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Basis Operasjoner      

Dette avsnittet gir en oversikt over uret 

og forklarer operasjoner som er felles 

for alle Moduser.

Merk

● Figurene i denne manualen er 

laget for å gjøre forklaringene 

lettere. En figur kan avvike noe 

fra enheten den representerer.

Navigering mellom 
Modus

Dette uret har syv Modus. Naviger 

mellom Modusene som vist under.

C

C

C

C

C

C

Innstillings Modus

Nedtellings Modus Stoppeklokke Modus

Alarm Modus

Verdenstid ModusTidvisnings Modus

B 
(Ca.0.5 

sekunder)

Kontroll Modus*

Bruk (C) knappen for å navigere 

mellom Modusene (funksjonene). For å 

gå til Kontroll Modus, holder du inne (B) 

i ca. 0.5 sekunder.

* Når uret går til Kontroll Modus vil det 

bli etablert kontakt med mobilen og 

Bluetooth indikatoren vil vises på 

mobilens display.
Bluetooth indikator

Å bruke Dreiebryteren

Roter dreiebryteren for å endre 

innstillingene.

● Roteres dreiebryteren raskt tre 

ganger for å starte hurtig-stilling 

fremover eller bakover. For å stoppe 

hurtig-stillingen, roter dreiebryteren 

den motsatte veien eller trykk på en 

knapp.

Viktig!

● Roter dreiebryteren uten å trekke 

den ut. Trekkes det med sterk 

kraft kan det føre til feil eller 

skade.

● For å unngå feil vil den første 

rotasjonen ikke føre til noe. 

Fortsett å roter for å utføre 

den ønskede operasjonen. 

Forebygging av feil reaktiveres 

omtrent tre minutter etter siste 

operasjon.

Å flytte viserne

Time- og Minuttviserne kan flyttes for 

lettere å kunne lese av displayene

1. For å flytte viserne holder du inne 

(L) mens du trykker (C).

● Nå vil viserne flytte seg til en 

posisjone hvor de ikke blokkerer 

det digitale displayet.

●  HANDS indikatoren blinker når 

viserne har flyttet seg.

Eksempel:

Å flytte viserne når uret er 10:35

 VISER (HANDS) indikator

2. For å returnere viserne til normal 

posisjon holder du inne (L) mens du 

trykker (C) igjen.

Merk

● Denne funksjonen kan brukes i 

alle Modus.

● Urets knappe operasjoner 

forblir de samme når viserne er 

forskjøvet.

● Endrer du til et annet Modus vil 

viserne automatisk gå tilbake til 

de normale posisjonene.

● De forskjøvede viserne vil 

gå tilbake til deres normale 

posisjoner hvis ingen knapper blir 

trykket på i løpet av 1 time.

● Viserne vil forskyve seg 

automatisk når en innstilling blir 

utført. Dette gjelder i alle Modus. 

De går tilbake til de normale 

posisjonene når innstillingene er 

ferdig.
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Å bruke Mobile Link 
med en Mobil      

Når det er en Bluetooth-tilkopling 
mellom uret og mobil telefonen vil tiden 
på uret justere seg automatisk og du 
kan utføre musikk applikasjoner fra uret.

Merk

● Dette avsnittet beskriver uret og 
mobil telefonens operasjoner. 

X : Ur operasjon 

Y : Mobil telefon operasjon

Klargjøring          

1. Innstaller den påkrevde 
applikasjonen på mobilen.

For å bruke uret sammen med en mobil 

telefon må du gå inn på en av linkene 

under og innstallere CASIO G-SHOCK+ 

appen  på mobil telefonen.

● iOS (iPhone)

https://itunes.apple.com/us/app/

id760165998?ls=1&mt=8

● Android (GALAXY, etc.)

https://play.google.com/store/apps/

details?id=com.casio.watchplus

Merk

● I tillegg til G-SHOCK+, er der 

også en annen G-SHOCK musikk 

app som heter G’MIX App. Du 

kan installere G’MIX Appen på 

mobil telefonen din ved å starte 

G-SHOCK+ og følge de instrukser 

som kommer frem i skjermen.

B Konfigurering av Bluetooth-

innstillingene

Aktiver mobil telefonens Bluetooth.

iPhone Brukere

1. Y På Hjem skjermen, trykk 
“Innstillinger” n “Bluetooth”.

2. Y Aktiver “Bluetooth”.

3. Y Trykk “Innstillinger” for å gå tilbake 
til “Innstillings” skjermen.

4. Y Trykk på i følgende rekkefølge: 
“Personvern” n “Bluetooth -deling”.

5. Y Aktiver “G-SHOCK+”.

Android Brukere

Y Aktiver Bluetooth.

● Hvis du har valget mellom “Bluetooth” 
og “Bluetooth Smart”, velger du 
“Bluetooth Smart”.

Merk

● For detaljer om innstillings 
prosedyrer må du se i mobil 
telefonens dokumentasjon.

C Pare uret med en mobil

Før du kan bruke uret i kombinasjon 
med en mobil telefon må du først 
pare de. Når uret er paret med mobil 
telefonen trenger du vanligvis ikke å 
pare de igjen.

1. Legg mobil telefonen inntil (innen 1 
meter) uret.

2. Y På Hjem skjermen trykker du 
“G-SHOCK+” ikonet.

● Hvis G’MIX Appen ikke er 
installert på mobil telefonen, 
vil G’MIX Appens installasjons 
skjerm komme frem. Følg 
instruksene som kommer frem for 
å installere appen.

3. Y Velg “GBA-400” og trykk så 
“Neste”.

4. Y Utfør det som appen sier.

● Hvis en tekst vises, følg da den 
informasjonen som vises på 
mobil telefon skjermen.

● Når paringen er ferdig vil 
Bluetooth-indikatoren vises for å 
indikere at uret er sammenkoplet 
med mobil telefonen.

Bluetooth indikator

5. Y Trykk “Start”.

Nå vises G-SHOCK+ topp 
skjermen.

Merk

● Hvis parin feiler av en eller annen 
grunn, må du utføre prsedyren 
igjen fra trinn 2.

Automatisk justering av 
tid

Uret kan stilles inn slik at det justerer 

tiden automatisk hver dag i samsvar 

med tiden på mobil telefonen.

● Å bruke automatisk justering

Planlegg automatisk justering på tider 

når mobil telefonen og uret normalt er 

nær hverandre som vist i figuren under.

● Når du sover om natten

22:00

● Når du er på kontoret om dagen

14:00

Viktig!

● Selv om der ikke er Bluetooth 

tilkopling når tiden for automatisk 

justering er nådd, vil en tilkopling 

bli etablert og justeringene vil bli 

utført automatisk. Tilkoplingen 

vil automatisk bli avsluttet når 

justeringen er ferdig.

● Tiden på uret blir automatisk 

justert i samsvar med tiden på 

mobil telefonen når de er tilkoplet 

hverandre.
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● Sett tiden for auto justering

Bruk G-SHOCK+ på mobil telefonen for 

å sette tiden for automatisk justering.

1. Y På Hjem skjermen trykker du 

“G-SHOCK+” ikonet.

Nå vises “Searching for watch...”.

2. X Hold inne (B) knappen i ca. 0.5 

sekunder.

Nå vil uret og mobil telefonen bli 

sammenkoplet, og uret vil gå til 

Kontroll Modus.

3. Y Trykk “Watch settings”.

4. Y Trykk “Basic settings”.

5. Y Trykk “Time adjustment”.

● Følg informasjonen som vises på 

mobil telefon skjermen.

Merk

● Faktisk justering av urets tid vil 

skje ca. 30 sekunder etter den 

tiden du har satt for automatisk 

justering. 

Eksempel: Hvis du har satt 22:00 

som tid for automatisk justering, 

vil justeringen starte 30 sekunder 

etter 22:00.

● Uret piper hvis justeringen feiler. 

Hvis det skjer må du legge uret 

og mobil telefonen nærmere 

hverandre.

Musikk App Operasjoner

CASIO G’MIX App musikk app 

som kjører på mobil telefonen kan 

kontrolleres fra uret ditt.

Merk

● G’MIX App'en gir deg 3 Modus 

for å nyte musikk.

● PLAYER Modus

Dette Modus lar deg justere lyd 

kvaliteten og spille av musikk fra mobil 

telefonens musikk bibliotek.

● SEARCH Modus

Hvis det spilles musikk i det område 

du er i, kan du bruke dette Modus til å 

finne sangens tittel.

● SOUNDER Modus

Bruk dette Modus for å utføre urets 

operasjoner for spilling av G’MIX 

Appens innebygde lyder eller lyder som 

du har laget selv.

Å installere G’MIX App

For å kunne bruke funksjonene som 

beskrevet over må du installere G’MIX 

App'en på din mobil telefon som 

beskrevet under.

1. Y Trykk “G-SHOCK+” ikonet.

Nå vises “Searching for watch...”.

2. X Hold inne (B) knappen i ca. 0.5 

sekunder.

3. Y Trykk “Music App settings”.

Følg informasjonen som vises på 

mobil telefon skjermen.

● Å bruke G’MIX App'en

Der må være en kopling mellom uret 

og mobil telefonen for å kunne bruke 

G'MIX App'en. Utfør operasjonen under.

1. Y På Hjem skjermen trykker du 

“G-SHOCK+” ikonet.

2. X Hold inne (B) knappen i ca. 0.5 

sekunder.

Uret går til Kontroll Modus.

3. X Bruk knappene eller dreiebryteren 

for å utføre de operasjonene du 

ønsker.
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Merk

● Med G’MIX App'en kan du 

tildele følgende funksjoner til 

dreiebryteren: 

volum nivå, valg av sang, valg 

av album, valg av artist, valg av 

spilleliste, valg av effekt, valg av 

SOUNDER lyd.

● Med en iPhone, kan du 

kontrollere G’MIX App'en eller 

standard iPhone Music app'en fra 

uret. Hvis du ønsker å kontrollere 

standard iPhone Music app'en 

fra uret må du følge prosedyren 

under. 

1. Fjern/slett G’MIX App'en fra 

mobiltelefonen. 

2. På G-SHOCK+ hovedskjermen, 

trykk: “Music App settings” n 

“Music”.

● Visse musikk fil typer støttes 

kanskje ikke for avspilling med 

G’MIX App'en.

Sang Tittel Søk

Hvis det spilles musikk i det område du 

er i, kan du bruke Sang Tittel Søk til å 

finne sangens tittel.

Viktig!

● Mobiltelefonen din må ha 

CASIO G’MIX App'ens music 

app installert for å bruke disse 

innstillingene. 

l Music App Operasjoner

Utfør prosedyren under når det ikke 

er en kopling mellom uret og mobil 

telefonen.

1. X Hvis uret er sammenkoplet med 

en mobil telefon,må du holde inne 

(B) i ca. 0.5 sekunder for å avbryte 

koplingen.

2. X Gå til Tidvisnings Modus og roter 

dreiebryteren raskt 2 ganger.

Nå vil [SEARCH] vises i displayet 

for å indikere at et søk har startet.

● Hvis søket er vellykket,vil sang 

tittelen vises i urets display.

Dreiebryter
Sang tittel

3. X Trykk en knapp, bortsett fra (L) for 

å fjerne sang tittelen fra skjermen.

Merk

● Den viste sang tittelen kan være 

opptil 17 karakterer (bokstaver, 

tall, symboler) eller fem Japanske 

(katakana) karakterer lang.

● [*CHECK App] vil vises hvis 

karakterer som ikke støttes er 

inkludert eller hvis der er flere 

titler for sangen. Skjer dette må 

du bruke mobiltelefonen din for å 

sjekke sang tittelen.

● [*FAILED] vil vises hvis sang 

tittelen ikke finnes.

● Denne funksjonen er kun 

tilgjengelig når G-SHOCK+ og 

G’MIX App'en kjører på mobil 

telefonen.

Telefon Finner

Du kan bruke "Telefon Finner (Phone 

Finder)" for å utløse en tone på mobil 

telefonen for å gjøre det enkelt å finne 

den. Tonen vil høres selv om mobilen 

står på lydløs.

● Denne funksjonen er kun tilgjengelig 

når G-SHOCK+ kjører på mobil 

telefonen.

Viktig!

● Ikke bruk denne funksjonen i 

områder hvor mobilbruk ikke er 

tillatt.

● Tonen høres med høyt volum. 

Ikke bruk denne funksjonen 

når du har koplet øreplugger til 

mobiltelefonen.

1. X Hvis uret er sammenkoplet med 

en mobil telefon,må du holde inne 

(B) i ca. 0.5 sekunder for å avbryte 

koplingen.

2. X I Tidvisnings Modus, hold inne (D) 

knappen i ca. 1 sekund.

Dette vil vise ur skjermen som vist 

under og du vil høre en tone fra 

mobiltelefonen.

● Det vil ta noen sekunder før du 

hører lyd fra mobiltelefonen.

3. X Trykk på en knapp for å stoppe 

lyden..

● Du kan trykke en av urets 

knapper for å stoppe lyden på 

mobiltelefonen kun i de første 30 

sekundene etter at lyden startet.
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Konfigurere urets 
innstillinger

G-SHOCK+ kan brukes til enkelt 

å konfigurere alarm, nedtelling og 

12/24-timers visning.

1. Y Trykk “G-SHOCK+” ikonet.

2. X Hold inne (B) knappen i ca. 0.5 

sekunder.

Nå vil uret og mobil telefonen bli 

sammenkoplet, og uret vil gå til 

Kontroll Modus.

3. Y Trykk “Watch settings”.

4. Y Velg den innstillingen du ønsker 

å endre og følg så anvisningene på 

mobiltelefonen.

Innstilling for Verdenstid 
Byen

Med Verdenstid kan du velge ønsket 

Verdenstid By fra G-SHOCK+ city list 

eller world map.

1. Y Trykk “G-SHOCK+” ikonet.

2. X Hold inne (B) knappen i ca. 0.5 

sekunder.

Nå vil uret og mobil telefonen bli 

sammenkoplet, og uret vil gå til 

Kontroll Modus.

3. Y Trykk “Watch settings”.

4. Y Trykk “World time”.

5. Y Følg informasjonen som vises på 

mobil telefonen.

Merk

● G-SHOCK+ Verdenstid lar deg 

velge mellom ca. 300 byer som 

Verdenstid By. Hvis den byen 

du har valgt med G-SHOCK+ 

ikke er inkludert i de 100 byene 

som støttes av uret, den byens 

tidssone vil da bli registrert til 

[EXTRA] i urets byliste.

Å justere viserne

Du kan bruke G-SHOCK+ til å rette 

visernes posisjoner når de ikke viser 

samme tid som den digitale.

1. Y Trykk “G-SHOCK+” ikonet.

2. X Hold inne (B) knappen i ca. 0.5 

sekunder.

Nå vil uret og mobil telefonen bli 

sammenkoplet, og uret vil gå til 

Kontroll Modus.

3. Y Trykk “Watch settings”.

4. Y Trykk “Basic settings”.

5. Y Trykk “Adjusting home positions”.

6. Y Følg informasjonen som vises på 

mobil telefonen.

Tilkopling          

Avbryte en tilkobling med en 
telefon

Etter FrakoplingTilkoplet

For å avslutte Bluetooth-tilkoblingen, 

hold inne (B) i ca. 0.5 sekunder til 

Bluetooth indikatoren forsvinner.

Tilkopling med en telefon

Dette avsnittet forklarer hvordan 

etablere en Bluetooth tilkopling mellom 

en telefon som er paret med uret.

● Hvis uret ikke er paret med telefonen 

du ønsker å kople til, må du utføre 

prosedyren under “C Pare uret med 

en mobil telefon” for å pare de.

1. Legg mobil telefonen inntil (innen 1 

meter) uret.

2. X Hvis Bluetooth indikatoren 

ikke vises, hold inne (B) i ca. 0.5 

sekunder for å kople til.

Dette vil etablere Bluetooth 

tilkopling og så vil Bluetooth 

indikatoren vises i displayet.

● Uret vil gå til Kontroll Modus.

TilkopletIkke Tilkoplet

Viktig!

● Hvis du har problemer med 

å etablere kontakt kan det 

bety at G-SHOCK+ ikke 

kjører på mobiltelefonen. På 

mobiltelefonens hjem skjerm 

trykker du “G-SHOCK+” ikonet. 

Så på uret, hold inne (B) knappen 

i ca. 0.5 sekunder.
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Merk

● Tilkoplingen vil bli avbrutt hvis du 

ikke utfører noen operasjoner på 

uret eller mobiltelefonen i løpet av 

en viss tid (tilkoblings grense tid). 

Å spesifisere tilkoblings 

grense tiden, utfør følgende 

operasjon med G-SHOCK+: 

“Watch settings”n“Basic 

settings”n“Connection time”. 

Neste, spesifiser en innstilling på 

1 time, 1.5 timer eller 2 timer.

Varsling ved tilkoplingsbrudd

Når der er en Bluetooth kopling mellom 

mobiltelefonen og uret vil [LINKLOSS] 

varselet komme frem i urets display i 

følgende tilfeller: Hvis du ikke utfører 

noen telefon operasjoner, hvis 

distansen mellom mobiltelefonen og 

uret blir for lang, hvis mobiltelefonen 

er slått av, hvis du mister kontakten 

p.g.a. radioforstyrrelser eller andre ting. 

Å miste kontakten fører til at uret går 

tilbake til Tidvisings Modus. 

For å kople til på nytt må du flytte uret 

og telefonen nær hverandre og så 

holde inne urets (B) knapp i ca. 0.5 

sekunder.

● Hvis “Tone” er valgt for 

G-SHOCK+ “Varsling ved 

tilkoplingsbrudd” innstilling, vil uret 

pipe hvis tilkoplingsbrudd oppstår. 

l Konfigurering av urets innstillinger

Gå til urets Fly Modus

Bruk Fly Modus for å deaktivere 

Bluetooth-radiobølge sendingene. 

Gå til Fly Modus når du er på et 

sykehus, i et fly eller andres steder hvor 

sending av radio-bølger ikke er tillatt.

Viktig!

● Funksjonene under er deaktivert i 

Fly Modus.
● Auto justering
● Sang Tittel Søk
● Telefon-finner
● Bluetooth tilkopling

1. X Hvis uret er sammenkoplet med 

en mobil telefon,må du holde inne 

(B) i ca. 0.5 sekunder for å avbryte 

koplingen.

2. X Hold inne (C) i ca. 4 sekunder.

Dette gjør at uret går til Fly Modus 

og viser Fly indikatoren.

● Hver gang (C) knappen blir holdt 

nede i ca. 4 sekunder vil uret gå 

inn i, eller ut av Fly Modus.

Fly indikator

Å se Mobile Link Info

Følg prosedyren under for å se Mobile 

Link Info på uret.

1. X Hold inne (C) knappen i ca. 2 

sekunder.

Dette gjør at uret vil gå til 

Tidvisnings Modus.

● Hvis uret er sammenkoplet med 

en mobil telefon,må du holde 

inne (B) i ca. 0.5 sekunder for å 

avbryte koplingen.

2. X Trykk (C) fem ganger for å 

komme til Setup Modus.

[SETUP] vil vises i displayet 

etterfulgt etterfulgt av urets 

enhetsnavn.

Hvert trykk på (D) veksler skjerm 

innholdet i sekvensen som vist 

under.

Urets enhetsnavn

p

Urets enhetsadresse

p

Type telefon som er tilkoblet*

* Vises kun når uret er paret med en 

mobiltelefon.

3. X Trykk (C) for å gå tilbake til 

Tidvisnings Modus.

Nullstilling av parings info

Å frakople uret fra mobiltelefonen må 

du slette parings informasjonen fra 

G-SHOCK+, mobiltelefonen og uret.

● Nullstilling av parings 
informasjonen fra G-SHOCK+

1. X Hvis uret er sammenkoplet med 

en mobil telefon,må du holde inne 

(B) i ca. 0.5 sekunder for å avbryte 

koplingen.

2. Y I det øvre høyre hjørnet av 

G-SHOCK+ hovedskjerm, trykk 

i for å vise “Connection settings” 

skjermen.

3. Y I “Previously registered watch”, 

trykk på det uret du ønsker avbryte 

koplingen med.

4. Y Trykk “Delete pairing registration”.

5. Y Trykk “Yes”.

Dette nullstiller/sletter urets parings 

informasjon fra G-SHOCK+.
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● Å slette parings informasjon 
fra en mobiltelefon

iPhone Brukere

1. Y På Hjem skjermen, trykk 

“Innstillinger” n “Bluetooth”.

2. Y Ved siden av “CASIO GBA-400”, 

tryk g.

3. Y Trykk “Forget this Device”.

Dette nullstiller/sletter urets parings 

informasjon fra mobiltelefonen.

Android Brukere

1. Y På App skjermen, trykk: “Settings” 

n “Bluetooth”.

2. Y  Trykk j ved siden av “CASIO 

GBA-400”.

3. Y Trykk “Unpair”.

Dette nullstiller/sletter urets parings 

informasjon fra mobiltelefonen.

4. Y Bla status linjen nedover og åpne 

"notification panel".

5. Y Trykk e (Bluetooth) for å 

deaktivere Bluetooth, og så re-

aktiver den igjen.

Merk

● Merk at den faktiske operasjonen 

du trenger å utføre avhenger av 

hvilke mobiltelefon du bruker. For 

detaljer, se dokumentasjone for 

din mobiltelefon.

● Å slette parings informasjon 
fra uret

1. X Hold inne (C) knappen i ca. 2 

sekunder.

2. X Trykk (C) fem ganger for å 

komme til Setup Modus.

[SETUP] vil vises i displayet 

etterfulgt etterfulgt av urets navn.

Enhets navn

3. X Hold inne (A) knappen i ca. 2 

sekunder.

Sletting av parings informasjon 

fører til at meldingen [NOT YET 

PAIRED!] ruller fra høyre til venstre 

i urets display.

4. X Trykk (C) for å gå tilbake til 

Tidvisnings Modus.

Tilkopling med en annen 
telefon

Du må utføre opersjonen under når 

du kjøper ny mobiltelefon eller når 

du ønsker å etablere en Bluetooth 

tilkopling med en annen mobiltelefon.

1. Nullstilling av parings info

2. Å pare uret med en mobiltelefon.

Kople et annet ur til en 
mobiltelefon

Du må utføre trinnene under før du 
parer et annet ur med mobiltelefonen, 
f.eks. nå du har kjøpt et nytt ur.

● Å pare uret med en mobil 
telefon

1. Y I det øvre høyre hjørnet av 
G-SHOCK+ hovedskjerm, trykk 

i for å vise “Connection settings” 
skjermen.

2. Y Trykk “Connect new watch”.

3. Y Velg navnet på det uret du ønsker 
å kople til og trykk så “Next”.

● Herfra må du følge instruksene 
som kommer frem på 
mobiltelefonen for å fullføre 
parings operasjonen.

● Å kople til med et ur som 
allerede er paret

1. Y I det øvre høyre hjørnet av 
G-SHOCK+ hovedskjerm, trykk 

i for å vise “Connection settings” 
skjermen.

2. Y Fra listen “Previously registered 
watch”, trykk på navnet til den 
mobilteleofnen du ønsker å kople til 
med.

3. Y Trykk “Connect to this ***”.

● Herfra må du følge instruksene 
som kommer frem på 
mobiltelefonen for å fullføre 
tilkoplings operasjonen.

Viktig!

● En mobiltelefon kan kun være 
tilkoplet et ur om gangen. For 
å kople til et annet ur må du 
først avbryte den nåværende 
tilkoplingen.

Innstilling av uret      

Når uret er tilkoplet en mobiltelefon 

vil det automatisk justere dato og tid 

i forhold til mobiletelefonen. Hvis uret 

ikke er tilkoplet en mobiltelefon må du 

bruke prosedyren under for å justere 

dato og tid.

Klargjøring

Utfør denne prosedyren i Tidvisnings 

Modus. Bruk (C) for å gå til Tidvisnings 

Modus.

l Navigering mellom Modus

Tidvisnings Modus
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Å velge en tidssone

Bruk prosedyren under til å velge en 

tidssone for din Hjemby som er byen 

hvor du normalt vil bruke uret. Hvis du 

er i et område som bruker sommertid 

kan du også aktivere eller deaktivere 

dette.

Viktig!

● Tidene som vises i Verdenstid 

Modus vil ikke være riktig hvis du 

velger feil tidssone.

1. Hold inne (A) knappen i ca. 2 

sekunder.

[SET Hold] vises, og så vil 

innstilling av tidssone blinke.

Dreiebryter

2. Roter dreiebryteren for å endre 

tidssone.

● For informasjon om tidssoner, se 

"Liste over By navn".

Liste over By navn

Eksempel:

Hvis du skal bruke uret i Tokyo må 

du velge [+ 09:00].

3. For å endre sommertid innstillingen 

trykker du (C).

● Hvis du ikke ønsker å endre 

sommertid innstillingen, trykker 

du (A).

4. Skru på dreiebryteren for å vise 

[ON] (sommertid) eller [OFF] 

(standard tid).

5. Trykk (A) når du er ferdig.

Merk

● DST indikatoren vil vises i 

displayet når sommertid er valgt.

Innstilling av tid og dato

1. Hold inne (A) knappen i ca. 2 

sekunder.

[SET Hold] vises, og så vil 

innstilling av tidssone blinke.

Tidssone

2. Trykk (C) 3 ganger til sekundene 

begynner å blinke.

Sekunder

3. Trykk (D) for å nullstille sekundene 

til 00.

● Hvis sekundene er mellom 30 

og 59 når du trykker på (D), vil 

minuttene øke med 1.

4. Trykk (C) til timetallet begynner å 

blinke.

Dreiebryter

Timer

5. Still inn dato.

● Skru på dreiebryteren for å endre 

det blinkende tallet.

● Hvert trykk på (C) gjør at 

blinkingen veksler mellom 

følgende sekvens: time n minutt 

n år n måned n dato.

6. Trykk (A) når du er ferdig.

Skifte mellom 12- og 
24-times tidsvisning

1. Hold inne (A) knappen i ca. 2 

sekunder.

[SET Hold] vises, og så vil 

innstilling av tidssone blinke.

Tidssone

2. Trykk (C) 2 ganger og gjeldende 

innstilling ([12H] eller [24H]) vil 

blinke i displayet.

PM indikator

3. Skru på dreiebryteren for å vise 

[12H] (12-timers tidvisning) eller 

[24H] (24-timers tidvisning).

4. Trykk (A) når du er ferdig.

Merk

● Når 12-timers visning er valgt, vil 

indikatorene vises i displayet for å 

indikere a.m. og p.m. tider.
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Sommertid

Sommertid øker tiden med 1 time, 30 

minutter eller en annen tidslengde 

fra standard tid (STD) i sommer-

månedene. Om sommertid brukes eller 

ikke og hvordan den brukes kommer an 

på hvilket land eller lokalt område man 

er i. Sommertid brukes ikke i noen land 

og lokale områder.

Velg et innstillings 
element

Hvert trykk på (C) viser Tidvisnings 

Modus innstillings skjerm i sekvensen 

som vist under.

Offset tid

p

Sommertid

p

12/24-timers tidsvisning

p

Sekunder

p

Time

p

Minutt

p

År

p

Måned

p

Dato

p

Knappetone på/av

p

Lysvarighet

p

Alarm/Nedtellings varslings metode

p

Returnerer til  "Offset tid" over.

Verdenstid      

Verdenstid lar deg vise gjeldene tid fra 

en av 100 byer over hele verden.

Klargjøring

Utfør denne prosedyren i Verdenstid 

Modus. Bruk (C) for å gå til Verdenstid 

Modus.

l Navigering mellom Modus

Verdenstid Modus

Å se tiden i en annen 
tidssone

1. Roter dreiebryteren for å velge en 

by.

Nå vil gjeldende tid for den valgte 

byen vises.

● Skru dreiebryteren hurtig 3 

ganger den ene eller andre veien 

for hurtigstilling (fremover eller 

bakover).

Dreiebryter

Tid i den valgte byen

By navn

2. Trykk (C) 5 ganger for å returnere til 

Tidvisnings Modus.

Å velge Sommertid

Hvis sommertid brukes i en Verdenstid 

by kan du velge sommertid for den 

byen.

1. Hold inne (A) knappen i ca. 2 

sekunder.

[DST Hold] vises i displayet og så 

vil sommertid innstillingen veksle 

mellom aktivert og deaktivert.

● DST indikatoren vil vises i 

displayet når sommertid er valgt.

Dreiebryter

DST indikator

By navn

2. Trykk (C) 5 ganger for å returnere til 

Tidvisnings Modus.

Alarmer      

Uret vil pipe og/eller blinke når en alarm 

tid blir nådd.

Klargjøring

Utfør denne prosedyren i Alarm Modus. 

Bruk (C) for å gå til Alarm Modus.

l Navigering mellom Modus

Alarm nummer

Alarm Modus
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Still inn alarm tid

1. Skru på dreiebryteren for å bla 

gjennom alarm numrene ([-1] til 

[-5], [:00]) til du kommer til den du 

ønsker å stille inn.

Dreiebryter

Alarm nummer

● [-1] to [-4] 

Dette er vanlige alarmer.

● [-5] 

Dette er en snooze alarm. 

Uret piper når alarm tiden er 

nådd. Så vil alarmen gjentas 

7 ganger med 5 minutters 

mellomrom.

● [:00] 

Dette er timesignalet. 

Når dette er aktivert vil uret pipe 

hver hele time.

2. Bruk (D) for å spesifisere 

innstillingen av alarm eller 

timesignalet slik du ønsker.

● [-1] til [-5] 

[OFF]: Alarmen er slått av (vil 

ikke pipe). 

[1TIME]: Alarmen lyder kun 1 

gang på den innstilte alarm tiden. 

[DAILY]: Alarmen lyder hver dag 

på den innstilte alarm tiden.

● [:00] 

[OFF]: Timesignal deaktivert. 

[ON]: Indikerer at timesignalet er 

aktivert og at uret vil pipe hver 

hele time.

3. Hold inne (A) knappen i ca. 2 

sekunder.

[SET Hold] vises og timetallet 

begynne å blinke.

Timer

4. Innstilling av alarm tid.

(C) knappen: Flytter blinkingen fra 

time- til minutt tallet.

Dreiebryteren: Endre innstillingen 

for det blinkende time- eller minutt 

tallet.

5. Trykk (A) når du er ferdig.

6. Trykk (C) 4 ganger for å returnere til 

Tidvisnings Modus.

Å slå av en Alarm

1. Skru på dreiebryteren for å bla 

gjennom alarm skjermene til du 

kommer til den du ønsker å stille 

inn.

Alarm nummer

Dreiebryter

2. Trykk (D) slik at [OFF] vises.

3. Trykk (C) 4 ganger for å returnere til 

Tidvisnings Modus.

Å stoppe en Alarm

Trykk en knapp mens alarmen piper for 

å stoppe den.

Merk

● I tilfelle med snooze alarmen 

vil et trykk på en knapp stoppe 

den gjeldende alarmen. Alarmen 

gjentas 7 ganger med 5 minutters 

mellomrom. For å stoppe 

en pågående snooze alarm 

operasjon, må du deaktivere 

alarmen.

Alarm indikatorer

Aktivering av en alarm eller timesignalet 

fører til at den gjeldende indikator vises 

i displayet.

Timesignal indikator

Snooze 
indikator

Alarm indikator

Når en alarm er aktivert:

Alarm indikatoren vises.

Når en snooze alarm er aktivert:

Aarm indikatoren og snooze indikatoren 

vises. (Snooze indikatoren blinker når 

en snooze alarm pågår.)

Når timesignalet er aktivert:

Timesignal indikatoren vises.

Stoppeklokke      

Stoppeklokken kan måle medgått tid 

opp til 999 timer, 59 minutter og 59 

sekunder.

Den kan også måle mellomtider.

Klargjøring

Utfør denne prosedyren i Stoppeklokke 

Modus. Bruk (C) for å gå til 

Stoppeklokke Modus.

l Navigering mellom Modus

Stoppeklokke Modus
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Måling av medgått tid

1/100 sekunder
Sekunder

Minutter

Timer

1. Bruk prosedyren under for å måle 

medgått tid.

D

D

D

D Stop

Resume

Stop

Start

2. Trykk (A) for å nullstille medgått tid 

til null..

3. Trykk (C) 3 ganger for å returnere til 

Tidvisnings Modus.

Måling av mellomtid

Sekunder
Minutter

Timer

1/100 sekunder

1. Bruk prosedyren under for å måle 

mellomtid.

D

A

A

D Stop

Split release

Split

Start

2. Trykk (A) for å nullstille medgått tid 

til null..

3. Trykk (C) 3 ganger for å returnere til 

Tidvisnings Modus.

Nedteller      

Bruk Nedtellings Modus til å utføre en 

nedtelling. Uret piper og/eller blinker 

når nedtellings tiden kommer til null.

Klargjøring

Utfør denne prosedyren i Nedtellings 

Modus. Bruk (C) for å gå til Nedtellings 

Modus.

l Navigering mellom Modus
Nedtellings Modus

Still inn nedtellerens 
start tid

1. Hold inne (A) knappen i ca. 2 

sekunder.

[SET Hold] vises og timetallet 

begynne å blinke.

1/10 sekunder
Sekunder

Minutter

Timer

2. Innstilling av nedtellerens start-tid

(C) knappen: Flytter blinkingen 

mellom time-, minutt og sekund 

tallet.

Dreiebryteren: Endre innstillingen 

for det blinkende time-, minutt eller 

sekund tallet.

Merk

Start-tiden for Nedtelleren kan 

stilles inn med ett-sekunds trinn 

opp til 100 timer.

3. Trykk (A) når du er ferdig.

4. Trykk (C) 2 ganger for å returnere til 

Tidvisnings Modus.

Merk

● Å stille inn tiden på [0H00’00”] 

spesifiserer en nedtellings start 

tid på 100 timer.

Å bruke Nedtelleren

1/10 sekunder
Sekunder

Minutter

Timer

Dreiebryter

Start/Stop

Nullstill (Reset)

1. Trykk (D) for å starte nedtellingen.

Uret piper og/eller blinker når 

nedtellings tiden kommer til null.

● Å avbryte en nedtellings 

operasjon underveis må du 

trykke (D) for å stoppe den og så 

trykker du (A) for å tilbakestille 

nedtelleren til dens start tid..

2. Trykk på en knapp for å stoppe 

alarmen.

3. Trykk (C) 2 ganger for å returnere til 

Tidvisnings Modus.

Lys      

Displayet på uret blir opplyst for enkelt 

å avleses i mørke.

Å slå lyset på

Trykkes (L) slås lyset på.

Merk

● Lyset kan flimre litt hvis det blir 

slått på når uret er koplet til en 

mobiltelefon med Bluetooth.

● Lyset vil gå av hvis det er på når 

en varsling starter.
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Bestemme lys 
varigheten

Du kan velge enten 1.5 sekunder eller 

3 sekunder for lys varigheten.

1. Trykk (C) for å gå til Tidvisnings 

Modus.

l Navigering mellom Modus

2. Hold inne (A) knappen i ca. 2 

sekunder.

[SET Hold] vises, og så vil 

innstilling av tidssone blinke.

Tidssone

3. Trykk (C) 10 ganger til gjeldende 

innstilling ([LT1] eller [LT3]) blinker i 

displayet.

4. Skru på dreiebryteren for å få frem 

den lys varigheten du ønsker å 

bruke.

[LT1]: 1.5-sekund lys

[LT3]: 3-sekund lys

Dreiebryter

5. Trykk (A) når du er ferdig.

Rettelse av viserne      

Sterk magnetisme er påvirkning kan 

forårsake at tiden som vises med 

viserne er forskjellig fra tiden på det 

digitale displayet. Hvis dette skjer må 

du justere visernes posisjoner.

Klargjøring

Utfør denne prosedyren i Tidvisnings 

Modus. Bruk (C) for å gå til Tidvisnings 

Modus.

l Navigering mellom Modus

Tidvisnings Modus

Å justere viserne

1. Hold inne (A) knappen i ca. 5 

sekunder.

[H.SET Hold] vises og så vil [Sub] 

blinke.

Dreiebryter

Disk peker

2. Hvis disk pekeren ikke peker på kl. 

12, skru på dreiebryteren for å flytte 

den dit.

● Roteres dreiebryteren raskt tre 

ganger for å starte hurtig-stilling 

fremover.

3. Trykk (C).

Nå kan du justere time- og 

minuttviserne.

● Trykkes (C) igjen returnerer du til 

disk peker justeringen.

● Knappe- og dreiebryter 

operasjoner er deaktivert når 

viserne er i bevegelse.

Minuttviser

Timeviser

4. Hvis time. og minuttviserne ikke 

peker på kl. 12 må du skru på 

dreiebryteren for å flytte de dit.

5. Trykk (A) for å returnere til 

Tidvisnings Modus.

Basi Innstillinger      

Klargjøring

Utfør denne prosedyren i Tidvisnings 

Modus. Bruk (C) for å gå til Tidvisnings 

Modus.

l Navigering mellom Modus

Tidvisnings Modus

Aktiver knappetone

Følg instruksene under for å aktivere 

eller deaktivere knappetonen.

1. Hold inne (A) knappen i ca. 2 

sekunder.

[SET Hold] vises, og så vil 

innstilling av tidssone blinke.

Tidssone

2. Trykk (C) 9 ganger til gjeldende 

innstilling ([KEY♪ ] eller [MUTE]) 

blinker i displayet.

3. Skru på dreiebryteren for å vise 

[KEY♪ ] eller [MUTE].

[KEY♪ ]: Aktiverer knappetonen.

[MUTE]: Viser mute indikatoren og 

deaktiverer knappetonen.

Dreiebryter

Mute indikator

4. Trykk (A) når du er ferdig.
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Konfigurering av 
varslings metode

Følg instruksene under for å velge kun 

pip eller pip og blinking varsling for 

alarmer, nedtelling etc.

1. Hold inne (A) knappen i ca. 2 

sekunder.

[SET Hold] vises, og så vil 

innstilling av tidssone blinke.

Tidssone

2. Trykk (C) 11 ganger til gjeldende 

innstilling ([BEEP] eller [FLASH]) 

blinker i displayet.

3. Skru på dreiebryteren for å vise 

[BEEP] eller [FLASH].

[BEEP]: pip varsling

[FLASH]: Pip og blinke varsling

Dreiebryter

4. Trykk (A) når du er ferdig.

Tid for bytte av batteri

Når batteri nivået blir lavt vil en batteri 

indikator begynne å blinke og noen 

av funksjonene vil bli deaktivert. Hvis 

batteri indikatoren fortsetter å blinke er 

det tid for å bytte batteriet.

Batteri indikator

Merk

● Når [RECOV] blinker vil noen 

funksjoner være midlertidig 

deaktivert for å unngå at batteriet 

skal gå helt tomt.

Annen informasjon      

Liste over By navn

Denne listen over By navn viser 100 

byer som er innebygd i urets minne. 

For ca. 200 andre byer, se G-SHOCK+ 

app'en.

By Navn Tidssone
(UTC)

+0
Reykjavik
Lisbon
Casablanca
London
Madrid

+1

Paris
Algiers
Brussels
Amsterdam
Zurich
Frankfurt
Oslo
Rome
Copenhagen
Berlin
Stockholm
Budapest
Warsaw
Cape Town

+2

Sofia
Athens
Helsinki
Istanbul
Kyiv
Cairo
Jerusalem
Addis Ababa

+3
Jeddah
Tehran +3:30
Moscow

+4
Dubai
Kabul +4:30
Karachi +5
Delhi +5:30
Kathmandu +5:45
Dhaka +6
Yangon +6:30
Novosibirsk

+7
Bangkok
Hanoi
Jakarta

By Navn Tidssone
Kuala Lumpur

+8

Singapore
Hong Kong
Perth
Beijing
Manila
Shanghai
Taipei
Seoul

+9
Tokyo
Adelaide +9:30
Guam

+10
Sydney
Vladivostok

+11
Noumea
Wellington

+12
Suva
Chatham Islands +12:45
Nukualofa +13
Kiritimati +14
Pago Pago -11
Honolulu -10
Anchorage -9
Vancouver

-8
San Francisco
Seattle
Los Angeles
Tijuana
Edmonton

-7
Phoenix
Chihuahua
Denver
Mexico City

-6

Winnipeg
Dallas
Houston
Guatemala City
Chicago
Atlanta

-5

Havana
Toronto
Lima
Washington DC
Kingston
Philadelphia
Bogota
New York
Boston
Caracas -4:30
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By Navn Tidssone
Santiago

-4
La Paz
San Juan
Halifax
St. John’s -3:30
Buenos Aires

-3Montevideo
Rio de Janeiro
Fernando de 

Noronha
-2

Praia -1

Indikatorer på skjermen

A Bluetooth indikator

Indikerer at uret er koplet til en 

mobiltelefon (Kontroll Modus).

B Snooze indikator

ndikerer at en snooze alarm pågår.

C Alarm indikator

Indikerer at en alarm er slått på.

D Timesignal indikator

Indikerer at timesignalet er aktivert.

E Fly indikator

Indikerer at uret er i Fly Modus så 

kommunikasjon med mobiltelefonen er 

deaktivert.

F DST indikator

Indikerer at sommertid er aktivert.

G AM/PM indikator

Indikerer a.m. pg p.m. tider når 

12-timers tidvisning er valgt.

H Mute indikator

Knappetone er deaktivert.

I Indiator for at viserne har flyttet seg

Viserne har flyttet på seg.

Støttede telefonmodeller

For informasjon om støttede 

telefonmodeller, besøk CASIO Website.

http://world.g-shock.com/asia-mea/en/

ble/gba/smartphone/

Mobil Link forholdsregler

● Juridiske Forholdsregler

● Dette produktet er i samsvar med, 

eller har fått godkjennelse under 

radio lover i ulike land og geografiske 

områder. Å bruke dette uret i områder 

hvor det ikker er i samsvar med eller 

ikke har fått godkjenning i henhold til 

radio lover, kan være straffbart. For 

detaljer, besøk CASIO Website. 

http://world.casio.com/ce/BLE/

● Bruk av dette produktet om bord i 

fly er begrenset av luftfarts lover i 

hvert enkelt land. Pass på å følge 

instruksjonene til flypersonalet.

● Forholdsregler ved bruk av 
Mobile Link

● Når uret brukes sammen med en 

mobiltelefon må de være nærmt 

hverandre. En rekkevidde på 2 meter 

er bare anbefalt som en retningslinje, 

men lokale forhold (vegger, møbler 

etc.), bygningens konstruksjon og 

andre faktorer kan gjøre det til at 

rekkevidden blir mindre.

● Dette uret kan bli påvirket av andre 

enheter (elektroniske enheter, 

audio/video utstyr, kontor utstyr 

etc.) Spesielt kan det bli påvirket 

av en mikrobølgeovn. Uret kan 

ikke kommunisere normalt med en 

mobiltelefon hvis en microbølgeovn 

er startet i nærheten. Derimot kan 

uret forårsake støy i radio mottak og 

video bilder på TV.

● Bluetooth på dette uret bruker 

samme frekvens bånd (2.4 GHz) 

som en trådløs LAN enhet, og bruk 

av slikt utstyr i nærheten av uret 

kan føre til radio forstyrrelser, treg 

kommunikasjons hastighet og støy for 

uret og den trådløse LAN enheten, 

eller til og med kommunikasjon feil:

● Å stoppe radiobølge sending 
fra uret

Uret sender ut radiobølger når 

Bluetooth indikatoren (e) vises eller 

blinker. Selv om Bluetooth indikatoren 

(e) ikke vises eller blinker vil uret 

forsøke å kople til en mobiltelefon en 

gang pr dag for å oppdatere urets tid.

Når du er på et sykehus, inne i et 

fly ellerandre områder hvor bruk av 

radiobølger er forbudt, må du deaktivere 

radiobølge senderen ved å holde 

inne (B) knappen i ca. 0.5 sekunder 

til Bluetooth indikatoren forsvinner fra 

urets display. Så må du holde inne (C) 

knappen i ca. 4 sekunder for å gå til Fly 

Modus.
I Fly ModusVanlig Tidvisning

For detaljer, se “Å gå til urets Fly 

Modus”.

Copyrights og 
Registrerte Copyrights

● Bluetooth® er et registrert varemerke 

av Bluetooth SIG, Inc.

● iPhone og App Store er registrerte 

varemerker av Apple Inc. i USA og 

andre land.

● GALAXY Note og GALAXY S er 

registrerte varemerker av Samsung 

Electronics Co., Ltd.

● Android og Google Play er registrerte 

varemerker av Google Inc.

● Andre selskaps navn og produkt 

navn brukt her er varemerker eller 

registrerte varemerker av deres 

respektive selskap.
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Spørsmål og svar

Jeg kan ikke pare uret 

med en mobil.

Q1 Jeg har aldri klart 

å etablere (pare)

kontakt mellom uret og 

mobiltelefonen.

Bruker du en mobiltelefon som 

støttes?

Sjekk om Mobil modellen og 

dens operativ system støttes av 

uret. 

For informasjon om støttede 

telefonmodeller, besøk CASIO 

Website.

http://world.g-shock.com/asia-

mea/en/ble/gba/smartphone/
YES

Er G-SHOCK+ installert på 

mobiltelefonen?

G-SHOCK+ app'en må være 

installert for å kunne koples til 

uret. 

l 1. Innstaller den påkrevde 

applikasjonen på mobil telefonen.
YES

Er mobiltelefonens Bluetooth 

innstillinger riktigt?

Konfigurer mobiltelefonens 

Bluetooth innstillinger. For 

detaljer om innstillings prosedyrer 

må du se i mobil telefonens 

dokumentasjon.

iPhone Brukere

● “Settings”n“Bluetooth”n On

● “Settings”n “Privacy”n 

“Bluetooth Sharing”n 

“G-SHOCK+”n On

Android Brukere

● Enable Bluetooth.YES

Annet enn det som er nevnt over.

Noen mobiltelefoner må har BT 

Smart deaktivert for å bruke 

G-SHOCK+. For detaljer om 

innstillings prosedyrer må du se i 

mobil telefonens dokumentasjon.

● På App skjermen, trykk: “Menu” 

n “Settings” n “Bluetooth” n 

“Menu” n “BT Smart settings” 

n “Disable”.

Jeg kan ikke kople uret 

med en mobil på nytt.

Q1 Uret vil ikke kople til på 

nytt med mobiltelefonen 

etter at de er blitt 

frakoplet.

Kjører G-SHOCK+ på 

mobiltelefonen?

Sjekk om G-SHOCK+ 

kjører på mobiltelefonen. På 

mobiltelefonens hjem skjerm 

trykker du “G-SHOCK+” ikonet. 

Så, på uret må du holde inne 

CONNECT knappen (B) i ca. 0.5 

sekunder.

YES

Har du prøvd å slå av og på 

mobiltelefonen?

Slå mobiltelefonen av og på 

igjen, og trykk så på G-SHOCK+ 

ikonet. Så, på uret må du holde 

inne  CONNECT knappen (B) i 

ca. 0.5 sekunder.

Q2 Mobiltelefonen er i Fly 

Modus.

Tilkopling med mobiltelefonen er ikke 

mulig når mobiltelefonen er i Fly Modus. 

Når du har gått ut av mobiltelefonens 

Fly Modus må du gå til hjem skjermen 

og trykke på “G-SHOCK+” ikonet. Så, 

på uret må du holde inne  CONNECT 

knappen (B) i ca. 0.5 sekunder.

Q3 Uret er i Fly Modus.

Gå ut av urets Fly Modus. Så, på uret 

må du holde inne CONNECT knappen 

(B) i ca. 0.5 sekunder.

Q4 Jeg endret 

mobiltelefonens 

Bluetooth fra aktivert til 

deaktivert, og nå kan jeg 

ikke kople til lenger.

På mobiltelefonen må du deaktivere og 

så aktivere Bluetooth igjen, og gå så til 

hjem skjermen og trykk på “G-SHOCK+” 

ikonet. Så, på uret må du holde inne 

CONNECT knappen (B) i ca. 0.5 

sekunder.

Q5 Jeg kan ikke kople 

til etter å ha slått av 

mobiltelefonen.

Slå på mobiltelefonen og trykk på 

G-SHOCK+ ikonet. Så, på uret må du 

holde inne CONNECT knappen (B) i 

ca. 0.5 sekunder.
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Mobil-Ur Tilkopling

Q1 Jeg kan ikke etablere 

en tilkopling mellom 

mobiltelefonen og uret.

Har du prøvd å slå av og på 

mobiltelefonen?

Slå mobiltelefonen av og på 

igjen, og trykk så på G-SHOCK+ 

ikonet. Så, på uret må du holde 

inne  CONNECT knappen (B) i 

ca. 0.5 sekunder.

YES

Har uret blit paret på nytt med 

Mobiltelefonen?

Utfør prosedyren under for å 

kople ur og mobil på nytt.

A Nullstilling av parings 

informasjon fra uret.

B Nullstilling av parings 

informasjon fra G-SHOCK+

C Nullstilling av parings info fra 

mobilen.

l Nullstilling av parings info

Tilkopling med en annen 

telefon

Q1 Å kople gjeldende ur til 

en annen mobiltelefon.

Nullstill/slett parings informasjonen fra 

uret du bruker, og par det så med en 

annen mobiltelefon.

l Tilkopling med en annen telefon

Tilkoplingsbrudd

Q1 Varsel om tilkoplings 

brudd vises selv om uret 

og mobilen ligger ved 

siden av hverandre.

Siden kommunikasjonen gjøres 

ved hjelp av radiobølger, kan 

tilkoplingsbrudd forekomme selv 

om uret ligger mindre enn 2 

meter fra mobiltelefonen. Enkelte 

miljøer kan gjøre det tillatte 

kommunikasjonsområdet svært kort.

Tilkoplingen er brutt.

Q1 Tilkoplingen ble plutselig 

brutt selv i Kontroll 

Modus.

Hvis du ikke utfører noen knape 

operasjoner i løpet av en eller to timer 

i Kontroll Modus, vil tilkoplingen bli 

avsluttet for å spare strøm. Du kan 

bruke G-SHOCK+ til å spesifisere 

lengden på tiden før tilkoplingen blir 

avsluttet.

Telefon Finner

Q1 Telefon Finner virker ikke.

Er mobilen og uret frakoplet?

Telefon Finner virker ikke under 

Bluetooth tilkopling.
YES

Kjører G-SHOCK+ på 

mobiltelefonen?

Sjekk om G-SHOCK+ 

kjører på mobiltelefonen. På 

mobiltelefonens hjem skjerm 

trykker du “G-SHOCK+” ikonet.YES

Annet enn det som er nevnt over.

Hvis mobiltelefonen ikke 

responderer etter noen sekunder 

kan det bety at mobiltelefonen 

ligger for langt fra uret. Gå til en 

annen plassering og forsøk igjen.

Q2 Det tar litt tid før 

mobiltelefonen reagerer.

Mobiltelefonen vil lage en pipetone når 

kontakt med uret er etablert, noe som 

kan ta noen få minutter.

Q3 Mobiltelefonen blir ikke 

funnet selv om den ligger 

nærme uret.

Siden kommunikasjonen gjøres ved 

hjelp av radiobølger, kan det hende 

at uret ikke finner mobiltelefonen selv 

om den ligger nærmere enn 2 meter. 

Enkelte miljøer kan gjøre det tillatte 

kommunikasjonsområdet svært kort.

Automatisk justering av 

tid

Q1 Når vil uret 

synkronisere tiden med 

mobiltelefonen?

Du kan bruke G-SHOCK+ for å 

spesifisere start tiden for automatisk 

justering. Uret vil også automatisk 

synkronisere tiden med mobiltelefonen 

når de to er tilkoplet hverandre.

Q2 Tiden er ikke justert når 

den spesifiserte start 

tiden blir nådd.

Ca. 30 sekunder etter at den 

spesifiserte start tiden blir nådd, vil uret 

kople til mobiltelefonen og justere tiden 

deretter.

Q3 Tiden vises ikke riktig.

Mobiltelefonens innstilling av tid kan 

være feil.

iPhone Brukere

“Innstillinger” n “Personvern” n Slå på 

“Stedstjenester” n “System tjenester” 
n Slå på “Tidssoneinnstilling”.

Android Brukere

Se mobiltelefonens dokumentasjon.

Q4 Den indikerte tiden og 

Verdenstiden er feil med 

flere timer.

Etabler en tilkopling mellom 

mobiltelefonen og uret og korriger tiden.

Q5 Den indikerte tiden og 

Verdenstiden er feil med 

en time.

Der kan ha vært en endring i 

området ditt mellom standard tid og 

sommertid. Etabler en tilkopling mellom 

mobiltelefonen og uret og korriger tiden.
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Kontroll Modus

Q1 Hvorfor kan jeg ikke 

kontrollere en musikk 

app på mobiltelefonen?

Er der en Bluetooth tilkopling mellom 

uret og mobiltelefonen?

Etabler en Bluetooth tilkopling 

mellom uret og mobiltelefonen.
YES

Kjører G’MIX App'en på 

mobiltelefonen din?

Hvis G’MIX App'en ikke kjører 

på mobiltelefonen din (enten på 

grunn av at du avsluttet den eller 

fordi den var tvunget til å avslutte 

av en eller annen grunn), vil 

du ikke være i stand til å styre/

kontrollere musikk app'ens 

funksjoner med uret. Restart 

G’MIX App'en.

Q2 Hurtigstilling fremover/

bakover med 

dreiebryteren virker ikke.

Hurtigstilling fremover/bakover med 

dreiebryteren virker ikke under en 

Musikk app operasjon.

Q3 Jeg ønsker en raskere 

knappe respons.

Du kan øke knappe responsen 

ved å velge “High Performance” for 

G-SHOCK+ “Music App settings” 

innstillingene. Vær imidlertid 

oppmerksom på at “High Performance 

settings” bruker mye strøm.

Q4 Kun iPhone: Du prøver 

kanskje å kontrollere feil 

musikk spiller app med 

Kontroll Modus.

Det er kun kontroll av G’MIX App og 

standard iPhone Musikk app som 

støttes. Hvis du ønsker å kontrollere 

standard iPhone Musikk app'en fra 

uret må du fjerne G’MIX app'en fra 

mobiltelefonen .

● Tildel Musikk app'ens knappe 

operasjoner til G-SHOCK+.

Q5 Kun Android: Du prøver 

kanskje å kontrollere feil 

musikk spiller app med 

Kontroll Modus.

Det er kun kontroll av G’MIX App og 

standard Android Musikk app som 

støttes. Hvis du ønsker å kontrollere 

standard Android Musikk app'en fra 

uret må du fjerne G’MIX app'en fra 

mobiltelefonen .

● Tildel Musikk app'ens knappe 

operasjoner til G-SHOCK+.

Q6 Kun Android: Ur 

operasjoner har ikke 

innvirkning på Musikk 

app'en, men på andre 

app'er i stedet for.

Når der er flere musikk app'er installert 

på mobiltelefonen, kan dette få 

invirkning på urets operasjoner.

Q7 Kun Android: Ur 

operasjonene fungerer 

ikke på den muiskk 

app'en jeg vil bruke.

Når der er flere musikk app'er installert 

på mobiltelefonen, kan dette få 

innvirkning på urets operasjoner. Eller 

feil operasjon kan bli utført på grunn av 

et problem med musikk app'en. Du kan 

være i stand til å muliggjøre kontroll 

av en bestemt musikk spiller i Kontroll 

Modus ved å slette alle musikk spiller 

app'ene bortsett fra den du ønsker å 

kontrollere.

Q8 Jeg finner ingen 

sangtitler.

Er mobiltelefonen tilkoplet Internett?

Du kan ikke finne en sangtittel 

hvis du ikke er koplet til internet.
YES

Kan du legge inn lyd ved å bruke en 

mikrofon?

iPhone Brukere

Følg prosedyren under for å 

aktivere mikrofon input.

“Innstillinger” n “Personvern” n 
“Mikrofon” n slå på G’MIX App.

Android Brukere

Se mobiltelefonens 

dokumentasjon.
YES

Annet enn det som er nevnt over.

Det er mulig du ikke finner en 

sangtittel under følgende forhold:

● I et område hvor der er mye 

støy eller hvor der er vanskelig 

å høre.

● Når hele sang volumet er for 

lavt.

● Når der spilles flere sanger.
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Q9 Uret skjerm viser ikke 

sangtitler når det er i 

Kontroll Modus.

Er sang navnet innenfor det som 

maksimalt tillates av karakterer?

Uret støtter visning av opptil 

17 av de første alfanumeriske 

karakterene (bokstaver, tall, 

symboler) av en sangtittel. I 

forhold til japanske karakterer 

(hiragana eler katakana), vil 

uret vise opp til 5 av de første 

karakterene som katakana. Hvis 

du vil se sangtitlene i sin helhet 

må du se de på mobiltelefonen.
YES

Inneholder sang navnet karakterer 

som ikke støttes?

[*CHECK App] vises når en 

sangtittel inneholder kanji eller 

andre karakterer som ikke støttes 

for visning i urets display. Skjer 

dette må du se sangtittelen på 

mobiltelefonen.
YES

Annet enn det som er nevnt over.

Meldingen [*FAILED] vises hvis 

sangtittel søk av en eller annen 

grunn feiler.

Q10 Jeg kan ikke gå fra 

Kontroll Modus til et 

annet modus.

Trykk CONNECT (B) knappen for å 

avbryte tilkoplingen, og trykk så Modus 

Navigasjons (C) knapen. 

For å gå direkte tili Kontroll Modus 

fra andre modus holder du nede 

CONNECT (B) knappen i mins 0.5 

sekunder.

Q11 Dreiebryteren er 

deaktivert når uret er i 

Kontroll Modus.

For å unngå operasjons feil vil ikke 

dreiebryteren utføre noen operasjoner 

hvis den blir dreiet kun 1 gang. 

Forebygging av feil re-aktiveres hvis 

ingen dreiebryter operasjoner har blitt 

utført i løpet av 3 minutter.

Q12 Hvordan lagrer jeg en 

SOUNDER Modus lyd til 

mobiltelefonen?

Følg prosedyren under for å importere 

en lydkilde utarbeidet av deg. Den 

importerte lydkilden vil bli vist på 

SOUNDER Modus lydkilde editor 

skjermen.

iPhone Brukere

Prosedyren under bruker iTunes 

fildeling.

Krav: iTunes 9.1 eller høyere

A Bruk en USB kabel for å kople 

mobiltelefonen til din datamaskin.

B Start iTunes på datamaskinen.

C Under "ENHETER" på iTunes 

sidebar, velg telefon navnet.

D Klikk på App fanen og rull så til 

bunnen av siden.

E I app'ene som er vist i fildelings 

seksjonen velger du “G’MIX”, 

og slipp så lyden du ønsker å 

importere inn i Dokumenter listen 

på høyre side.

Merk

● For informasjon om fildeling, se 

Apple nettside.

Android Brukere

A Bruk en USB kabel for å kople 

mobiltelefonen til din datamaskin.

B På datamaskinen velger du 

mobilens eksterne lagring.

C Plasser lyden du ønsker å legge inn 

i “G’MIXApp” folderen, som du finne 

under “Music” folderen.

Verdenstid

Q1 Tiden for en Verdenstid 

by er feil.

Sommertidens start dato og tid, slutt 

dato og tid, eller andre regler ble endret 

av myndighetene.

Viser-forflytning og 

digital display

Q1 Tiden som indikeres av 

viserne er forskjellig fra 

den digitale tiden.

Sterk magnetisme eller påvirkning kan 

føre til at viserne på uret blir satt ut av 

funksjon. Bruk G-SHOCK+ for å justere 

visernes posisjoner.

l Å justere viserne

Batteri

Q1 [RECOV] blinker i 

displayet.

Dette indikerer at urets RECOVER 

funksjon har blitt utløst. Denne 

funksjonen vil øyeblikkelig deaktivere ur 

funksjoner for å unngå at batteriet skal 

gå helt tomt.

l Tid for bytte av batteri

Q2 [BATT] blinker i displayet.

Dette indikerer at batteriet begynner å 

bli dårlig.

l Tid for bytte av batteri

Feil input med 

dreiebryteren

Q1 Dreiebryteren begynner 

å bli operasjonell uten at 

du merker det.

Utilsiktet bruk av dreiebryteren når uret 

blir slitt kan føre til uønsket bruk. 

Selv om uret er laget for å hindre 

driftsfeil, er spesiell forsiktighet påkrevd 

ved tildeling av lyd kontroll taster.

l Å bruke Dreiebryteren


