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N-1

Gratulerer med nytt ur!

Bluetooth ® er et registrert varemerke eller et varemerke for Bluetooth SIG, Inc. 
i USA.

N-2

Mobil Link Funksjon

Dette produktet inkluderer funksjoner som gjør det mulig å kommunisere med 
Bluetooth® 4.0 (Heretter kalt "Bluetooth" i denne manualen) kompatible mobil 
telefoner og andre enheter, for å høre en varsel tone, utføre vibrasjon varsling og 
vise varsler når mobil telefonen ringer og/eller når mobil telefonen mottar mail 
etc. (Mobil Link Funksjon)
  Dette produktet er i samsvar med, eller har fått godkjennelse under radio 
lover i ulike land og geografiske områder. Bruk av dette produktet i et område 
der det ikke samsvarer med eller hvor det ikke har blitt godkjent i henhold til 
gjeldende radio lover kan straffes med lokal lovgivning. .

  Bruk av dette produktet om bord i fly er begrenset av luftfarts lover i hvert 
enkelt land. Pass på å rette deg etter anvisninger gitt av fly personell om bruk 
av enheter som dette produktet.

  For Mobil Link operasjonelle prosedyrer og "Spørsmål og Svar", må du gå til 
CASIO nettside. 
CASIO website: http://world.g-shock.com/ble/guide/

N-3

Funksjoner
Uret har de egenskaper og funksjoner som er beskrevet nedenfor.

 ◆  Kommunikasjon med mobiltelefonen ......................... Se CASIO website
Koble sammen med en Bluetooth aktivert mobil telefon og kommunisere med den.
For mer info, se “User’s Guide for Mobile Link Functions” siden på CASIO sin 
nettside.

 ◆  Verdenstid ....................................................................................Side N-24
Se klokkeslett i en av 100 byer over hele verden

 ◆  Alarmer ........................................................................................Side N-28
Uret kan stilles inn med alarm tone eller vibrasjon når en alarm tid blir nådd

N-4

 ◆  Stoppeklokke ...............................................................................Side N-37
Stoppeklokken måler medgått tid i 1/1 000-sekunds trinn opp til 100 timer.

 ◆  Nedteller .......................................................................................Side N-40
Nedtelleren teller ned fra den forhåndsinnstilte start tiden, og en alarm kan høres 
eller uret vibrerer når nedtellingen kommer til 0.
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Om denne bruksanvisningen

Display typer

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.
  Merk at display utseende på et ur er fast. Du kan ikke bytte utseende.

N-9

Trykke (tap) Operasjoner

Tap indikatorOrdet “Trykke (tap)” i denne manualen menes å treffe i 
senter av ur displayet med fingertuppen.

Eksempel:
Trykk (tap) 2 ganger for å stoppe en alarm eller vibrasjon.

Hvordan trykke (tap):
Trykk lett på urets display 2 ganger med fingertuppen din. 
(dobbel-tap)

Viktig!

  Trykke (tap) funksjonen er kun aktiv når Tap indikatoren blinker på displayet.
  Tap indikatoren blinker automatisk når trykke (tap) funksjonen er aktiv og kan 
brukes til å stoppe en alarm etc.
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N-10

Knappe navn og Display indikasjoner

Operasjonene på dette uret utføres ved å bruke knappene A til D.  
Illustrasjonen under viser plassering og betydningen av de forskjellige knappene 
og display indikatorene.

Se “Using Modes” (side N-14).

Ukedag

Måned, dag

(Lyser opp displayet)

PM indikator  
(ingen visning for AM)

Timer, minutter, sekunder

N-11

Merk
  Navnene som er vist over er brukt i forklaringene til knappe operasjonene i hele 
denne manualen.

  Vær oppmerksom på at illustrasjonene i denne bruksanvisningen er ment kun for 
referanse. Ditt ur kan se litt forskjellig ut enn det som er avbildet i illustrasjonene.

N-12

Display indikatorer

Nummer Navn Betydning Mer info

1 Vibrasjons indikator Vibrasjons varsling aktivert for 
alarmer/nedtelling. N-53

2 Auto lys PÅ indikator Auto lys aktivert. N-46

3 Energisparing indikator Mobile Link funksjoners tilgjengelighet 
begrenses for å spare strøm.

CASIO 
website*

N-13

Nummer Navn Betydning Mer info

4 Bluetooth ikon Mobile Link Funksjoner aktivert CASIO 
website*

5 DST indikator Sommertid aktivert. (tiden er økt med 
1 time). N-26

6 PM indikator Indikerer p.m. tid under 12-timers 
visning. N-10

7 Timesignal indikator Timesignal er slått på. N-33
8 Alarm indikator Alarmen er slått på. N-33
9 Snooze alarm indikator Snooze er slått på. N-33

10 Mute indikator Knappetone er deaktivert. N-51
11 Tap Indikator (Blinker) Dobbel-tap er aktivert N-9

12 Varslings indikator Varsler innkomne samtaler, mottak av 
mail, eller ande mobil hendelser.

CASIO 
website*

*  For mer info, se “User’s Guide for Mobile Link Functions” siden på CASIO sin 
nettside.

N-14

Å bruke Moduser

Hvert trykk på C blar fra Modus til Modus som vist på tegningen under.

Tidvisnings Modus Kontroll Modus* Verdenstid Modus

N-15

Alarm Modus Stoppeklokke Modus Nedtellings Modus Setup Modus*

*  For informasjon om  Kontroll Modus og Setup Modus, sjekk ut CASIO sin 
internett side på: http://world.g-shock.com/ble/guide/.

N-16

Modus oversikt

Modus Funksjoner Mer info

Tidvisnings 
Modus

  Display for gjeldende tid
  Tid, dato, sommertid innstillinger; 12/24-timers 
display veksling

  Manuell justering av tid
  Alarm/Nedtellings varslings metoder

N-14
N-18 

N-52

Kontroll Modus   Fjernstyring og informasjon ervervet av 
datakommunikasjon (Kontroll funksjon)

CASIO 
website

Verdenstid Modus   Gjeldende tid i 100 byer (35 tidssoner) over hele 
verden N-24

Alarm Modus   Alarm tid og på/av innstillinger
  Timesignal på/av N-28

Stoppeklokke 
Modus   Måling av medgått tid N-37

Nedtellings Modus   Innstilling av start tid; nedtelling N-40

N-17

Modus Funksjoner Mer info

Setup Modus   For konfigurering varighet, metode, og andre 
innstillinger for varsler fra mobilen

CASIO 
website

Merk
  For mer info om Mobile Link funksjoner, se “User’s Guide for Mobile Link 
Functions” siden på CASIO website.

N-18

Å justere tidsinnstillingen

Når Mobile Link er aktivert, vil urets tid og dato automatisk justeres slik at de 
matcher tid og dato på mobilen. Når Mobile Linke er deaktivert, må du justere tid 
og dato manuelt.

N-19

Manuell innstilling av gjeldende tid og dato

 ◆ Innstilling av tid og dato

 ●1   Stå i Tidvisnings Modus og hold inne A i ca. 2 sekunder til skjermen for 
innstilling av tids sone kommer frem.

 [SET Hold] vil komme frem i displayet, etterfulgt av 
skjermen for innstilling av tids sone.

Tids sone

N-20

 ●2   Bruk C for å velge det elementet du ønsker å endre.
 Hvert trykk på C blar gjennom de tilgjengelige innstillingene i sekvensen som 
vist under.

Lysvarighet

10

Dato

8
Alarm/Nedtellings varslings metode

11

Tids sone
C C

Sommertid

1
12/24-timers tidsvisning

2

Sekunder

3
Strømsparing

12

Knappetone på/av

9

CC

C

C

C

Time

4

C
Minutt

5

C
C

Måned

7C

C

År

6 C

N-21

Merk

  Tallene i diagrammet over indikerer hvor mange ganger du trenger å trykke C 
for å vise hver innstilling.

  Strømsparing er en funksjon som sparer strøm ved å begrense tilgangen til 
funksjoner i Mobile Link.  
For mer info, se “User’s Guide for Mobile Link Functions” siden på CASIO sin 
nettside.

N-22

 ●3   Bruk B og D for å endre den valgte innstillingen som beskrevet under.

Display Innstillinger Funksjon

Tids sonen til den byen du vil bruke uret i Bruk B og D.

Sommertid på/av Trykk D.

12-timer (12H)/24-timer (24H) tidvisnings 
veksling Trykk D.

Sekunder 00-reset
  Fra 30 til 59 sekunder, nullstilling legger 1 
til minutt innstillingen.

Trykk D.

Innstilling av time og minutter Bruk B og D.

År, måned, dag innstillinger Bruk B og D.

N-23

Merk

  Referer til “By Navne Listet” (bak i bruksanvisningen) for å bestemme tids sonen 
for den byen hvor du ønsker å bruke uret.
 -  Sommertid innebærer at uret stilles frem én time i sommersesongen. Legg 
merke til at perioden, og områdene hvor sommertid er brukt avhenger av 
hvert enkelt land. Noen land eller geografiske områder bruker kanskje ikke 
sommertid.

 -  DST indikatoren vil forbli i displayet og tiden vil øke med 1 time når sommertid 
er aktivert.

 -  Uret’s Full Auto kalender gjør automatiske justeringer i forhold til antall dager i 
måneden samt for skuddår.

 ●4   Når du er ferdig med innstillingene, trykk A for å gå tilbake til Tidvisnings Modus.

N-24

Verdenstid

Verdenstid lar deg vise gjeldene tid fra en av 100 byer (35 tidssoner) over hele 
verden.

Å se tiden i andre tids soner

 ●1   Stå i Tidvisnings Modus og trykk C 2 ganger for å gå til Verdenstid Modus.

Se “Using Modes” (side N-14).

 Navnet på den valgte Verdenstid byen vil vises.

Gjeldende tid i 
verdenstid by.

Bynavn

N-25

 ●2   Bruk D for å bla gjennom navnene til Verdenstid byene.

Se "By Navn Liste" (bak i bruksanvisningen).

  Å bla frem til et bynavn gjør at tiden for den byen vises i displayet.
  Hold nede D for å bla i høyt tempo.
  For å vise UTC by navn (UTC forskjell 0), trykk B og D samtidig.
  Trykkes A vil det valgte navnet begynne å rulle over displayet fra 
begynnelsen av navnet.

 ●3   For å returnere til Tidvisnings Modus trykker du C 5 ganger.

N-26

Å stille inn sommertid (DST)

 ●  I Verdenstid Modus, hold inne A i ca. 2 sekunder.

  [DST Hold] vises i displayet. Så vil [DST Hold] 
vil forsvinne og sommertid innstilling vil veksle til 
enten av eller på.

  DST vises i displayet når Sommertid er aktivert.

Viktig!

  Selv om Mobile Link er aktivert, må du slå sommertid (DST) på eller av manuelt 
for Verdenstiden.

DST indikator

N-27

Merk

  Sommertid innebærer at uret stilles frem én time i sommersesongen. Legg 
merke til at perioden, og områdene hvor sommertid er brukt avhenger av hvert 
enkelt land. Noen land eller geografiske områder bruker kanskje ikke sommertid.

  DST indikatoren vil forbli i displayet og tiden vil øke med 1 time når sommertid 
er aktivert.

  Du kan ikke endre sommertid innstillingene for UTC Verdenstid sone.
  Sommertid innstillingen gjelder kun for den valgte tids sonen. En innstilling som 
er konfigurert for en tids sone påvirker ikke andre tids soner.

N-28

Alarmer og timesignal

Du kan stille inn opp til 5 forskjellige alarmer. Når en av alarm tidene er nådd, 
høres en alarmtone, eller det vil vibrere i ca 10 sekunder. Snooze alarmen vil lyde i 
opp til 7 ganger med 5-minutters intervall.
Timesignalet piper eller vibrerer hver hele time.

Se “To change the alarm/timer alert method” (side N-52).

Å gå til Alarm Modus

 ●  I Tidvisnings Modus, trykk C 3 ganger for å gå til Alarm Modus.

Se “Using Modes” (side N-14).

 Skjermen for en alarm innstilling (Alarm 1 til Alarm 4, snooze eller timesignal) 
vises.

N-29

Skjerm for alarm innstilling

Alarm nummer

Skjerm for Timesignal innstilling

Merk

  Hvis du ikke trykker på noen av knappene i løpet av 2-3 minutter mens uret 
er i Alarm Modus, vil det automatisk gå tilbake til Tidvisnings Modus.
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N-10

Knappe navn og Display indikasjoner

Operasjonene på dette uret utføres ved å bruke knappene A til D.  
Illustrasjonen under viser plassering og betydningen av de forskjellige knappene 
og display indikatorene.

Se “Using Modes” (side N-14).

Ukedag

Måned, dag

(Lyser opp displayet)

PM indikator  
(ingen visning for AM)

Timer, minutter, sekunder

N-11

Merk
  Navnene som er vist over er brukt i forklaringene til knappe operasjonene i hele 
denne manualen.

  Vær oppmerksom på at illustrasjonene i denne bruksanvisningen er ment kun for 
referanse. Ditt ur kan se litt forskjellig ut enn det som er avbildet i illustrasjonene.

N-12

Display indikatorer

Nummer Navn Betydning Mer info

1 Vibrasjons indikator Vibrasjons varsling aktivert for 
alarmer/nedtelling. N-53

2 Auto lys PÅ indikator Auto lys aktivert. N-46

3 Energisparing indikator Mobile Link funksjoners tilgjengelighet 
begrenses for å spare strøm.

CASIO 
website*

N-13

Nummer Navn Betydning Mer info

4 Bluetooth ikon Mobile Link Funksjoner aktivert CASIO 
website*

5 DST indikator Sommertid aktivert. (tiden er økt med 
1 time). N-26

6 PM indikator Indikerer p.m. tid under 12-timers 
visning. N-10

7 Timesignal indikator Timesignal er slått på. N-33
8 Alarm indikator Alarmen er slått på. N-33
9 Snooze alarm indikator Snooze er slått på. N-33

10 Mute indikator Knappetone er deaktivert. N-51
11 Tap Indikator (Blinker) Dobbel-tap er aktivert N-9

12 Varslings indikator Varsler innkomne samtaler, mottak av 
mail, eller ande mobil hendelser.

CASIO 
website*

*  For mer info, se “User’s Guide for Mobile Link Functions” siden på CASIO sin 
nettside.

N-14

Å bruke Moduser

Hvert trykk på C blar fra Modus til Modus som vist på tegningen under.

Tidvisnings Modus Kontroll Modus* Verdenstid Modus

N-15

Alarm Modus Stoppeklokke Modus Nedtellings Modus Setup Modus*

*  For informasjon om  Kontroll Modus og Setup Modus, sjekk ut CASIO sin 
internett side på: http://world.g-shock.com/ble/guide/.

N-16

Modus oversikt

Modus Funksjoner Mer info

Tidvisnings 
Modus

  Display for gjeldende tid
  Tid, dato, sommertid innstillinger; 12/24-timers 
display veksling

  Manuell justering av tid
  Alarm/Nedtellings varslings metoder

N-14
N-18 

N-52

Kontroll Modus   Fjernstyring og informasjon ervervet av 
datakommunikasjon (Kontroll funksjon)

CASIO 
website

Verdenstid Modus   Gjeldende tid i 100 byer (35 tidssoner) over hele 
verden N-24

Alarm Modus   Alarm tid og på/av innstillinger
  Timesignal på/av N-28

Stoppeklokke 
Modus   Måling av medgått tid N-37

Nedtellings Modus   Innstilling av start tid; nedtelling N-40

N-17

Modus Funksjoner Mer info

Setup Modus   For konfigurering varighet, metode, og andre 
innstillinger for varsler fra mobilen

CASIO 
website

Merk
  For mer info om Mobile Link funksjoner, se “User’s Guide for Mobile Link 
Functions” siden på CASIO website.

N-18

Å justere tidsinnstillingen

Når Mobile Link er aktivert, vil urets tid og dato automatisk justeres slik at de 
matcher tid og dato på mobilen. Når Mobile Linke er deaktivert, må du justere tid 
og dato manuelt.

N-19

Manuell innstilling av gjeldende tid og dato

 ◆ Innstilling av tid og dato

 ●1   Stå i Tidvisnings Modus og hold inne A i ca. 2 sekunder til skjermen for 
innstilling av tids sone kommer frem.

 [SET Hold] vil komme frem i displayet, etterfulgt av 
skjermen for innstilling av tids sone.

Tids sone

N-20

 ●2   Bruk C for å velge det elementet du ønsker å endre.
 Hvert trykk på C blar gjennom de tilgjengelige innstillingene i sekvensen som 
vist under.

Lysvarighet

10

Dato

8
Alarm/Nedtellings varslings metode

11

Tids sone
C C

Sommertid

1
12/24-timers tidsvisning

2

Sekunder

3
Strømsparing

12

Knappetone på/av

9

CC

C

C

C

Time

4

C
Minutt

5

C
C

Måned

7C

C

År

6 C

N-21

Merk

  Tallene i diagrammet over indikerer hvor mange ganger du trenger å trykke C 
for å vise hver innstilling.

  Strømsparing er en funksjon som sparer strøm ved å begrense tilgangen til 
funksjoner i Mobile Link.  
For mer info, se “User’s Guide for Mobile Link Functions” siden på CASIO sin 
nettside.

N-22

 ●3   Bruk B og D for å endre den valgte innstillingen som beskrevet under.

Display Innstillinger Funksjon

Tids sonen til den byen du vil bruke uret i Bruk B og D.

Sommertid på/av Trykk D.

12-timer (12H)/24-timer (24H) tidvisnings 
veksling Trykk D.

Sekunder 00-reset
  Fra 30 til 59 sekunder, nullstilling legger 1 
til minutt innstillingen.

Trykk D.

Innstilling av time og minutter Bruk B og D.

År, måned, dag innstillinger Bruk B og D.

N-23

Merk

  Referer til “By Navne Listet” (bak i bruksanvisningen) for å bestemme tids sonen 
for den byen hvor du ønsker å bruke uret.
 -  Sommertid innebærer at uret stilles frem én time i sommersesongen. Legg 
merke til at perioden, og områdene hvor sommertid er brukt avhenger av 
hvert enkelt land. Noen land eller geografiske områder bruker kanskje ikke 
sommertid.

 -  DST indikatoren vil forbli i displayet og tiden vil øke med 1 time når sommertid 
er aktivert.

 -  Uret’s Full Auto kalender gjør automatiske justeringer i forhold til antall dager i 
måneden samt for skuddår.

 ●4   Når du er ferdig med innstillingene, trykk A for å gå tilbake til Tidvisnings Modus.

N-24

Verdenstid

Verdenstid lar deg vise gjeldene tid fra en av 100 byer (35 tidssoner) over hele 
verden.

Å se tiden i andre tids soner

 ●1   Stå i Tidvisnings Modus og trykk C 2 ganger for å gå til Verdenstid Modus.

Se “Using Modes” (side N-14).

 Navnet på den valgte Verdenstid byen vil vises.

Gjeldende tid i 
verdenstid by.

Bynavn

N-25

 ●2   Bruk D for å bla gjennom navnene til Verdenstid byene.

Se "By Navn Liste" (bak i bruksanvisningen).

  Å bla frem til et bynavn gjør at tiden for den byen vises i displayet.
  Hold nede D for å bla i høyt tempo.
  For å vise UTC by navn (UTC forskjell 0), trykk B og D samtidig.
  Trykkes A vil det valgte navnet begynne å rulle over displayet fra 
begynnelsen av navnet.

 ●3   For å returnere til Tidvisnings Modus trykker du C 5 ganger.

N-26

Å stille inn sommertid (DST)

 ●  I Verdenstid Modus, hold inne A i ca. 2 sekunder.

  [DST Hold] vises i displayet. Så vil [DST Hold] 
vil forsvinne og sommertid innstilling vil veksle til 
enten av eller på.

  DST vises i displayet når Sommertid er aktivert.

Viktig!

  Selv om Mobile Link er aktivert, må du slå sommertid (DST) på eller av manuelt 
for Verdenstiden.

DST indikator

N-27

Merk

  Sommertid innebærer at uret stilles frem én time i sommersesongen. Legg 
merke til at perioden, og områdene hvor sommertid er brukt avhenger av hvert 
enkelt land. Noen land eller geografiske områder bruker kanskje ikke sommertid.

  DST indikatoren vil forbli i displayet og tiden vil øke med 1 time når sommertid 
er aktivert.

  Du kan ikke endre sommertid innstillingene for UTC Verdenstid sone.
  Sommertid innstillingen gjelder kun for den valgte tids sonen. En innstilling som 
er konfigurert for en tids sone påvirker ikke andre tids soner.

N-28

Alarmer og timesignal

Du kan stille inn opp til 5 forskjellige alarmer. Når en av alarm tidene er nådd, 
høres en alarmtone, eller det vil vibrere i ca 10 sekunder. Snooze alarmen vil lyde i 
opp til 7 ganger med 5-minutters intervall.
Timesignalet piper eller vibrerer hver hele time.

Se “To change the alarm/timer alert method” (side N-52).

Å gå til Alarm Modus

 ●  I Tidvisnings Modus, trykk C 3 ganger for å gå til Alarm Modus.

Se “Using Modes” (side N-14).

 Skjermen for en alarm innstilling (Alarm 1 til Alarm 4, snooze eller timesignal) 
vises.

N-29

Skjerm for alarm innstilling

Alarm nummer

Skjerm for Timesignal innstilling

Merk

  Hvis du ikke trykker på noen av knappene i løpet av 2-3 minutter mens uret 
er i Alarm Modus, vil det automatisk gå tilbake til Tidvisnings Modus.
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N-30

Å endre en alarm innstilling

 ●1   I Alarm Modus brukes D til å velge den alarmen som ønskes.

Alarm 1
( )

D D
Alarm 2

( )
Alarm 3

( )

Alarm 4
( )

Timesignal         
( )

Snooze alarm
( )

DD

D D

N-31

 ●2   Bruk A for å velge mellom på og av for den viste innstilling.

 Alarm 1 til Alarm 4
: Alarmen høres ikke.

: Alarmen høres kun en gang på den innstilte tiden og høres ikke igjen etter 
det.

: Alarmen piper på den innstilte tiden hver dag.
 

Timesignal
: Timesignalet høres ikke.

: Timesignalet høres hver hele time.

N-32

 Snooze
: Alarmen høres ikke.

: Alarmen høres på den innstilte tiden hver dag, og opp til 7 ganger med 
5-minutters intervall etter det. Denne operasjonen utføres kun en gang.

: Alarmen høres på den innstilte tiden hver dag, og opp til 7 ganger med 
5-minutters intervall etter det. Denne operasjonen utføres på den innstilte 
tiden hver dag.

N-33

 Alarm indikatoren vises når en alarm er slått på, mens indikatoren for 
timesignal vises når timesignalet er slått på.
 Når snooz alarmen er slått på, vil både Snooze indikatoren og Alarm 
indikatoren vises.

Timesignal på

Timesignal indikator

Alarm på

Alarm indikator

N-34

 ●3   For å endre en alarm innstilling holder du inne A i ca. 2 sekunder til timetallet for 
den gjeldende alarm tiden begynner å blinke.

 [SET Hold] vises i displayet. Så vil [SET Hold] 
forsvinne og timetallet begynne å blinke.

 ●4   Hvert trykk på C gjør at blinkingen flytter seg mellom time- og minutt tallet.
 Tallene blinker fordi de er valgt..

 ●5   Bruk B og D for å endre blinkingen og still inn timer og minutter slik du ønsker.
  Ved å holde inne knappene, går innstillingene raskere.
  Hvis uret er stilt inn på 12-timers visning, vil PM indikatoren vises i displayet i 
tiden mellom kl. 12.00 på formiddagen og kl. 11.59 på kvelden.

N-35

 ●6   Når du er ferdig, trykk A for å gå ut av innstillings skjermen.

 ●7   For å returnere til Tidvisnings Modus trykker du C 4 ganger.

Å stoppe en tone/vibrasjons varsel

 ●  Dobbel-tapping midt på urets display eller å trykke på en av knappene vil stoppe 
den pågående varsling/vibrasjons alarmen.

Merk

  Snooze alarmen vil lyde i opp til 7 ganger med 5-minutters intervall.
  Snooze Indikatoren (SNZ) vil blinke i displayet under de 5-minutters intervallene 
mellom alarmene.

  Snooze alarm vil stoppe når noe av det følgende inntreffer mens SNZ indikatoren 
blinker i displayet.
 -  Deaktivering snooze

N-36

 -  Viser innstillings skjermen for snooze alarmen
 -  Viser innstillings skjermenfor tid i Tidvisnings Modus

Testing av alarmen

 ●  Stå i Alarm Modus og hold inne D for å utføre tone/vibrasjons varsels 
operasjoner.

N-37

Stoppeklokke

Stoppeklokken måler medgått tid i 1/100-sekunds intervaller opp til 999 timer, 59 
minutter og 59,99 sekunder. Når måling av medgått tid når max. tid begynner den 
automatisk fra null igjen.

Å gå til Stoppeklokke Modus

 ●  Trykk C 4 ganger i Tidvisnings Modus for å 
komme inn i Stoppeklokke Modus.

Se “Using Modes” (side N-14).

Sekunder
Minutter 1/100 sekund

Timer

N-38

Måling av tid med stoppeklokken

 ●  Det følgende viser hvordan stoppeklokken skal brukes.

  Medgått tid/akkumulert tid

D D D D A
Start Stop (Restart) (Stop) Nullstill

  Mellomtid (avlesing av medgått tid som er på pause)

D A A D A
Start Mellomtid Visning av 

mellomtid avsluttes
Stop Nullstill

 Trykkes A mens måling pågår, vises mellomtiden ([SPLIT] blinker), mens 
måling av medgått tid fortsetter internt.

N-39

Merk

  Når måling av medgått tid er startet, fortsetter målingen til du trykker D for 
å stoppe den, selv om du går til et annet Modus og selv om stoppeklokken 
kommer til max tid.

  Hvis du går til et annet Modus mens en mellomtid vises i displayet, vil visning 
av mellomtiden avbrytes.

N-40

Nedteller

Start-tiden for Nedtelleren kan stilles inn med ett-sekunds trinn opp til 100 timer. 
Uret vil pipe og vibrere i 10 sekunder når Nedtelleren kommer til null.

Se “To change the alarm/timer alert method” (side N-52).

Å gå til Nedtellings Modus

 ●  Trykk C tre ganger i Tidvisnings Modus for å 
komme inn i Nedtellings Modus.

Se “Using Modes” (side N-14).

Sekunder
Minutter 1/10 sekund

Timer

N-41

Innstilling av nedtellerens start-tid

 ●1   I Nedtellings Modus, hold inne A i ca. 2 sekunder.

 [SET Hold] vises i displayet. Så vil [SET Hold] 
forsvinne og timetallet begynne å blinke.

Merk

  Hvis Nedtelleren er i gang, trykk D for å stoppe 
den og trykk så A for å resette Nedtelleren til 
start-tiden før du utfører trinnet over.

  Hvis Nedtelleren er satt på pause, trykk A for 
å resette Nedtelleren til start-tiden før du utfører 
trinnet over.

 ●2   Hvert trykk på C gjør at blinkingen flytter seg mellom time-, minutt- og sekund 
tallet.
 Tallene blinker fordi de er valgt..

N-42

 ●3   Bruk B og D for å endre den valgte innstillingen (timer, minutter eller 
sekunder).

  Ved å holde inne knappene, går innstillingene raskere.
  For å sette start-tiden til 100 timer, må Nedtelleren stilles inn på 0H00'00".

 ●4   Når du er ferdig, trykk A for å gå ut av innstillings skjermen.

Å utføre en Nedtelling

 ●  Det følgende viser hvordan Nedtelleren skal brukes.

D D D D A
Start Stop (Restart) (Stop) Nullstill

Merk
  En tone/vibrasjons varsel blir utført i ca 10 sekunder når nedtellingen kommer 
til null, og displayet går tilbake til å vise den skjermen som ble vist før 
nedtellingen startet.

N-43

  Selv om du går ut av Nedtellings Modus mens en nedtelling er i gang, 
vil nedtellingen fortsette og tone/vibrasjons varslingen vil bli utført når 
nedtelleren kommer til null.

Å stoppe en tone/vibrasjons varsel

 ●  Dobbel-tapping midt på urets display eller å trykke på en av knappene vil stoppe 
den pågående varsling/vibrasjons alarmen.

N-44

Lyset

Du kan bruke prosedyren under til å lyse opp displayet for lettere avlesing. Uret 
har også en auto lys funksjon som lyser opp displayet når du vrir uret mot deg for 
å se hva klokken er.

Opplysning av displayet

 ●  Trykk B for å lyse opp displayet.

Merk

  Lyset slår seg automatisk av hvis det er på når en alarm høres eller ved 
varsel om innkomne samtaler eller andre varsler.

 ◆ Forholdsregler for lyset
Brukes lyset hyppig, vil dette redusere batteriets levetid.

N-45

Å bruke Auto Lys

Når Auto Lys er aktivert kan du vri uret mot ansiktet med en vinkel på 40˚ eller 
mer, så vil lyset automatisk gå på.

40˚ eller mer

Merk

  Auto Lys er automatisk deaktivert når en alarm høres.

N-46

 ◆ Aktivering og deaktivering av auto-lys

 ●    I Tidvisnings Modus holder du inne B i minst 3 
sekunder
 Dette veksler mellom auto lys aktivert (LT indikator 
vises) og deaktivert (ingen indikator vises).

Auto lys PÅ indikator

N-47

 ◆ Forholdsregler for Auto Lys
  Auto lys fungerer kanskje ikke riktig hvis du vrir uret mot ansiktet ditt fra en vinkel 
som er større enn 15 grader som vist i figuren under.

  Lar du Auto-lys funksjonen stå på kan dette føre til at uret’s 
batteri blir tappet for strøm.

  Electro-statisk lading eller magnetisme kan forstyrre auto lys 
funksjonen. Skjer dette må du prøve å senke armen og vri den 
mot deg igjen.

  Når uret flytter seg kan du høre en raslende lyd. Dette har med 
auto lys funksjonen å gjøre. Dette indikerer ikke funksjonsfeil.

  Auto lys vil være aktivert i ca. 6 timer etter at du aktiverte 
funksjonen. Etter det vil aut lys automatisk bli deaktivert.

N-48

Velg lysvarighet

 ●1   Stå i Tidvisnings Modus og hold inne A i ca. 2 
sekunder til skjermen for innstilling av tids sone 
kommer frem.

 ●2   Trykk C ti ganger for å vise innstilling av 
lysvarigheten.

 Se “Configuring Current Time and Date Settings 
Manually” (side N-19).

 Skjermen vil enten vise[LT1] eller [LT3].

N-49

 ●3   Trykk D for å bla gjennom lys valgene som er [LT1] (1.5 sekunder) og [LT3] (3 
sekunder).

 ●4   For å returnere til Tidvisnings Modus, trykkes A.
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N-30

Å endre en alarm innstilling

 ●1   I Alarm Modus brukes D til å velge den alarmen som ønskes.

Alarm 1
( )

D D
Alarm 2

( )
Alarm 3

( )

Alarm 4
( )

Timesignal         
( )

Snooze alarm
( )

DD

D D

N-31

 ●2   Bruk A for å velge mellom på og av for den viste innstilling.

 Alarm 1 til Alarm 4
: Alarmen høres ikke.

: Alarmen høres kun en gang på den innstilte tiden og høres ikke igjen etter 
det.

: Alarmen piper på den innstilte tiden hver dag.
 

Timesignal
: Timesignalet høres ikke.

: Timesignalet høres hver hele time.

N-32

 Snooze
: Alarmen høres ikke.

: Alarmen høres på den innstilte tiden hver dag, og opp til 7 ganger med 
5-minutters intervall etter det. Denne operasjonen utføres kun en gang.

: Alarmen høres på den innstilte tiden hver dag, og opp til 7 ganger med 
5-minutters intervall etter det. Denne operasjonen utføres på den innstilte 
tiden hver dag.

N-33

 Alarm indikatoren vises når en alarm er slått på, mens indikatoren for 
timesignal vises når timesignalet er slått på.
 Når snooz alarmen er slått på, vil både Snooze indikatoren og Alarm 
indikatoren vises.

Timesignal på

Timesignal indikator

Alarm på

Alarm indikator

N-34

 ●3   For å endre en alarm innstilling holder du inne A i ca. 2 sekunder til timetallet for 
den gjeldende alarm tiden begynner å blinke.

 [SET Hold] vises i displayet. Så vil [SET Hold] 
forsvinne og timetallet begynne å blinke.

 ●4   Hvert trykk på C gjør at blinkingen flytter seg mellom time- og minutt tallet.
 Tallene blinker fordi de er valgt..

 ●5   Bruk B og D for å endre blinkingen og still inn timer og minutter slik du ønsker.
  Ved å holde inne knappene, går innstillingene raskere.
  Hvis uret er stilt inn på 12-timers visning, vil PM indikatoren vises i displayet i 
tiden mellom kl. 12.00 på formiddagen og kl. 11.59 på kvelden.

N-35

 ●6   Når du er ferdig, trykk A for å gå ut av innstillings skjermen.

 ●7   For å returnere til Tidvisnings Modus trykker du C 4 ganger.

Å stoppe en tone/vibrasjons varsel

 ●  Dobbel-tapping midt på urets display eller å trykke på en av knappene vil stoppe 
den pågående varsling/vibrasjons alarmen.

Merk

  Snooze alarmen vil lyde i opp til 7 ganger med 5-minutters intervall.
  Snooze Indikatoren (SNZ) vil blinke i displayet under de 5-minutters intervallene 
mellom alarmene.

  Snooze alarm vil stoppe når noe av det følgende inntreffer mens SNZ indikatoren 
blinker i displayet.
 -  Deaktivering snooze

N-36

 -  Viser innstillings skjermen for snooze alarmen
 -  Viser innstillings skjermenfor tid i Tidvisnings Modus

Testing av alarmen

 ●  Stå i Alarm Modus og hold inne D for å utføre tone/vibrasjons varsels 
operasjoner.

N-37

Stoppeklokke

Stoppeklokken måler medgått tid i 1/100-sekunds intervaller opp til 999 timer, 59 
minutter og 59,99 sekunder. Når måling av medgått tid når max. tid begynner den 
automatisk fra null igjen.

Å gå til Stoppeklokke Modus

 ●  Trykk C 4 ganger i Tidvisnings Modus for å 
komme inn i Stoppeklokke Modus.

Se “Using Modes” (side N-14).

Sekunder
Minutter 1/100 sekund

Timer

N-38

Måling av tid med stoppeklokken

 ●  Det følgende viser hvordan stoppeklokken skal brukes.

  Medgått tid/akkumulert tid

D D D D A
Start Stop (Restart) (Stop) Nullstill

  Mellomtid (avlesing av medgått tid som er på pause)

D A A D A
Start Mellomtid Visning av 

mellomtid avsluttes
Stop Nullstill

 Trykkes A mens måling pågår, vises mellomtiden ([SPLIT] blinker), mens 
måling av medgått tid fortsetter internt.

N-39

Merk

  Når måling av medgått tid er startet, fortsetter målingen til du trykker D for 
å stoppe den, selv om du går til et annet Modus og selv om stoppeklokken 
kommer til max tid.

  Hvis du går til et annet Modus mens en mellomtid vises i displayet, vil visning 
av mellomtiden avbrytes.

N-40

Nedteller

Start-tiden for Nedtelleren kan stilles inn med ett-sekunds trinn opp til 100 timer. 
Uret vil pipe og vibrere i 10 sekunder når Nedtelleren kommer til null.

Se “To change the alarm/timer alert method” (side N-52).

Å gå til Nedtellings Modus

 ●  Trykk C tre ganger i Tidvisnings Modus for å 
komme inn i Nedtellings Modus.

Se “Using Modes” (side N-14).

Sekunder
Minutter 1/10 sekund

Timer

N-41

Innstilling av nedtellerens start-tid

 ●1   I Nedtellings Modus, hold inne A i ca. 2 sekunder.

 [SET Hold] vises i displayet. Så vil [SET Hold] 
forsvinne og timetallet begynne å blinke.

Merk

  Hvis Nedtelleren er i gang, trykk D for å stoppe 
den og trykk så A for å resette Nedtelleren til 
start-tiden før du utfører trinnet over.

  Hvis Nedtelleren er satt på pause, trykk A for 
å resette Nedtelleren til start-tiden før du utfører 
trinnet over.

 ●2   Hvert trykk på C gjør at blinkingen flytter seg mellom time-, minutt- og sekund 
tallet.
 Tallene blinker fordi de er valgt..

N-42

 ●3   Bruk B og D for å endre den valgte innstillingen (timer, minutter eller 
sekunder).

  Ved å holde inne knappene, går innstillingene raskere.
  For å sette start-tiden til 100 timer, må Nedtelleren stilles inn på 0H00'00".

 ●4   Når du er ferdig, trykk A for å gå ut av innstillings skjermen.

Å utføre en Nedtelling

 ●  Det følgende viser hvordan Nedtelleren skal brukes.

D D D D A
Start Stop (Restart) (Stop) Nullstill

Merk
  En tone/vibrasjons varsel blir utført i ca 10 sekunder når nedtellingen kommer 
til null, og displayet går tilbake til å vise den skjermen som ble vist før 
nedtellingen startet.

N-43

  Selv om du går ut av Nedtellings Modus mens en nedtelling er i gang, 
vil nedtellingen fortsette og tone/vibrasjons varslingen vil bli utført når 
nedtelleren kommer til null.

Å stoppe en tone/vibrasjons varsel

 ●  Dobbel-tapping midt på urets display eller å trykke på en av knappene vil stoppe 
den pågående varsling/vibrasjons alarmen.

N-44

Lyset

Du kan bruke prosedyren under til å lyse opp displayet for lettere avlesing. Uret 
har også en auto lys funksjon som lyser opp displayet når du vrir uret mot deg for 
å se hva klokken er.

Opplysning av displayet

 ●  Trykk B for å lyse opp displayet.

Merk

  Lyset slår seg automatisk av hvis det er på når en alarm høres eller ved 
varsel om innkomne samtaler eller andre varsler.

 ◆ Forholdsregler for lyset
Brukes lyset hyppig, vil dette redusere batteriets levetid.

N-45

Å bruke Auto Lys

Når Auto Lys er aktivert kan du vri uret mot ansiktet med en vinkel på 40˚ eller 
mer, så vil lyset automatisk gå på.

40˚ eller mer

Merk

  Auto Lys er automatisk deaktivert når en alarm høres.

N-46

 ◆ Aktivering og deaktivering av auto-lys

 ●    I Tidvisnings Modus holder du inne B i minst 3 
sekunder
 Dette veksler mellom auto lys aktivert (LT indikator 
vises) og deaktivert (ingen indikator vises).

Auto lys PÅ indikator

N-47

 ◆ Forholdsregler for Auto Lys
  Auto lys fungerer kanskje ikke riktig hvis du vrir uret mot ansiktet ditt fra en vinkel 
som er større enn 15 grader som vist i figuren under.

  Lar du Auto-lys funksjonen stå på kan dette føre til at uret’s 
batteri blir tappet for strøm.

  Electro-statisk lading eller magnetisme kan forstyrre auto lys 
funksjonen. Skjer dette må du prøve å senke armen og vri den 
mot deg igjen.

  Når uret flytter seg kan du høre en raslende lyd. Dette har med 
auto lys funksjonen å gjøre. Dette indikerer ikke funksjonsfeil.

  Auto lys vil være aktivert i ca. 6 timer etter at du aktiverte 
funksjonen. Etter det vil aut lys automatisk bli deaktivert.

N-48

Velg lysvarighet

 ●1   Stå i Tidvisnings Modus og hold inne A i ca. 2 
sekunder til skjermen for innstilling av tids sone 
kommer frem.

 ●2   Trykk C ti ganger for å vise innstilling av 
lysvarigheten.

 Se “Configuring Current Time and Date Settings 
Manually” (side N-19).

 Skjermen vil enten vise[LT1] eller [LT3].

N-49

 ●3   Trykk D for å bla gjennom lys valgene som er [LT1] (1.5 sekunder) og [LT3] (3 
sekunder).

 ●4   For å returnere til Tidvisnings Modus, trykkes A.
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N-50

Andre innstillinger

Du kan bruke prosedyren i dette avsnittet til å slå knappetonen på eller av.
Du kan også velge enten tone eller vibrasjon som varslings metode for alarmen 
og nedtellingen.

Hvordan slå av og på knappetonen

 ●1   Stå i Tidvisnings Modus og hold inne A i ca. 2 
sekunder til skjermen for innstilling av tids sone 
kommer frem.

N-51

 ●2   Trykk C ni ganger for å vise innstilling av 
knappetonen.

 Se “Configuring Current Time and Date Settings 
Manually” (side N-19).

 Skjermen vil enten vise [KEY ] eller [MUTE].

 ●3   Trykk D for å veksle mellom [KEY ] (PÅ) og [MUTE] 
(AV).
 Når [MUTE] (AV) er valgt, vil MUTE indikatoren vises 
for å indikere at knappetonen er deaktivert.

Mute indikator

N-52

 ●4   For å returnere til Tidvisnings Modus, trykkes A.

Merk

  Prosedyren over berører kun knappetonen. Alarmen, timesignal og nedtellings 
alarmen blir ikke berørt.

Å endre alarmenes/nedtellingens varslings metode

 ●1   Stå i Tidvisnings Modus og hold inne A i ca. 2 
sekunder til skjermen for innstilling av tids sone 
kommer frem.

1  
 ●2   Trykk C 11 ganger for å vise skjermen for varslings 
innstilling.
 Se “Configuring Current Time and Date Settings 
Manually” (side N-19).

 Skjermen vil enten vise [VIB] eller [BEEP].

N-53

 ●3   Trykk D for å veksle mellom [VIB] og [BEEP].
 Vibrasjons indikatoren vises i displayet når [VIB] er valgt.

: Varsling med vibrasjon.

: Varsling med tone.

Vibreringsvarsel

Vibrasjons indikator

Tone varsling

 ●4   For å returnere til Tidvisnings Modus, trykkes A.

N-54

Indikasjon for lavt batteri

En indikator for lavt batteri vises i displayet når batteri nivået faller under et visst 
nivå. Noen av urets funksjoner vil ikke være tilgjengelig når indikatoren for lavt 
batteri er synlig i displayet.. Hvis indikatoren for lavt batterinivå vises i displayet, 
bør batteriet skiftes ut så snart som mulig.

Merk

  For info om batteriets levetid samt batteri type, se ÅProdukt spesifikasjonerÅ.

Se “Specifications” (side N-56).

N-55

Følgende beskriver hvordan lavt batteri nivå virker inn på urets funksjoner .
  Uret går til Tidvisnings Modus.
  Bluetooth koplingen slås av og Mobile Link er 
deaktivert.

  Lyset blir deaktivert.
  Varsling høres og vibrasjon blir deaktivert.
  Dobbel-tap blir deaktivert

Merk

  Repeterende bruk av Mobile Link funksjoner, lyset, tone/vibrasjons varsling eller 
andre funksjoner over en kort periode kan resultere i kortvarig fall på batteri 
nivået. Dette kan føre til en midlertidig visning av batteri nivå indikatoren og en 
begrenset tilgang på noen av urets funksjoner.

Indikasjon for lavt batteri

N-56

Spesifikasjoner

Nøyaktighet 
ved normal 
temperatur

: ±15 sekunder pr måned

Basis 
funksjoner

: Timer, minutter, sekunder; a.m./p.m. (P); 12/24-timers tidvisnings 
format; Måned, dato, ukedag; Full auto kalendar (2000 til 2099); 
Innstilling av sommertid

Verdenstid : Gjeldende tid i 100 byer (35 tids soner) + UTC (Universal 
Coordinated Time) tidvisning; innstilling av sommertid.

Alarmer og 
timesignal

: Alarmer
5 daglige alarmer med en snooze alarm
Innstillings enhet: Time, minutt
Tone eller vibrasjons varsling: 10 sekunder

Timesignal
Piper eller vibrerer hver hele time

N-57

Stoppeklokke : Måleenhet: 1/100 sekund
Målekapasitet:  999:59'59.99Å (1000 timer)
Måle nøyaktighet: ±0.0006%
Måle funksjoner:  Medgått tid, Akkumulert tid, Mellomtider

Nedtelleren : Nedtellingsenher: 1/10 sekund
Nedtellings intervall: 100 timer
Måle nøyaktighet: ±0.0006%
Innstillingsenhet: 1 sekund
Signal for at tiden er ute:  10-sekunds tone eller vibrasjon

N-58

Mobil Link 
Funksjoner

: Tidskorrigering
Auto korrigering/Manuell korrigering

Varsel
Tone og/eller vibrasjons varsel for innkomne samtaler, innkomne 
mail, innkomne SMS, kalender varsling etc.
Informasjons visning (siste mottatte informasjon)

Telefon-finner
Varsellyden for urets operasjoner høres på mobil telefonen.

Data kommunikasjons Spesifikasjoner
Bluetooth® v4.0 (Bluetooth® lavenergi teknologi kompatibel)
Data rate: 1 Mbps
Ytelse: 0 dBm (1 mW)
Kommunikasjons rekkevidde:  Max 2 meters. (avhenger av 

miljøet)
kryptering: 128 bit AES

N-59

Annen : Varsel for lavt batterinivå; Auto returtil Tidvisnings Modus; 
Strømsparing; Vibrasjons varsling; Trykk funksjon; Sterkt LED lys; 
Auto lys; Valgbar lys-varighet, Operasjons tonepå/av.

Batteri : Ett lithium batteri (Type: CR2032)

Ca. levetid for 
batteri

: Ca. 2 år
Forutsetter
  Mobil Link Funksjoner: 12 timer/dag
 Kontroll funksjon: 2 timer/dag
 Varsler for innkomne samtaler:  3 ganger (tone og vibrasjon i 2 

sekunder) pr. dag.
 Innkomne mail, andre varsler:  10 ganger (tone kun i 2 sekunder) 

pr. dag.
  Lys-funksjonen: En gang (1,5 sekunder) pr. dag
  Alarm: En gang (tone kun i 10 sekunder) pr. dag

Ca batteri levetid kan bli kortet ned ved hyppigere bruk av 
funksjonene.

N-60 L-1

By Kode Tabell

L-2

By Kode Tabell

By kode By UTC Offset/ 
GMT Forskjell

Sommertid Periode
Sommertid Start Sommertid Slutt

PAGO PAGO (PPG) Pago Pago –11
Ingen Ingen

HONOLULU (HNL) Honolulu –10
ANCHORAGE (ANC) Anchorage –9

2:00 a.m., andre 
søndag i Mars

2:00 a.m., første 
søndag i november

LOS ANGELES (LAX) Los 
Angeles –8

DENVER (DEN) Denver –7
CHICAGO ( C H I ) Chicago –6
NEW YORK (NYC) New York –5

SANTIAGO (SCL) Santiago –4 Midnatt andre 
søndag i oktober

Midnatt andre 
søndag i mars

RIO Rio De 
Janeiro –3 Midnatt, tredje 

søndag i oktober

Midnatt,tredje 
søndag i februar 

eller midnatt,fjerde 
søndag i februar

L-3

By kode By UTC Offset/ 
GMT Forskjell

Sommertid Periode
Sommertid Start Sommertid Slutt

F. DE NORONHA (FEN) Fernando 
de Noronha –2

Ingen IngenPRAIA ( R A I ) Praia –1
UTC

0
LONDON (LON) London 1:00 a.m., siste 

søndag i Mars
2:00 a.m., siste 

søndag i oktober

PARIS (PAR) Paris +1 2:00 a.m., siste 
søndag i Mars

3:00 a.m., last 
Sunday in October

ATHENS (ATH) Athens +2 3:00 a.m., siste 
søndag i Mars

4:00 a.m., last 
Sunday in October

JEDDAH (JED) Jeddah +3 Ingen Ingen

TEHRAN (THR) Tehran +3.5
Midnatt, 22. mars 
eller Midnatt, 21. 

mars

Midnatt, 22. 
september eller 

Midnatt, 21. 
september

DUBAI (DXB) Dubai +4 Ingen Ingen

L-4

By kode By UTC Offset/ 
GMT Forskjell

Sommertid Periode
Sommertid Start Sommertid Slutt

KABUL (KBL) Kabul +4.5

Ingen Ingen

KARACHI ( K H I ) Karachi +5
DELHI (DEL) Delhi +5.5
DHAKA (DAC) Dhaka +6
YANGON (RGN) Yangon +6.5
BANGKOK (BKK) Bangkok +7
HONG KONG (HKG) Hong Kong +8
TOKYO (TYO) Tokyo +9
ADELAIDE (ADL) Adelaide +9.5 2:00 a.m., første 

søndag i oktober
3:00 a.m.,første 
søndag i AprilSYDNEY (SYD) Sydney +10

NOUMEA (NOU) Noumea +11 None None

WELLINGTON (WLG) Wellington +12 2:00 a.m., siste 
søndag i September

3:00 a.m., første 
søndag i April

L-5

Basert på data fra desember 2010.



Bruksanvisning - modul 3419

N-50

Andre innstillinger

Du kan bruke prosedyren i dette avsnittet til å slå knappetonen på eller av.
Du kan også velge enten tone eller vibrasjon som varslings metode for alarmen 
og nedtellingen.

Hvordan slå av og på knappetonen

 ●1   Stå i Tidvisnings Modus og hold inne A i ca. 2 
sekunder til skjermen for innstilling av tids sone 
kommer frem.

N-51

 ●2   Trykk C ni ganger for å vise innstilling av 
knappetonen.

 Se “Configuring Current Time and Date Settings 
Manually” (side N-19).

 Skjermen vil enten vise [KEY ] eller [MUTE].

 ●3   Trykk D for å veksle mellom [KEY ] (PÅ) og [MUTE] 
(AV).
 Når [MUTE] (AV) er valgt, vil MUTE indikatoren vises 
for å indikere at knappetonen er deaktivert.

Mute indikator

N-52

 ●4   For å returnere til Tidvisnings Modus, trykkes A.

Merk

  Prosedyren over berører kun knappetonen. Alarmen, timesignal og nedtellings 
alarmen blir ikke berørt.

Å endre alarmenes/nedtellingens varslings metode

 ●1   Stå i Tidvisnings Modus og hold inne A i ca. 2 
sekunder til skjermen for innstilling av tids sone 
kommer frem.

1  
 ●2   Trykk C 11 ganger for å vise skjermen for varslings 
innstilling.
 Se “Configuring Current Time and Date Settings 
Manually” (side N-19).

 Skjermen vil enten vise [VIB] eller [BEEP].

N-53

 ●3   Trykk D for å veksle mellom [VIB] og [BEEP].
 Vibrasjons indikatoren vises i displayet når [VIB] er valgt.

: Varsling med vibrasjon.

: Varsling med tone.

Vibreringsvarsel

Vibrasjons indikator

Tone varsling

 ●4   For å returnere til Tidvisnings Modus, trykkes A.

N-54

Indikasjon for lavt batteri

En indikator for lavt batteri vises i displayet når batteri nivået faller under et visst 
nivå. Noen av urets funksjoner vil ikke være tilgjengelig når indikatoren for lavt 
batteri er synlig i displayet.. Hvis indikatoren for lavt batterinivå vises i displayet, 
bør batteriet skiftes ut så snart som mulig.

Merk

  For info om batteriets levetid samt batteri type, se ÅProdukt spesifikasjonerÅ.

Se “Specifications” (side N-56).

N-55

Følgende beskriver hvordan lavt batteri nivå virker inn på urets funksjoner .
  Uret går til Tidvisnings Modus.
  Bluetooth koplingen slås av og Mobile Link er 
deaktivert.

  Lyset blir deaktivert.
  Varsling høres og vibrasjon blir deaktivert.
  Dobbel-tap blir deaktivert

Merk

  Repeterende bruk av Mobile Link funksjoner, lyset, tone/vibrasjons varsling eller 
andre funksjoner over en kort periode kan resultere i kortvarig fall på batteri 
nivået. Dette kan føre til en midlertidig visning av batteri nivå indikatoren og en 
begrenset tilgang på noen av urets funksjoner.

Indikasjon for lavt batteri

N-56

Spesifikasjoner

Nøyaktighet 
ved normal 
temperatur

: ±15 sekunder pr måned

Basis 
funksjoner

: Timer, minutter, sekunder; a.m./p.m. (P); 12/24-timers tidvisnings 
format; Måned, dato, ukedag; Full auto kalendar (2000 til 2099); 
Innstilling av sommertid

Verdenstid : Gjeldende tid i 100 byer (35 tids soner) + UTC (Universal 
Coordinated Time) tidvisning; innstilling av sommertid.

Alarmer og 
timesignal

: Alarmer
5 daglige alarmer med en snooze alarm
Innstillings enhet: Time, minutt
Tone eller vibrasjons varsling: 10 sekunder

Timesignal
Piper eller vibrerer hver hele time

N-57

Stoppeklokke : Måleenhet: 1/100 sekund
Målekapasitet:  999:59'59.99Å (1000 timer)
Måle nøyaktighet: ±0.0006%
Måle funksjoner:  Medgått tid, Akkumulert tid, Mellomtider

Nedtelleren : Nedtellingsenher: 1/10 sekund
Nedtellings intervall: 100 timer
Måle nøyaktighet: ±0.0006%
Innstillingsenhet: 1 sekund
Signal for at tiden er ute:  10-sekunds tone eller vibrasjon

N-58

Mobil Link 
Funksjoner

: Tidskorrigering
Auto korrigering/Manuell korrigering

Varsel
Tone og/eller vibrasjons varsel for innkomne samtaler, innkomne 
mail, innkomne SMS, kalender varsling etc.
Informasjons visning (siste mottatte informasjon)

Telefon-finner
Varsellyden for urets operasjoner høres på mobil telefonen.

Data kommunikasjons Spesifikasjoner
Bluetooth® v4.0 (Bluetooth® lavenergi teknologi kompatibel)
Data rate: 1 Mbps
Ytelse: 0 dBm (1 mW)
Kommunikasjons rekkevidde:  Max 2 meters. (avhenger av 

miljøet)
kryptering: 128 bit AES

N-59

Annen : Varsel for lavt batterinivå; Auto returtil Tidvisnings Modus; 
Strømsparing; Vibrasjons varsling; Trykk funksjon; Sterkt LED lys; 
Auto lys; Valgbar lys-varighet, Operasjons tonepå/av.

Batteri : Ett lithium batteri (Type: CR2032)

Ca. levetid for 
batteri

: Ca. 2 år
Forutsetter
  Mobil Link Funksjoner: 12 timer/dag
 Kontroll funksjon: 2 timer/dag
 Varsler for innkomne samtaler:  3 ganger (tone og vibrasjon i 2 

sekunder) pr. dag.
 Innkomne mail, andre varsler:  10 ganger (tone kun i 2 sekunder) 

pr. dag.
  Lys-funksjonen: En gang (1,5 sekunder) pr. dag
  Alarm: En gang (tone kun i 10 sekunder) pr. dag

Ca batteri levetid kan bli kortet ned ved hyppigere bruk av 
funksjonene.

N-60 L-1

By Kode Tabell

L-2

By Kode Tabell

By kode By UTC Offset/ 
GMT Forskjell

Sommertid Periode
Sommertid Start Sommertid Slutt

PAGO PAGO (PPG) Pago Pago –11
Ingen Ingen

HONOLULU (HNL) Honolulu –10
ANCHORAGE (ANC) Anchorage –9

2:00 a.m., andre 
søndag i Mars

2:00 a.m., første 
søndag i november

LOS ANGELES (LAX) Los 
Angeles –8

DENVER (DEN) Denver –7
CHICAGO ( C H I ) Chicago –6
NEW YORK (NYC) New York –5

SANTIAGO (SCL) Santiago –4 Midnatt andre 
søndag i oktober

Midnatt andre 
søndag i mars

RIO Rio De 
Janeiro –3 Midnatt, tredje 

søndag i oktober

Midnatt,tredje 
søndag i februar 

eller midnatt,fjerde 
søndag i februar

L-3

By kode By UTC Offset/ 
GMT Forskjell

Sommertid Periode
Sommertid Start Sommertid Slutt

F. DE NORONHA (FEN) Fernando 
de Noronha –2

Ingen IngenPRAIA ( R A I ) Praia –1
UTC

0
LONDON (LON) London 1:00 a.m., siste 

søndag i Mars
2:00 a.m., siste 

søndag i oktober

PARIS (PAR) Paris +1 2:00 a.m., siste 
søndag i Mars

3:00 a.m., last 
Sunday in October

ATHENS (ATH) Athens +2 3:00 a.m., siste 
søndag i Mars

4:00 a.m., last 
Sunday in October

JEDDAH (JED) Jeddah +3 Ingen Ingen

TEHRAN (THR) Tehran +3.5
Midnatt, 22. mars 
eller Midnatt, 21. 

mars

Midnatt, 22. 
september eller 

Midnatt, 21. 
september

DUBAI (DXB) Dubai +4 Ingen Ingen

L-4

By kode By UTC Offset/ 
GMT Forskjell

Sommertid Periode
Sommertid Start Sommertid Slutt

KABUL (KBL) Kabul +4.5

Ingen Ingen

KARACHI ( K H I ) Karachi +5
DELHI (DEL) Delhi +5.5
DHAKA (DAC) Dhaka +6
YANGON (RGN) Yangon +6.5
BANGKOK (BKK) Bangkok +7
HONG KONG (HKG) Hong Kong +8
TOKYO (TYO) Tokyo +9
ADELAIDE (ADL) Adelaide +9.5 2:00 a.m., første 

søndag i oktober
3:00 a.m.,første 
søndag i AprilSYDNEY (SYD) Sydney +10

NOUMEA (NOU) Noumea +11 None None

WELLINGTON (WLG) Wellington +12 2:00 a.m., siste 
søndag i September

3:00 a.m., første 
søndag i April

L-5

Basert på data fra desember 2010.


