Modul
4777

Bruksanvisning

VIKTIGT!
Innan du använder klockan skall klockan exponeras för ljus för att ladda
klockans batteri
• Läs stycket om "Batteri"

Stoppurets Minutvisare
sekundvisare
Timvisare

Belysning

Klockan skall exponeras för ljus.
Solcellen laddar klockans batteri.
• När klockan ej används bör den placeras i eller
mot ljuskälla.
• När klockan bäres på armen bör användaren
se till att solcellen blir exponerad för ljus.
• Läs stycket om "Batteri".

Solcell

Datum
VeckodagsSekundvisare visare

Strömsparfunktion
Strömsparfunktionen kan vara bra då klockan skall
lagras i mörk miljö under längre tid.
När funktionen är aktiverad försätts klockan automatiskt i strömsparläge efter en tid i mörker.
När ingen av visarna flyttar sig är funktionen
aktiverad.
För att avaktivera strömsparfunktionen:
• Flytta klockan till ljusstark miljö
• Tryck på någon av klockans knappar.
• Vrid klockan mot ditt ansikte för avläsning.

24-timmarsvisare

• Visarna stoppas även vid batterinivå 3.

Funktionsknappar
Batteriet laddas i ljus miljö
Solcell
Omvandlar ljus
till elektrisk
energi.

Alla funktioner avaktiverade
förutom analog tidvisning
och stoppur.
Urladdning

Elektrisk
energi
Alla
funktioner
aktiverade

Laddning

I denna bruksanvisning hänvisar vi
genomgående till de 4 funktions-knapparna:
A/B/C/D

Batteriet laddas ur i mörker

– Vi önskar dig stort lycka till med ditt nya armbandsur !
Alla funktioner
avaktiverade

Laddbart batteri

Manuell mottagning

Alarm

Mottagningsstatus

Tryck

Tidvisning

Stoppur
Tryck
eller

Tryck

Tryck
Tryck

Byte av sändare
Tid/Datum justering

Tidvisning

Världstid

Tryck
Tryck

Tryck
(När stoppuret är
nollställt)

Tryck

Radiokontrollerad Tidvisning
Tidvisningen i denna klocka justeras automatiskt
via en kalibreringssignal som sänds ut från
Mainflingen Tyskland, Anthorn England, Fort
Collins USA samt Japan. Tidvisning och datum
kan även justeras manuellt.

Signal från Tyskland
och England
LON
London
PAR
Paris
ATH
Aten

Inställning av tid
Tidvisning och datum i klockan ställs automatiskt
in via tidssignalen. Klockans tid och datum kan
även justeras manuellt.
•
Innan klockan används måste din
Hemstadskod för din tidszon anges i klockan.
Stoppurets
sekundvisare
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Stadskod

Inställning av Hemstadskod
1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne A i
ca 5 sekunder tills klockan ger två korta signaler.
• Stoppurets sekundvisare stoppas på nuvarande
inställd stadskod.
2. Tryck D ( öst ) för att välja den stadskod som
stämmer med den plats du normalt befinner dig
– din Hemstadskod.
• Varje tryck på D flyttar visaren till nästa stadskod.
• Mottagning av tidssignal stöds när någon av
stadskoderna i tabellen nedan är vald som din
stadskod.

Signal från Japan

Signal från USA

HKG
TYO

HNL
ANC
LAX
DEN
CHI
NYC

Hong Kong
Tokyo

Honolulu
Anchorage
Los Angeles
Denver
Chicago
New York

• Val av annan stadskod än ovanstående är möjlig men då är området utan
räckvidd från sändarna.
• Klockan har ej någon stadskod som överensstämmer med Newfoundland.
3. Tryck A för att avsluta.
• Normalt visar nu klockan korrekt tid när Hemstadskod är vald. Dock kan
fördröjning ske tills klockan tagit emot radiosignal.
• Om du befinner dig på en plats som ej ställer om för sommartid - avaktivera
funktionen DST.

Sommartid (DST)
När DST är aktiverad justeras klockans tidvisning en timme vid sommartid. Signalen från Tyskland, England och USA innehåller justering för sommartid. Då
automatisk justering för sommartid är vald visas korrekt tid året runt.
• Auto DST (AUTO/AT) är automatiskt vald vid följande stadskoder: LON, PAR,
ATH, ANC, LAX, DEN, CHI, NYC eller TYO.

Inställd Hemtidszon

Mottagning av tidssignalen Automatiskt eller manuellt
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3

4

5

Standardtid

1:00 am

2:00 am

3:00 am

4:00 am

5:00 am

Sommartid

2:00 am

3:00 am

4:00 am

5:00 am

GMT +1
PAR

Standardtid
Sommartid

2:00 am
3:00 am

3:00 am
4:00 am

4:00 am
5:00 am

5:00 am
Midnight

GMT +2
ATH

Standardtid

3:00 am

4:00 am

5:00 am

Sommartid

4:00 am

5:00 am

Standardtid

Midnight
Midnight

GMT +0
LON

•

•

Mottagning av signalen tar
mellan 1 till 14 minuter.
Under denna tid skall
klockan vara stilla och
ingen av funktionerna skall
aktiveras.
För bästa mottagningsförhållande, placera klockan
som på illustrationen.

"Klockan 12"

HKG

TYO
HNL,
Standardtid
ANC,
Sommartid
LAX, DEN,
CHI, NYC

Mottagning av radiosignaler
Hemstadskod
LON, PAR, ATH

Sändare
Anthorn England
Mainflingen Tyskland

Frekvens
60.0 kHz
77.5 kHz

HKG, TYO

Fukushima Japan
Fukuoka/Saga Japan

40.0 kHz
60.0 kHz

HNL, ANC, LAX
DEN, CHI, NYC

Fort Collins Colorado

60 kHz
USA

Automatisk mottagning starttider

1

Tidssignalen kan tas emot automatiskt eller manuellt.
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Midnatt
nästa dag
Midnatt
1:00
nästa dag nästa dag
Midnatt
1:00 nästa dag
1:00 am
2:00 nästa dag

1:00

Midnight
nästa dag
Midnight 1:00 am
nästa dag
2:00
3:00

1:00 am
2:00 nästa dag
nästa dag
2:00 am
3:00 nästa dag
nästa dag
4:00
5:00

1:00

2:00

4:00

3:00

5:00

• När tiden för mottagning av tidssignal infaller, gör klockan en automatisk mottagning om klockan är ställd i funktionen Tidvisning. Mottagning påbörjas ej
om inställning av funktioner pågår.
• Automatiskt mottagning är inställd så att du normalt sover när proceduren
genomföres. För bästa mottagning, tag klockan av armen och placera den
enligt bilden ovan.
• Mottagning av tidssignalen tar mellan 1 till 14 minuter. Under denna tid skall
inte klockans funktionsknappar röras.

Manuell mottagning av tidssignalen
•
•
•
•

•

•
•

Klockan kan ta emot radiosignaler för tidinställning som sänds från
Även om klockan är inom dessa områden kan mottagning vara omöjlig om
signalen blockeras av berg eller dylikt.
Mottagning av signalen påverkas av väderförhållanden, atmosfäriska
störningar och årstidsväxlingar.
Mottagningen blir bäst om den inbyggda antennen (i änden vid klockan 12)
riktas mot sändaren. Notera, stabil mottagning är omöjlig om klockan är i
rörelse när klockan tar emot radiosignalen.
Bra mottagning kan vara svårt eller till och med omöjligt att få vid
följande förutsättningar:
–
När mottagning sker inomhus, gå till ett fönster.
–
Nära TV, kylskåp, datorer eller andra hushållsmaskiner.
–
Långt från radiosändare, i betonghus eller nära berg.
–
Under mark i tunnlar eller liknande.
–
Nära högspänningsledning, neonskyltar eller radiostationer
med störande frekvenser.
–
Nära järnväg, motorvägar eller flygplatser.
–
I tåg eller bil.
Radiostörning kan orsaka felaktig signalmottagning.
Stark elektrostatisk laddning kan orsaka att fel tid ställs in.

W (WORK)

R (READY)
Y (YES)

N (NO)

1. Placera klockan på en stabil yta med klockans
"klockan 12-position" vänd mot ett fönster.
2. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne A i
ca 2 sekunder tills klockan ger signal.
3. Stoppurets sekundvisare kommer att peka på
R (READY) detta indikerar att klockan är redo
för att ta emot tidssignalen.
• Stoppurets sekundvisare kommer att peka på
W (WORK) när mottagning av tidssignalen sker.
• Stoppurets sekundvisare kan växla mellan R
och W om tidssignalen är svag.
• Mottagning av tidssignalen tar mellan 1 till 14
minuter. Under denna tid skall inte klockans
funktionsknappar röras.
• Tim, minut och 24-timmarsvisarna visar tiden
normalt under pågående mottagning. Sekundvisaren stoppas vid "0".
• När mottagning av signalen lyckats visar visaren Y (YES). Efter ca 5 sekunder flyttas visaren
till "klockan 12".
• Om mottagningen misslyckats visar visaren N
(NO). Efter ca 5 sekunder flyttas visaren till
"klockan 12".
• För att avbryta mottagning, tryck valfri knapp.

Att kontrollera senaste mottagna
tidssignal

Mottagningsområde
USA
England och Tyskland
1500 km

3000 km
Mainflingen
1000 km

Rugby

Fort Collins
500 km

500 km
500 km
Fukushima
Fukuoka/Saga
1000 km
1000 km
Japan

Automatisk mottagning av tidssignal
När automatisk mottagning är aktiverad, tar klockan emot tidssignalen upp till
sex gånger per dygn. När en automatisk mottagning är lyckat mottagen hoppar
klockan automatiskt över eventuellt fler mottagingsförsök samma dygn.
Mottagningschemat nedan påverkas av inställning av Hemtidszon.
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I Tidvisningsfunktionen, tryck A för att visa senast mottagna tidssignal.
• Om klockan tagit emot en komplett tidssignal
visas Y (YES). Har klockan misslyckats visas
N (NO)
• Mottagningsresultat nollställs vid midnatt.
• Om tiden justerats manuellt kommer N (NO)
att visas

Felsökning vid ej mottagen tidssignal

Att växla mellan Hemstadskod och Världstidskod

Vid mottagningsproblem, kontrollera följande:

Om du ofta reser mellan två samma platser kan denna funktion var praktisk.

Problem

Problemorsak

Problemlösning

Stoppurets sekundvisare pekar på N
(NO)

• Du har ställt in tid manuellt
• Du tryckte på någon
knapp under mottagning.
• Stoppuret användes under
mottagning.
• Tiden har passerat midnatt
och status nollställes.

• Genomför manuell
mottagning av tidssignalen
• Stoppa stoppuret
• Kontroller att klockan
befinner sig inom
sändarnas räckvidd.

• Hemstadskod är fel.
• Visarnas hemposition är
fel

• Välj korrekt stadskod
• Justera visarnas
hemposition.

Tidens visas fel efter
mottagen tidssignal

Stoppur

1. I Världstidsfunktionen, tryck D för att scrolla till den tidszon du önskar välja.
2. Tryck och håll inne B i ca två sekunder tills klockan ger två korta signaler.
• Nu har din Hemstadskod och vald Världstidskod växlats.

Alarm
Dagligt alarm ger signal vid inställd tid varje dag.
• I Alarmfunktionen ställs stoppurets sekundvisare på nuvarande inställning ON eller OFF.
Aktuell inställd alarmtid indikeras av tim-, minut och 24-timmarvisarna.

Funktionsindikator

Stoppurets sekundvisare

Alarmfunktion
Alarmet ger signal i ca 10 sekunder på inställd
tid. För att stoppa alarmsignalen tryck A, B, C eller D.

Stuppurets
minutvisare
Stoppurets 1/20
sekundvisare

Att mäta tid i Stoppursfunktionen
1. För att starta tidtagning, tryck B.
2. För att stoppa tidtagning, tryck B.
3. För att nollställa, tryck D.

Alarm on/off
I Alarmfunktionen, tryck A för att växla mellan ON
och OFF.
• Klockan ger en kort signal när alarmet aktiveras.

Att mäta tid i Tidvisningsfunktionen
1. För att starta tidtagning, tryck B.
• Tidtagning startar ej förrän efter ca en sekund.
2. För att stoppa tidtagning, tryck B.
3. För att nollställa, tryck D.

Justering av visarnas hemposition
Stoppurets sekundvisare

Världstid
Aktuell tid för vald
stadskod.

Minuter

Världstidsfunktionen kan visa tiden för 27 städer
(29 tidszoner) världen över.
• Tidszonen indikeras på den digitala displayen
med GMT-differens.
• För ytterligare information om tidszoner och
GMT-differens – se Tidszontabellen.

Timvisare

Minutvisare
Sekunder

Stadskod

Att visa tiden för annan tidszon

24-timmarsvisare
Veckodagsvisare

Att växla mellan sommar och vintertid
DST i annan tidszon.

Tryck och håll
inne A i ca två
sekunder
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1. I Världstidsfunktionen, tryck D för att scrolla till
den tidszon du önskar justera till sommartid/
DST för.
2. Tryck och håll inne A för att växla mellan DST
on/off. När DST är aktiverad pekar veckodagsvisaren på ON eller OFF.
• DST-inställningen påverkar endast vald tidszon.

Om tid och datum visas fel, trots att tidssignalen
mottagits korrekt, genomför följande procedur för
att justera till rätt Hemposition för visarna.

Att justera Hemposition

Tidvisninsfunktionens
sekundvisare

I Världstidsfunktionen, tryck D för att scrolla
österut bland tidszonerna.
• När tidszon är vald justeras visarna till aktuell
tid för vald tidszon.
• Visaren för veckodag indikerar om Sommartid
DST är vald för aktuell stadskod.
• Klockan ger en kort signal om den stadskod du
valt är samma som din Hemstadskod.
• Om misstanke finns för att fel tid visas bör inställd Hemtidszon kontrolleras.

Att ställa in alarmtid
1. I Alarmfunktionen, tryck och håll inne A i ca två
sekunder tills klockan ger två korta signaler.
• Alarmet aktiveras automatiskt och stoppurets
sekundvisare ställs på ON.
2. Tryck D ( + ) och B ( - ) för att justera alarmtid.
3. Tryck A för att avsluta.
• Alarmet aktiveras nu automatiskt.

Stoppursfunktionen kan mäta tid
• Maxtid är 59 minuter, 59 sekunder och
95 hundradelar.
• Vid aktivering av Stoppursfunktionen flyttas
sekundvisaren, stoppurets minutvisare och
stoppurets 1/20-sekundvisare till "klockan-12position".
• Överskrids maxtiden fortsätter stoppuret från
0.

Datum

1. I Tidvisningsfunktionen tryck och håll inne A
och därefter C i ca två sekunder tills klockan
ger en kort signal.
• Om sekundvisarens hemposition är korrekt
pekar den på "klockan-12", om inte tryck D för
att justera.
• Om inte Tidvisningsfunktionens sekundvisare
pekar exakt på "klockan 12" justera positionen
med B.
2. När båda visarna pekar på "klockan 12", tryck
C för att justera minut och timvisarna.
• Om visarnas hemposition är korrekt pekar de
på "klockan-12", om inte tryck D eller B för att
justera.
3. När båda visarna pekar på "klockan12", tryck
C för att justera veckodagvisaren.
• Om visarens hemposition är korrekt pekar den
på "60", om inte tryck D eller B för att justera.
4. När visaren pekar på "60", tryck C för att justera datum.
• Om hemposition är korrekt visas "1", om inte
tryck D eller B för att justera.
5. Tryck A för att avsluta.
• Efter justering av visarnas Hemposition bör
klockan placeras för god mottagning av nästa
tidssignal eller genomförande av en manuell
mottagning.

Tidvisningsfunktion
Stoppurets
sekundvisare
Minutvisare

Timvisare

Batteri

I Tidvisningsfunktionen visas aktuell tid och datum. I Tidvisningsfunktionen göres även manuell
justering av tid, datum.
• Notera att Hemtidszon skall ha ställts in innan
justering göres.

Att justera tid och datum manuellt

24timmarsvisare

Datum

Sekundvisare

Veckodagsvisare

1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne A
tills klockan ger två korta signaler.
• Sekundvisaren skall nu förflytta sig till den stad
som är vald som Hemstadskod.
• Sekundvisaren stoppas vid "0"
2. Tryck D för att justera Hemstadskod.

3. Tryck B för att välja inställning för Sommartid DST.
Auto DST
AUTO/AT

DST off OFF

DST on ON

• DST-kan endast väljas för LON, PAR, ATH, HNL, ANC, LAX, DEN, CHI, NYC,
HKG och TYO - se även Hemstadskod och Sommartidsjustering.
4. När Hemstadskod och inställning för Sommartid är klart, tryck C.
• Klockan ger en kort signal och stoppurets sekundvisare flyttas till "klockan
12".
Stoppurets sekundvisare

Denna klocka är utrustad med en solcell
och laddningsbart batteri som laddas upp
av solcellen.

Solcell

Exempel: Rikta klockans urtavla
mot en ljuskälla.
• Om delar av solcellen döljs minskar
laddningseffekten.
VIKTIGT!
• Lagring av klockan under längre perioder i mörk miljö kan orsaka att det
laddningsbara batteriet laddas ur.
• Normalt kommer det laddningsbara batteriet att fungera under en lång tid om
förutsättningarna för laddning och urladdning är gynnsamma.
Ett laddningsbart batteri kan förlora sin
laddningsegenskap efter en tid och behöver då bytas ut.
• Det laddningsbara batteriet bör endast bytas ut med ett CASIO originalbatteri
då andra batterier kan skada klockans elektronik.
• Aktivera klockans strömsparfunktion om klockan ej skall användas under lång
tid.

5. Tryck D ( + ) eller B ( - ) för att justera tidvisning
(timmar och minuter)
6. Tryck C när önskad tid är inställd.
7. Tryck D ( + ) eller B ( - ) för att justera datum.
8. Tryck C när önskad datum är valt.
9. Tryck D ( + ) för att justera veckodag.
10. Tryck A för att avsluta.

Batterinivåindikering
Batterinivåindikeringen visar status för klockans
batteri enligt följande:

Hoppar två
sekunder

Nivå

Visare

Funktion/status

1

Normal

Alla funktioner aktiverade.

2

• Sekundvisaren hoppar

Alla funktioner avaktiverade förutom

2 sekunder.

analog tidvisning och stoppur.

• Datum flyttas till
Hemposition
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• Sekundvisaren stoppad
Alla funktioner avaktiverade
• Timvisaren och minutvisaren
stoppade "klockan12"

• Sekundvisaren hoppar två sekunder vid nivå 2 indikerar att klockans batteri
bör laddas omgående.
• Vid nivå 3 återställs alla inställningar till fabriksinställda värden.
• Om klockan placeras i direkt solsken/väldigt stark varm belysning kan
batterinivåindikatorn tillfälligt visa fel nivå. Korrekt nivå visas när temperaturen
blivit normal.

Laddningsföreskifter
Varning !
•
•
•
•

Klockan kan bli väldigt varm om den lämnas i direkt solsken
eller mycket starkt konstljus.
Undvik att placera klockan på instrumentpanelen i en parkerad bil.
För nära starkt konstljus
I direkt solljus

Laddningguide
När batteriet är fulladdat finns tidvisningsfunktionen aktiv i ca 6 månader under
följande förutsättningar:
• Klockan är inte exponerad för något ljus
• Analog tidvisning aktiverad 18 timmar per dygn och Strömsparfunktionen 6
timmar per dygn.
• 10 sekunder alarmsignal per dag
• 1 tidsignalmottagning per dygn
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Laddtider
För att ladda det som aktiviteterna i exemplet ovan förbrukat skall klockan
exponeras för ljus enligt följande:

Referenser
Strömsparfunktion

Ljusskälla

Uppskattat laddtid

Utomhus, solljus 50.000 lux

8 minuter

Solljus genom ett fönster 10.000 lux

30 minuter

Dagsljus genom fönster (en molnig dag)

48 minuter

Inomhusbelysning

8 timmar

När strömsparfunktionen är aktiverad går klockan på "sparlåga". Denna funktion
kan vara bra då klockan skall lagras i mörk miljö under längre tid.
Tabellen nedan visar hur klockans funktioner påverkas av strömsparfunktionen.

Nedanstående tabell visar uppskattad tid för att klockans batterinivå skall
återställas från en nivå till en till en högre.
Ljuskälla

Nivå 3

Utomhus, solljus 50.000 lux

1 tim

Nivå 2

20 tim

2 tim

76 tim

Tid i mörker

Display

Funktioner

60 till 70 min

Blank med blinkande
PS

Alla funktioner aktiverade
förutom displayen

6 till 7 dagar

Blank med PS
ej blinkande

Tangentton, belysning
och display är ej aktiverade
Analog tidvisning stoppad
vid 12:00
Automatisk mottagning ej aktiv

Nivå 1

Solljus genom ett fönster
10.000 lux
Dagsljus genom fönster
(en molnig dag) 5.000 lux

4 tim

––––

Inomhusbelysning, 500 lux

37 tim

––––

•

Notera att värdena är uppskattade och är beroende av ljusförhållandena.

• Strömsparfunktionen aktiveras ej mellan 06:00 och 21:59. Om Strömsparfunktionen är aktiverad innan 06:00 förblir dock funktionen aktiverad.
• Strömsparfunktionen aktiveras endast i Tidvisningsfunktionen.

För att stänga av strömsparfunktionen
• Flytta klockan till ljusstark miljö
• Tryck på någon av klockans knappar.
• Vrid klockan mot ditt ansikte för avläsning.

Stadskodtabell
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