksle blinkingen mellom breddegrad og lengdegrad-
innstilling.

5. Bruk A (+) og C (–) for å endre innstillingen.
• Du kan stille inn lengdegrad og breddegrad innenfor følgende 

intervall.
 Breddegrad intervall: 65,0°S (Sør 65,0 grader) til 0°N – 65,0°N 

(Nord 65,0 grader)
 Lengdegrad intervall: 179,9°W (Vest 179,9 grader) til 0°E til 

180.0°E (Øst 180,0 grader)
• Breddegrad og lengdegrad verdiene er avrundet ned til nærmeste 

hele grad.

6. Trykk E for å returnere til tidvisning-modus.

7. I tidvisningsmodus trykker du D.
• Vise posisjonen hvis soloppgang og solnedgangs tider du vil vise.

Breddegrad

Lengdegrad

Trykk D.

N-87

Bruk av stoppeklokke

Stoppeklokken kan måle forløpt tid, mellomtid og to sluttider.

Å gå til stoppeklokke modus
Bruk D til å velge stoppeklokke modus (STW) som vist på side N-24.

Hvordan måle forløpt tid

A A A A C

Start Stop (Restart) (Stop) Nullstill

Å pause i en mellomtid

A C C A C

Start Mellomtid
(SPLIT vises i 
øvre del av 
displayet.)

Utløs mellomtid Stop Nullstill

Gjeldende tid

Timer

SekunderMinutter

1/10 sekund

N-88

Å måle to sluttider

A C A C C

Start Mellomtid
Første løper i mål.
(SPLIT vises i øvre 
del av displayet.)
Viser tiden til første 
løper

Stop
Andre løper i mål.

Utløs mellomtid
Viser tiden til andre 
løper

Nullstill

Merk
• Stoppeklokke-modus kan indikere forløpt tid opp til 999 timer, 59 minutter og 59,9 sekunder.
• Når stoppeklokken er startet vil den fortsette inntil du trykker A for å stoppe den, selv om du går ut av 

stoppeklokke-modus og selv om tiden når grensen for måling som er definert ovenfor. En tidtaking som 
er satt på pause vil forbli pauset til du trykker A for å starte igjen eller C for å nullstille

• Hvis du går ut av stoppeklokke-modus mens en mellomtid vises i displayet, vil den forsvinne og 
målingen av forløpt tid vil komme tilbake.

• Når SPLIT vises i det øvre displayet, veksles det medå vise timetallene i mellomtid med ett sekunds 
mellomrom.

N-89

Bruk av nedtelleren

Nedtelleren kan innstilles til å starte automatisk på et forhåndsbestemt tidspunkt og lyde en alarm når den 
har tellet ned til null

Å gå til nedteller modus
Bruk D til å velge nedtellings modus (TMR) som vist på side N-24.
• Ca. et sekund etter at TMR vises i displayet, vil displayet endres til å 

vise timene for nedtelleren.

Innstilling av nedtellerens start-tid
1. Å gå til nedteller modus

•Hvis nedtelleren er startet (indikeres ved at sekundene teller 
ned), trykk  A for å stoppe den og trykk så Cfor å gå tilbake til 
nedtellerens start tid.

• Hvis nedtelleren står på pause, trykk Cfor å gå tilbake til 
nedtellerens start tid.

2. Hold inne E i minst 2 sekunder.
• SET Hold vil blinke i displayet og så vil gjeldende starttid begynne 

å blinke Hold E inne til start tiden begynner å blinke.

3. Trykk D for å flytte blinkingen mellom timer og minutter.

4. Bruk A (+) og C (–) to for å endre innstillingen.
• For å sette startverdien til nedtelleren til 24 timer, sett  tiden til 0H 00’00.

5. Trykk E når innstillingen er ferdig.

Nedtellings tid
(Timer, minutter, sekunder)

Gjeldende tid
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N-90

Hvordan gjennomføre en nedtellings-operasjon

A A A A C

Start Stop (Restart) (Stop) Nullstill

• Før du skal starte en ny nedteller må du sjekke at ikke nedtelleren allerede er i gang (indikeres ved at 
sekundene teller ned). Hvis den er det, så trykker du A for å stoppe den og deretter C for å 
tilbakestille nedtelleren til start-tiden.

• Alarmen lyder i 10 sekunder når nedtellingen kommer til null. Denne alarmen vil lyde i alle modus. 
Nedtelleren går automatisk tilbake til den innstilte start-tiden når alarmen er ferdig.

Hvordan stoppe alarmen
Trykk på en av urets knapper.

N-91

Bruk av alarmen

Det kan stilles fem uavhengige alarmer. Når alarmen er aktivert vil den 
lyde i ti sekunder hver dag når tidvisningen kommer til alarmtidspunktet. 
Dette vil skje selv om uret ikke er i tidvisningsmodus. En av alarmene er 
en snooze alarm. De fire andre er engangs alarmer. Snooze alarmen 
hvert 5. minutt opp til 7 ganger eller til den slås av.
I alarm-modus er også timesignalet, som lyder hver hele time når det er 
slått på.

Å gå til Alarm modus
Bruk D til å velge alarm modus (ALM) som vist på side N-24.
• Ca ett sekund etter ALM vises i displayet, vil displayet endres til å vise 

et alarm navn/nr. (AL-1 til AL-4, eller SNZ) eller SIG indikatoren. Alarm 
nummeret indikerer en alarm skjerm. SIG vises når timesignal-
skjermen vises i displayet.

• Når uret kommer inn i alarm-modus, vil det display som var fremme 
siste gang uret gikk ut av alarm-modus, være det som først kommer 
frem.

Alarm navn 
(AL- el SIG)

Alarm tid     
(Timer: Minutter)

Gjeldende tid

N-92

Innstilling av alarm-tid
1. I alarm-modus brukes A ogC for å bla gjennom alarmskjermene til 

alarmen du ønsker å stille vises i displayet.

    

AL-1 AL-2 AL-3

SIG* SNZ AL-4

* Der er ingen innstilling for timesignal.

2. Hold inne E til SET Hold vises i displayet og den gjeldende innstilling begynner å blinke.
• Dette er innstillings skjermen.

3. Trykk D for å flytte blinkingen mellom timer og minutter.

4. Når en innstilling blinker, bruk A (+) og C (–) for å endre den.
• Hvis uret viser tid i 12-timersformatet (PM/AM) er det viktig ved innstilling av alarm å velge riktig (AM- 

ingen indikator, eller PM (P indikator).

5. Trykk E når innstillingen er ferdig.
• Alarmen aktiveres automatisk når man har innstilt et alarmtidspunkt.

Alarm ON/OFF indikator

N-93

Slå av og på en alarm eller timesignalet
1. I alarm-modus brukes A og C til å velge en alarm eller timesignal.

2. Når du har valgt en alarm eller timesignalet, trykk B for å slå det på eller av.

• Alarm "på" indikatoren (når en alarm er på), snooze alarm indikatoren 
(når snooze alarmen er på), og  timesignal indikatoren (når timesignalet 
er på) vises i displayet i alle moduser.

Timesignal på 
indikator

Snooze alarm 
indikator

Alarm på indikator

N-94

Hvordan stoppe alarmen
Trykk på en av urets knapper.

Merk
• Snooze alarmen lyder opp til 7 ganger med et intervall på ca. 5 minutter.
• Når snooze alarmen starter, vil SNZ blinke i displayet til alarmen er ferdig etter 7. gang eller til den blir 

avbrutt.
• Snooze alarm vil stoppe når noe av det følgende inntreffer mens SNZ indikatoren blinker i displayet.

- Hvis du slår av snooze alarmen
-Hvis du iser innstillings skjermen for snooze-alarmen
- Hvis du viser innstillings skjermen for tidvisnings modus
- Hvis din hjemby og Verdenstid by er samme by, og du bruker verdenstids modus for å endre 

sommertiden på din hjemby

N-95

Kontroll av gjeldende tid i en annen tidssone

Du kan bruke verdenstid-modus til å se nåværende tid i en av 31 tidssoner over hele verden. Byen som er 
valgt i verdenstid-modus kalles for ”World Time City” (verdenstidbyen).

Å gå til verdenstid modus
Bruk D til å velge verdenstid modus (WT) som vist på side N-24.
• Ett sekund etter at WT vises i displayet, vil bykoden for den valgte 

verdenstid rulle en gang over det øvre displayet. Etter det, vil 
verdenstidbyens bykode vises i det øvre displayet.

Hvordan se tiden i en annen tidssone
I verdenstid modus trykker du A (Øst) og C (Vest) for å bla gjennom 
bykodene.

Nåværende valgte 
verdenstid by

Gjeldende tid i 
tidvisnings modus

Gjeldende tid i den nåværende 
valgte verdenstid by

N-96

Å velge vanlig tid eller sommetid  (DST) for en by
1. I verdenstid modus trykker du A (Øst) og C (Vest) for å bla gjennom 

de tilgjengelige bykodene.
• Fortsett rullingen til bykoden der Standard Tid / Sommertid 

innstillingen du vil endre, vises.

2. Hold inne E i minst 2 sekunder.
Hold E inne til gjeldende innstilling (DST Hold ON eller DST Hold 

OFF) begynner å blinke i displayet.
• DST Hold ON betyr at sommertid er slått på, og at gjeldende tid er 

endret tilsvarende. • DST Hold OFF betyr at sommertid er slått av, 
og at gjeldende tid viser standard tid.

• Dette endrer den valgte bykoden du valgte i punkt 1 mellom 
sommertid (DST indikator vises) og standard tid (DST indikator 
vises ikke).

• Dersom du bruker verdenstid modus til å endre sommertid/vanlig tid 
for den bykoden som er valgt for din hjemby, vil også tiden i vanlig 
tidvisnings modus endres.

• Vær obs. på at du ikke kan skifte mellom vanlig tid og sommertid 
mens UTC er valgt som verdenstidby.

• Merk at gjeldende standardtid/sommertid innstilling gjelder kun for 
den valgte tidssone.. De andre bykodene forblir uforandret.

DST indicator

N-97

Lys-funksjonen

Displayet på uret blir opplyst for enkelt å avleses i mørke.
Autolys-funksjonen aktiverer lys-funksjonen når du vrir uret mot ansiktet.
• Autolyset må være aktivert for at det skal fungere. (side N-99).

Slå på lyset manuelt
Trykk L for å lyse opp displayet.
• Du kan benytte fremgangsmåten som vises under til å lyse opp 

displayet i enten 1,5 eller 3 sekunder. Når du trykker L, vil lyset forbli 
på i ca. 1,5 eller 3 sekunder, avhengig av den gjeldende innstillingen.

• Denne operasjonen fungerer selv om autolys-funksjonen også er 
aktivert.

• Lyset er deaktivert når uret mottar signaler for tidskalibrering og ved 
innstilling av sensor kalibrering.

Velg lysvarighet
1. I tidvisnings Modus holder du nede E for minst 2 sekunder. Først vil 

SET Hold blinke i displayet, ogCITY vises i øvre display. Etter det, den 
gjeldende valgte bykode og bynavnvil rulle over det øvre displayet. HoldE inn til rullingen begynner.

2. Bruk D for å bla gjennom innstillings skjermene til LIGHT vises i det øvre displayet.
• Innstilling for gjeldende lysvarighet (1 eller 3) vil blinke i det midtre displayet.
• Se trinn 2 under “Å endre gjeldende tid og dato manuelt”  (side N-30) for informasjon om hvordan 

rulle gjennom innstillings skjermene.

N-98

3. Trykk A for å sette lysvarighet til tre sekunder (3 vises) eller 1.5 sekund (1 vises).

4. Når du er ferdig, trykk E 2 ganger for å gå ut av innstillings skjermen.

Om autolys-funksjonen
Ved aktivering av autolys-funksjonen lyser displayet opp, hver gang du 
beveger håndleddet på den måten som beskrives nedenfor.
La uret være i en posisjon hvor det er parallelt med bakken og 
vipp det deretter mot deg mer en 40 grader. Nå skal displayet lyse 
opp.

Advarsel!
•Opphold deg alltid på et sikkert sted når du leser målinger ved hjelp av autolys-funksjonen. Les 

ikke informasjon fra urets display når du løper, sykler, kjører bil eller motorsykkel, eller på andre 
måter utfører handlinger som kan resultere i skader. Tenk også på om autolyset kan sjenere eller 
distrahere dine omgivelser.

• Når du bærer uret på håndleddet, så la autolys-funksjonen være av når du sykler eller kjører 
motorsykkel eller andre motorkjøretøyer. Plutselige og ikke tilsiktet bruk av autolys-funksjonen 
kan medføre distraksjon som kan resultere i trafikkulykker og alvorlige personlige skader.

Mer enn 
40°

Ha uret på utsiden av 
håndleddet

N-99

Merk
• Merk at "Full auto lys" funksjonen bare kan brukes når lysnivået kommer under et visst nivå. Lyset 

kommer ikke på når det er lyst nok i forveien.
• Autolys-funksjonen er av uansett på/av-innstillingen, hvis en av de følgende situasjonene oppstår:

Når en alarm lyder
Mens en retningsensorkalibrering er i gang i digitalt kompass-modus.
Når uret mottar signaler for tidskalibrering.
Når soloppgang/nedgangs tider blir kalkulert.
Om man er i sensor modus, vil en autolys funksjon operasjon bli utført etter en sensor måling

Slå av og på autolys-funksjonen
Stå i tidvisnings modus og hold inne L i minst 3 sekunder for å slå 
autolys funksjonen på (LT vises) eller av (LT vises ikke).
• Autolys indikatoren (LT) vises i alle modus når funksjonen er slått på.
• Autolys-funksjonen slår seg automatisk av når batterinivået faller til 

nivå 4. (side N-10).

Auto lys PÅ indikator
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N-100

Lys - forhåndsregler
• Lys-funksjonen benytter et elektro-illuminerende panel som mister lyseevnen etter veldig lang bruk.
• I sollys er det ikke sikkert du kan se lyset i displayet.
• Lyset går av om en alarm lyder.
• Unngå unødvendig bruk av lys-funksjonen, da det gjør batteriene svake.

Forholdsregler ved bruk av autolys-funksjonen
• Bærer du uret opp-ned på håndleddet vil dette kunne føre til at autolys-funksjonen illuminerer displayet 

i tide og utide. Det samme gjelder kraftige bevegelser og vibrasjoner som armen utsettes for. Unngå å 
ha uret på undersiden av håndleddet når autorlys er aktivert. Ellers vil lyset komme på i tide og utide 
og slik forkorte batteriets levetid.

• Hvis uret er dekket av et erme, samtidig som autolys er aktivert, kan gjøre batteriet flatt på kort tid.

• Det er ikke sikkert lyset kommer på hvis uret avviker mer enn 15 grader fra å være 
parallell med bakken. Så se til at håndleddet er parallelt med bakken.

• Lyset går av etter 1,5 eller 3 sekunder, selv om du fortsetter å holde uret mot 
ansiktet. (side N-97)

• Statisk elektrisitet eller magnetiske felter kan forstyrre autolys-funksjonen. Hvis 
displayet ikke lyser opp første gang du prøver, forsøk flere ganger: La displayet og 
håndleddet være parallelt med bakken og deretter vrir du det mot deg. Hvis det 
likevel ikke fungerer, la armen henge ned langs siden før du igjen plasserer den slik 
at håndleddet og displayet er parallelt med bakken.

• Det kan hende at du vil høre en svak klikkelyd når du vrir uret frem og tilbake. 
Lyden er forårsaken av autolys-funksjonen og er ikke en feil ved uret.

N-101

Andre innstillinger

Knappetonen lyder hver gang du trykker på en av urets knapper. Knappetonen kan slås av og på.
• Selv om du slår av knappetonen, vil tone for alarm, timesignal, alarm for endring i barometrisk trykk og 

nedteller være aktivert.

Hvordan slå av og på knappetonen
1. I tidvisnings Modus holder du nede E for minst 2 sekunder. Først vil 

SET Hold blinke i displayet, ogCITY vises i øvre display. Etter det, den 
gjeldende valgte bykode og bynavnvil rulle over det øvre displayet. 
HoldE inn til rullingen begynner.

2. Bruk D for å bla gjennom innstillingene til gjeldende knappetone 
(MUTE eller key ) vises.
• Se trinn 2 under “Å endre gjeldende tid og dato manuelt”  (side 

N-30) for informasjon om hvordan rulle gjennom innstillings 
skjermene.

3. Trykk A for å slå på knappetonen (key ) eller av (MUTE).

4. Når du er ferdig, trykk E 2 ganger for å gå ut av innstillings skjermen.

Merk
• Når knappetonen er slått av, vil dette vises av en mute indikator i 

alle modus.
Mute indicator

N-102

Slå av og på Strømsparing/hvilemodus
1. I tidvisnings Modus holder du nede E for minst 2 sekunder. Først vil 

SET Hold blinke i displayet, ogCITY vises i øvre display. Etter det, den 
gjeldende valgte bykode og bynavnvil rulle over det øvre displayet. 
HoldE inn til rullingen begynner.

2. BrukD for å bla gjennom innstillings skjermene til innstilling av hvile 
modus (On eller OFF) vises.
• POWER SAVING vil rulle over øvre display nå..
• Se trinn 2 under “Å endre gjeldende tid og dato manuelt”  (side 

N-30) for informasjon om hvordan rulle gjennom innstillings 
skjermene.

3. Trykk A for å slå strømsparing (vilemodus) på (On) eller av (OFF).

4. Når du er ferdig, trykk E 2 ganger for å gå ut av innstillings skjermen.

Merk
• Strømsparing "på" indikator (PS) vises i displayet i alle modi når 

strømsparing er slått på.

Strømsparing 
på indikator

N-103

Spørsmål og svar

Innstilling av tid

Se ”Radiostyrt atomisk tidvisning” (side N-14) for info om innstilling av tid med tidskalibrerings signal.

 Tidvisningen avviker med mange timer fra korrekt tid.
Kanskje den lokale bykoden er feil. (side N-28). Kontroller innstilling av lokal bykode og korriger den hvis 
nødvendig.

 Tidvisningen avviker med én time fra korrekt tid.
Hvis du bruker uret i et område hvor det kan motta signaler, se ”Innstilling av hjemby og sommertid” (side 
N-28).
Hvis du bruker uret i et område hvor det ikke kan motta signaler, kan det være at du må endre din lokale 
tidssones normaltid (STD) eller sommertid (DST) manuelt. Bruk prosedyren under "Hvordan endre 
innstilling av tid og dato manuelt"  (side N-30) for å endre vanlig tid/sommertid (DST) innstillingene.

Sensor modus
 Jeg kan ikke endre temperatur, barometer trykk eller høyde enhetene.
Når TYO (Tokyo) er valgt som hjemby, er høyde enheten automatisk satt til meter (m), barometrisk trykk 
og hektopascal (hPa) og temperatur enhet satt til Celsius (°C). Disse innstillingene kan ikke endres.

N-104

 “ERR” vises i displayet når jeg bruker en sensor.
Hvis uret utsettes for ekstreme forhold kan det føre til at sensorene ikke fungerer som de skal. Når dette 
skjer vil ERR (error) komme frem i displayet og sensoren vil stoppe å fungere.

Digital 
Kompass 

Måling

Barometer 
trykk/temperatur  

måling

Høyde
Måling

• Hvis ERR kommer frem under en måling i et sensor-modus, må målingen foretas på nytt. If ERR 
kommer tilbake i displayet igjen, kan det være at sensoren er skadet.

•  Selv om styrken på batteriet er på nivå 1 (H) eller 2 (M) kan det hende at sensorene i uret likevel ikke 
fungerer hvis det er for lite spenning til å drive sensoren skikkelig. I så fall vil ERR vises i displayet. 
Dette betyr ikke at det er noe feil med uret, og sensorene burde v ære i orden når batteriets spenning 
er tilbake p normalt nivå.

• Hvis ERR fortsetter med å komme frem under målinger, kan det skyldes at sensoren ikke fungerer som 
den skal.

N-105

 ERR vises i displayet etter at jeg utførte en toveis kalibrering.
Hvis - - - kommer frem og deretter skifter til ERR  (error = feil) i displayet, betyr det at det er noe i veien 
med sensoren.
• Hvis ERR forsvinner etter ca. et sekund, prøver du på nytt.
• Hvis ERR ortsetter med å komme, bør du kontakte selger eller nærmeste autoriserte casioforhandler 

for å få uret sjekket.

Hvis sensoren ikke fungerer, må du levere inn uret der hvor du kjøpte det eller hos en autorisert 
casioforhandler så raskt som mulig.

 Hva er årsaken til retningsmålinger som ikke stemmer?
•Feil toveis-kalibrering. Utfør en toveis kalibrering (side N-38).
• Sterke magnetiske felter i nærheten (kan være husholdningsmaskiner, store stålbroer, stålbjelker, 

elektriske ledninger osv.) eller forsøk på å måle retning på tog, båt osv. Fjern deg fra store 
metallgjenstander og forsøk en gang til. Vær oppmerksom på at digitalt kompass-funksjoner kan ikke 
brukes i tog, båt osv.

 Hvorfor blir retningsmålingene forskjellige når de er foretatt på samme sted?
Magnetisme genereres fra nærliggende høyspentledninger forstyrrer søket etter jordmagnetisme. Beveg 
deg bort fra høyspentledningene og prøv igjen.

 Hvorfor har jeg problemer med å utføre retningsmålinger innendørs?
Både tv, datamaskin, høyttalere og andre apparater kan forstyrre målingen av jordmagnetisme. Beveg deg 
bort fra apparatet som er årsak til forstyrrelsene eller gå utendørs. Innendørs malinger er spesielt 
vanskelige i bygninger laget av betong. Husk at det ikke er mulig å ta retningsmålinger i tog, fly osv.

N-106

 Pekeren for barometertrykk-forskjell vises ikke i displayet når jeg går til Barometer/Termometer 
modus.

• Dette kan indikere sensor feil. Forsøk å trykke B igjen.
• Pekeren for barometertrykk-forskjell vises ikke når den gjeldende barometerverdien er utenfor 

gyldighetsområde (260 til 1,100 hPa).
 Korrekt høydemåling er ikke mulig.

Relativ høyde er kalkulert, basert på endringer i barometertrykk målinger gjort med urets trykksensor. For 
å minimere sjansen for målefeil, bør du oppdatere referanse høyde verdi før du begir deg ut på en tur eller 
annen aktivitet der du har tenkt å ta høydemålinger. For mer info, se "Å spesifisere en referanse-høyde 
verdi" (side N-66).

Verdenstid Modus
 Tiden for min verdenstidby er av i verdenstid modus.

Dette kan være p.g.a. feil bytting mellom vanlig tid og sommertid. Se "Å velge normaltid eller sommetid for 
for en by" (side N-96) for mer informasjon.

Lading
 Uret går ikke tilbake til normale operasjoner etter at jeg har utsatt det for lys.

Dette kan skje når strømnivået faller til nivå 5 (Side N-10). Fortsett å utsett uret for lys til batterinivå 
indikatoren viser “H” eller “M”.

Tidskalibreringssignal

Informasjonen i denne delen gjelder bare nårLIS, LON, MAD, PAR, ROM, BER, STO, ATH, MOW, HKG, 
BJS, HNL, ANC, YVR, LAX, YEA, DEN, MEX, CHI, NYC, YHZ, YYT, TPE, SEL, eller TYO er valgt som 
hjemby. Du må justere nåværende tid manuelt hvis du har valgt andre byer som lokal bykode.

N-107

 Displayet viser ERR indikator når jeg sjekker resultatet for den siste mottaks operasjonen.

Mulig årsak Løsning Side

• Du bærer eller beveger uret 
eller utfører knappe-
operasjoner under 
signalmottakoperasjonen.

• Uret er i et område hvor det 
er dårlig mottakerforhold.

La uret være i et område hvor mottaksforholdene er gode mens 
signalmottaksoperasjon gjennomføres. N-16

Du er i et område hvor 
signalmottak ikke er mulig (av 
en eller annen grunn).

Se ”Omtrentlig mottakerområde” N-15

Kalibreringssignalet er ikke 
sendt av en eller annen grunn.

• Se nettsiden til organisasjonen som vedlikeholder 
tidskalibreringssignalet om informasjon om nedetider.

• Prøv igjen senere.
–

 

Nåværende tidsinnstilling endrer seg etter at jeg innstiller den manuelt.
Du kan ha uret konfigurert for automottak for tidskalibreringssignalet (Side N-17), noe som vil føre til at 
tiden justeres automatisk etter den valgte hjemby kode. Hvis dette fører til feil tidsinnstilling må du 
kontrollere den valgte hjemby koden og endre den om nødvendig (Side N-28).

N-108

 Tidvisningen avviker med én time fra korrekt tid.

Mulig årsak Løsning Side

Signalmottak på en dag hvor 
skifte mellom normaltid og 
sommertid av en eller annen 
grunn ikke har lykkes.

Utfør operasjonen under ”Klargjøring for mottak av signaler”. 
Tidsinnstillingen vil justeres automatisk så snart signalmottaket er 
vellykket.

N-16

Hvis du ikke er i stand til å motta tidskalibreringssignalet, endrer 
du vanlig tid/sommertid manuelt. N-30

 Automottak utføres ikke eller jeg kan ikke utføre manuelt mottak.

Mulig årsak Løsning Side

Uret er ikke i tidvisning-modus 
eller verdenstid modus.

Auto mottak kan kun utføres når uret er i vanlig tidvisnings modus 
eller i verdenstid modus. Gå til en av disse 2 modusene. N-24

Lokal bykode er feil. Kontroller innstilling av lokal bykode og korriger den hvis 
nødvendig. N-28

Det er ikke nok strøm for 
signalmottak. Utsett uret for lys for å lade det opp. N-9

 Signalmottak blir utført men tid og/eller dag er feil.

Mulig årsak Løsning Side

Lokal bykode er feil. Kontroller innstilling av lokal bykode og korriger den hvis 
nødvendig. N-28

Sommertid innstilling er feil. Skift sommertid-innstillingen til auto-sommertid (Auto DST). N-28

N-109

Spesifikasjoner

Nøyaktighet ved normaltemperatur: ± 15 sekunder i måneden (uten signalkalibrering)
Tidvisning: Timer, minutter, sekunder, p.m. (P), år, måned, dato, ukedag

Tids Format: 12-timer og 24-timer
Kalendersystem: Full autokalender forhåndsprogrammert for perioden 2000 til 2099.
Annet: 3 display formater (ukedag/dato skjerm, måned/dato skjerm, barometer trykk graf skjerm); 

Hjemby kode (kan være tildelt en av 48 bykoder); Standard Tid / Sommertid display på innstillings 
skjerm.

Tidskalibreringssignalmottak:  Automottak opp til seks ganger om dagen (fem ganger for kinesiske 
kalibreringssignaler) ; Når et mottak lykkes vil de resterende ikke finne sted;  Manuelt mottak; 
Mottaks modus

Hvor tidskalibreringssignaler kan mottas fra: Mainflingen, Tyskland (Kall Sign: DCF77, Frekvens: 77.5 
kHz); Anthorn, England (Kall Sign: MSF, Frekvens: 60.0 kHz); Fort Collins, Colorado, USA (Kall 
Sign: WWVB, Frekvens: 60.0 kHz); Fukushima, Japan (Kall Sign: JJY, Frekvens: 40,0 kHz); 
Fukuoka/Saga, Japan (Kall Sign: JJY, Frekvens: 60.0 kHz); Shangqiu By, Henan Provins, Kina 
(Kall Sign: BPC, Frekvens: 68.5 kHz)

Digitalt kompass: 60 sekunders fortløpende målinger; 16 retninger; Vinkel verdi 0° til 359°; Fire retnings 
pekere; Kalibrering (To-veis); Magnetisk avvik korreksjon; Retnings minne

Barometer:
Måling og display-kapasitet:
 260 til 1,100 hPa (eller 7.65 til 32.45 inHg)
Visningsalternativer 1 hPa (eller 0.05 inHg)
Målings tid: Daglig fra midnatt, med 2 timers intervaller (12 ganger pr. døgn); Hvert 5. sekund i 

barometer/Termometer modus
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Annet: Kalibrering; Manuell måling (Knappeoperasjoner); Barometer-trykk graf; Barometer-trykk 
forskjellspeker, Barometer-trykk forskjells indikator

Termometer:
Måling og display-kapasitet: –10.0 til 60.0°C (eller 14.0 til 140.0°F)
Visningsalternativer 0.1°C (eller 0.2°F)
Målings tid: Hvert 5. sekund i barometer/Termometer modus
Annet: Kalibrering; Manuell måling (Knappeoperasjoner)

Høydemåler:
Måleintervall: –700 til 10,000 m (eller –2,300 til 32,800 ft.) uten referanse høyde
Display intervall: -10 000 til 10 000 m (eller -32 800 til 32.800 ft.)
 Negative verdier kan forekomme ved avlesninger basert på referansehøyde eller forhold i 

atmosfæren.
Visningsalternativer 1 m (eller 5 ft.)
Gjeldende høydemåler data: Hvert sekund for de første 3 minuttene, etterfulgt av hvert 5. sekund i ca. 

1 time (0’05); hvert sekund for de første 3 minuttene, etterfulgt av hvert 2. minutt i ca. 12 timer 
(2’00)

Høyde minne data:
Manuelt lagrede datasett: 30 (Høyde, dato, tid)
Auto lagrings verdier: Ett datasett (minne område) med stor høyde og målingens dato og tid, lav 

høyde og målingens tid og dato, total stigning og dens lagrede start dato og tid, total nedstigning 
og dens lagrede start dato og tid

Tur (Trek) Logg data: Stor høyde, lav høyde, kumulativ stigning, kumulativ nedstigning for opp til 14 
turer/trek

Annet: Referanse høyde innstilling; Høyde differanse, Høyde auto målings intervall (0’05 eller 2’00)

N-111

Kompass sensorens nøyaktighet:
Retning: Innenfor ±10°
 Verdier er garantert for temperaturer mellom –10°C til 60°C (14°F til 140°F).
Peker for Nord: Innenfor ±2 digitale segmenter

Trykk sensorens nøyaktighet:
Målingens nøyaktighet: Innenfor ±3hPa (0.1 inHg) (høydemåler nøyaktighet: Innenfor ± 75m (2,460 ft.))
• Verdier er garantert for temperaturer mellom –10°C til 40°C (14°F til 104°F).
• Presisjonen minsker ved at uret eller sensoren blir utsatt for ekstreme forhold, og ved ekstreme 

temperaturer.
Temperatur sensorens nøyaktighet:

±2°C (±3.6°F) i område –10°C til 60°C (14.0°F til 140.0°F)
Soloppgang/nedgang: 

Soloppgang/solnedgang tds display; Valgbar dato
Stoppeklokke:

Måleenhet: 1/10 sekund
Målekapasitet: 999:59' 59.9"
Måle nøyaktighet: ±0.0006%
Målings typer: Medgått tid, mellomtid, 2 slutt-tider

Nedteller:
Måleenhet: 1 sekund
Nedtellings intervall: 24 timer
Innstillingsenhet: 1 minutt

Alarmer: 5 daglige alarmer (fire normal alarmer; en snooze alarm); Timesignal
Verdenstid: 48 byer (31 tids soner)

Annet: Standardtid 

N-112

/Sommertid
Lys-funksjonen: LED-lyset; Valgbar lysvarighet (Ca. 1,5 sekund eller 3 sekunder); Auto lys funksjon (Full 

auto lys funksjon fungerer bare i mørke)
Annet: Batterinivå indikator; Strømsparing (Hvilemodus); Minusgrad resistent (Ned til –10°C/14°F); 

Knappetone på/av
Strøm: Solceller og et oppladbart batteri

Et fulladet batteris ca. operasjonstid: 7 måneder (fra fulladet til Nivå 4) under følgende forutsetninger:
• Lys: 1.5 sekunder/dag
• Alarm: 10 sekunder/dag
• Retnings målinger: 20 gange/måned
• klatreturer: En (ca.1 time med høydemålinger)/måned
• Barometer trykkforskjells indikator målinger: ca. 24 måneder/måned 
• Barometer trykk graf: Målinger hver 2. time
• Tidskalibrernings mottak: 4 minutter/dag
• Display: 18 timer/dag

Unngå unødvendig bruk av lys-funksjonen, da det gjør batteriene svake. Vær ekstra oppmerksom når 
du bruker auto lys funksjonen. (side N-100)

N-113

Forholdsregler ved bruk av urets funksjoner

Vanntetthet
Det følgende gjelder for ur som er merket med WATER RESIST eller WATER RESISTANT på baksiden.

 Vanntetthet ved 
daglig bruk

Vanntetthet ved daglig bruk

Atomsfære Atomsfære Atomsfære

Markering På urets forside eller på 
baklokket BAR-merke 5BAR 10BAR 20BAR

Eksempel 
på daglig 
bruk

Håndvask, regn Ja Ja Ja Ja
Vannrelatert arbeid, svømming Nei Ja Ja Ja
Vindsurfing Nei Nei Ja Ja
Fridykking Nei Nei Ja Ja

• Ikke bruk dette uret når du dykker eller ved andre dykkeaktiviteter som krever dykkeflaske.
• Ur som ikke har WATER RESIST eller WATER RESISTANT merket på baklokket er ikke beskyttet mot 

svette. Unngå å bruke slike ur under forhold hvor det vil bli utsatt for store mengder svette eller annen 
fukt, eller ovenfor direkte vannsprut.

• Selv om et ur er vanntett, bør knappene eller kronen ikke brukes under vann eller når de er våte.
• Selv om et ur er vanntett, kan det ikke brukes i bad eller i områder hvor det benyttes vaskemidler (såpe, 

sjampo o.l.). Slike forhold kan redusere vanntettheten.
• Hvis uret har vært i saltvann, må det renses for salt og smuss med rent ferskvann.
• For at uret skal beholde vanntettheten, må pakningen på uret skiftes ut med jevne mellomrom (en gang 

hvert annet eller tredje år).
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• En fagperson vil vite hvordan urets vanntetthet og om det er på tide å skifte batteriet. Batteriskifte krever 
spesialverktøy. Lever alltid uret inn der du kjøpte det eller hos et autorisert Casioe servicesenter.

• Noen vanntette ur kommer med pene skinnremmer. Unngå å bruke uret under svømming, vasking og 
andre aktiviteter som utsetter skinnet for vann.

• Innsiden av urets glass kan dugge når det utsettes for plutselig fall i temperaturen. Dette er ikke et 
problem hvis dugget forsvinner relativt raskt. Hvis dugget ikke forsvinner eller hvis det er kommet vann 
inn i uret, må uret til reparasjon.

• Hvis du fortsetter å bruke uret med vann på innsiden, vil dette føre til skade på elektronikken og de 
mekaniske delene samt utseende.

• Ditt vanntett ur er blitt testet i samsvar med International Organization for Standardization regulations 
ISO2281 and FTC (USA) “GUIDE FOR THE WATCH INDUSTRY.” Guide 5. 

Rem
• Strammer du remmen for mye, kan dette føre til svette og det kommer ikke luft til mellom huden og 

remmen, noe som kan gi hudirritasjon. Ikke stram remmen for mye. Det bør være nok rom mellom 
remmen og håndleddet til at du kan få plass til en finger.

• Forringelse, rust eller korrosjon på remmen kan føre til at den brekker, og dermed kan remmen falle av 
håndleddet og tapes. Ta godt vare på remmen og hold den ren. Hvis du oppdager sprekker, misfarging 
eller andre problemer med remmen, bør du ta øyeblikkelig kontakt med butikken hvor du kjøpte uret eller 
hos et autorisert Casio servicesenter og få det kontrollert, reparert eller skiftet ut. Vær oppmerksom på 
at du vil bli fakturert for reparasjoner eller skifte av rem.
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Temperatur
• La aldri uret bli liggende på dashbordet i en bil, nær en varmeovn eller på andre steder hvor det kan 

oppstå høye temperaturer. Ikke la uret ligge et sted hvor det utsettes for veldig lave temperaturer. 
Ekstreme temperaturer kan forårsake at uret går for langsomt eller for hurtig eller stopper helt.

• Lar du uret ligge i et område som er varmere enn  +60°C (140°F) for lange perioder, kan dette føre til 
problemer med uret LCD.  LCD'en kan bli vanskelig å lese i temperaturer lavere enn0°C (32°F) og 
høyere enn +40°C (104°F).

Støt
• Dette uret er designet for å tåle støt under normal daglig bruk og lette aktiviteter som å spille tennis osv. 

Å miste uret eller på andre måter å utsette det for stor påkjenning kan føre til at det ikke fungerer som 
det skal. 

 Vær oppmerksom på at ur med støtsikkert design (G-SHOCK, Baby-G, G-ms) kan bæres når man 
holder på med aktiviteter som generer kraftige vibrasjoner (som motorsager osv.) og når man er i gang 
med anstrengende sportsaktiviteter (motocross osv).

Magnetisme
• Selv om uret ditt normalt ikke blir påvirket av magnetisme, bør man unngå sterk magnetisme (fra 

medisinsk utstyr etc) fordi dette kan føre til skade på de elektroniske komponentene
 Selv om uret ditt normalt ikke blir påvirket av magnetisme, bør man unngå sterk magnetisme (fra 

medisinsk utstyr etc) fordi dette kan føre til skade på de elektroniske komponentene
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Statisk elektrisitet
• Hvis uret utsettes for kraftig statisk elektrisitet kan dette resultere i feil ved tidvisningen. Veldig kraftig 

statisk elektrisitet kan også skade de elektroniske delene i uret.

Kjemikalier
• Ikke la uret komme i kontakt med tynningsmiddel, bensin, løsningsmidler, oljer eller fettstoffer, eller 

enhver form for rengjøringsmidler, klebestoffer, maling, medisiner eller kosmetikk som inneholder slike 
ingredienser. Slik kontakt kan føre til misfarging eller skade av kassen, plastrem, skinnrem og andre 
deler.

Lagring
• Hvis du ikke skal bruke uret i en lengre periode, bør du rengjøre det for smuss, svette og fukt, og lagre 

det på et kjølig og tørt sted.

Plastdeler
• Hvis uret er i kontakt med andre ting eller lagres sammen med andre ting i lengre perioder mens det er 

vått, kan føre til at fargen fra andre ting overføres til plastkomponenter på uret. Husk å tørke uret ordenlig 
før det lagres og sørg for at det ikke er i kontakt med andre ting.

• Hvis uret utsettes for direkte sollys (ultrafiolette stråler) i lengre tid eller hvis du ikke rengjør uret i lengre 
tid, kan dette føre til misfarging.

• Friksjon forårsaket av bestemte forhold (jevnlig eksterne støt, vedlikeholdende skrubbing osv.) kan føre til 
misfarging av malte deler.

• Hvis remmen har påtrykte figurer kan kraftig skrubbing av dette området føre til misfarging.
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• Hvis du ikke rengjør uret i lengre perioder kan dette føre til at den fluorescerende fargen svekkes. Vask 
av smuss med vann så snart du kan og tørk deretter uret.

• Remmer som er halvveis gjennomsiktige kan bli misfarget pga. svette og smuss, og hvis remmen 
utsettes for høye temperaturer i lengre perioder.

• Ta kontakt med en autorisert Casio servicesenter for å skifte plastdeler. Vær oppmerksom på at dette vil 
bli fakturert.

Remmer av ekte skinn og imitert skinn
• Hvis uret er i kontakt med andre ting eller lagres sammen med andre ting i lengre perioder mens det er 

vått, kan føre til at fargen fra andre ting overføres til remmen. Husk å tørke uret ordenlig før det lagres og 
sørg for at det ikke er i kontakt med andre ting.

• Hvis en skinnrem utsettes for direkte sollys (ultrafiolette stråler) i lengre tid eller hvis du ikke rengjør 
remmen i lengre tid, kan dette føre til misfarging.

Viktig!
• Hvis en rem i ekte eller imitert skinn utsettes for skrubbing eller smuss kan dette føre til misfarging eller 

at den tar farge av det den skrubbes mot.

Metalldeler
• Hvis du ikke rengjør en metallenke kan dette føre til rust, selv om lenken er av rustfritt stål eller galvanisk 

behandlet. Hvis uret er utsatt for svette eller vann, må den tørkes grundig av med en myk absorberende 
klut og deretter lagres i et godt ventilert rom.

• For å rengjøre remmen, bruk en myk tannbørste eller lignende til å skrubbe den med en skånsom 
blanding av vann og et mildt rengjøringsmiddel. Vær forsiktig så urkassen ikke kommer i berøring med 
vaskevannet.
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Bakterie- og luktresistente remmer
• De bakterie- og luktresistente remmene beskytter mot lukt som kommer fra dannelse av bakerier i svette 

og sikrer god komfort og hygiene. For å sikre maksimal bakterie- og luktresistans må remmen holdes 
ren. Bruk en myk absorberende klut til å tørke remmen ren for smuss, svette og fukt. Bakterie- og 
luktresistente remmer blokkerer for danning av organismer og bakterier. Den beskytter ikke mot utslett 
pga. allergi og lignende.

Display
• Tallene i displayet kan være vanskelig å lese når man ser fra en vinkel

Beskyttelse av lagrede data
• Dersom batteriet går tomt for strøm eller uret er inne til reperasjon, kan dette føre til at lagrede data går 

tapt Merk at CASIO COMPUTER CO., LTD. påtar seg intet ansvar for eventuelle skader eller tap 
forårsaket av data går tapt på grunn av feilfunksjon eller reparasjon av ur, utskifting av batteriet, osv. 
Pass på å holde separate skriftlige kopier av alle viktige data.

Sensorene
• Sensorene i dette uret er presisjons instrumenter Forsøk aldri å åpne uret! Prøv aldri å putte inn 

gjenstander i åpningene på sensorene, og  sørg for at skitt, støv, eller andre fremmedlegemer ikke 
kommer inn i sensorene. Har uret vært i saltvann må du huske på å skylle det i ferskvann så raskt som 
mulig.
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Vedlikehold

Ta vare på uret
• En skitten eller rusten kasse eller rem kan skitne til ermer på klær og forårsake irritasjon på huden, og 

kan i noen tilfeller påvirke urets ytelse. Sørg for at kassen og remmen alltid er ren. Rust har en tendens 
til å dannes rett etter at uret har vært i berøring med saltvann uten at den blir tørket av.

• Noen ganger kan det komme en flekk på plastremmen. Dette vil ikke påvirke huden eller klærne. Rengjør 
remmen med en klut.

• Hold skinnremmen ren ved å tørke over den med en tørr klut. Både plastremmer og skinnremmer kan bli 
slitte og få sprekker når de er brukt normalt over lengre tid.

• Hvis remmen får alvorlige sprekker eller slitasje, bør du skifte den ut med en ny. Lever uret inn der du 
kjøpte det eller hos et autorisert Casio servicesenter. Vær oppmerksom på at skifte av rem vil bli 
fakturert, selv om uret ennå dekkes av garantien.

• Husk at du bærer uret i kontakt med huden, på samme måte som med klær. Derfor bør du alltid holde 
uret rent. Bruk en myk og absorberende klut til å tørke av smuss, svette, vann og annet fra kassen og 
remmen.

Problemene ved dårlig vedlikehold av uret
Rust
• Selv om stålet som brukes i dette uret er ytterst resistent mot rust, så kan rust forekomme hvis uret ikke 

rengjøres for smuss. Oksygen vil ikke komme i kontakt med de skitne områdene av metallet og dette vil 
føre til nedbryting av det oksiderende laget på metallets overflate og dermed kan rust oppstå.

• Selv om overflaten på metallet ser ren ut, kan svette og rust i sprekker tilsmusse ermer på klær, føre til 
hudirritasjon og forstyrre urets operasjoner.
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For tidlig slitasje
• Hvis du ikke rengjør plastremmen for svette eller vann, eller lagrer uret på et veldig fuktig sted, kan dette 

føre til for tidlig slitasje.

Hudirritasjon
• Personer med følsom hud eller med svekket helse kan oppleve irritasjon når de har på seg uret. Slike 

personer må være ekstra påpasselig med å rengjøre skinn- eller plastremmer eller skifte til metall-lenke. 
Hvis du får utslett eller opplever annen hudirritasjon må du ta av uret og kontakte hudlege.

Batteri
• Det spesielle oppladbare (sekundære) batteriet i dette uret må ikke fjernes eller forsøkes erstattes av 

deg. Bruk av andre oppladbare batterier enn dem som er spesifisert for dette uret kan skade uret. 
• Det oppladbare batteriet er ladet når solcellene utsettes for lys og derfor er jevnlig skifte ikke nødvendig. 

Men etter noen år med opplading av batteriet vil det til slutt miste evnen til å holde på strømmen og 
operasjonstiden vil bli kortere. Når dette skjer bør du ta kontakt med butikken hvor du kjøpte uret eller et 
autorisert Casio servicesenter.

L-1

By Kode Tabell

L-2

Bykodetabellen

By
Kode By UTC Offset/

GMT-forskjell

PPG Pago Pago -11

HNL Honolulu -10
ANC Anchorage -9
YVR Vancouver

-8
LAX Los Angeles
YEA Edmonton

-7
DEN Denver
MEX Mexico City

-6
CHI Chicago

NYC New York -5
SCL Santiago

-4
YHZ Halifax
YYT St. Johns -3,5

RIO Rio De Janeiro -3

FEN Fernando de 
Noronha -2

RAI Praia -1

By
Kode By UTC Offset/

GMT-forskjell

UTC
0LIS Lisbon

LON London
MAD Madrid

+1
PAR Paris
ROM Rome
BER Berlin
STO Stockholm
ATH Athen

+2CAI Cairo
JRS Jerusalem

MOW Moscow
+3

JED Jeddah
THR Tehran +3,5
DXB Dubai +4
KBL Kabul +4,5
KHI Karachi +5
DEL Delhi +5,5
KTM Kathmandu +5,75
DAC Dhaka +6

L-3

By
Kode By UTC Offset/

GMT-forskjell

RGN Yangon +6,5
BKK Bangkok +7
SIN Singapore

+8
HKG Hong Kong
BJS Beijing
TPE Taipei
SEL Seoul

+9
TYO Tokyo
ADL Adelaide +9,5
GUM Guam

+10
SYD Sydney
NOU Noumea +11
WLG Wellington +12

* Fra desmber 2012, den offisielle UTC offset for 
Moskva, Russland (MOW) er endret fra +3 til 
+4, men dette uret bruker fortsatt offset av +3 
(den gamle offset) for MOW. På grunn av 
dette, bør du la sommertid innstillingen være 
slått på (som avanserer tiden med en time) for 
MOW tid.

•  Reglene for kontroll av globale tider 
(GMT-forskjeller og UTC) i forhold til sommertid 
bestemmes av det enkelte land.


