
Bruksanvisning - modul 5161

S-1

Exponera klockan för direkt solljus
Den ström som solcellerna omvandlar av ljus förvaras i ett 
laddningsbart batteri. Om du förvarar klockan på en mörk 
plats kan batteriet laddas ut. Exponera klockan för så 
starkt ljus som möjligt.
 När du inte har på dig klockan skall den förvaras på en 
plats där den exponeras för ljus.

 När du har klockan på dig ska du se till att den inte täcks 
av ärmar. Klockan laddas inte optimalt om den bara 
delvis är exponerad för ljus.
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S-2

Alle
funksjoner
aktivert

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4Charge

Oppladbart batteri

  Sterkt lys
Elektrisk 
energi

Solcelle
(Konverterer lys til 
elektrisk strøm.)

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

Noen eller 
alle funksjoner
er deaktivert

Ut-
lading

Batteriladdning i ljus. Batteriurladdning i mörker.

 Klockan fortsätter att fungera även om den inte exponeras för ljus. Men om du 
förvarar klockan på en alltför mörk plats över en längre tid, kommer batteriet att 
ladda ur och några av funktionerna avaktiveras. Om batteriet laddar ur, blir du 
tvungen att företa inställningarna på nytt när batteriet är laddat igen. För att klockan 
skall fungera optimalt är det bäst om den exponeras för så mycket ljus som möjligt.
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 Vid vilket nivå som några av funktionerna blir avaktiverade beror på klockmodellen.
 Om klockans belysningsfunktion används ofta, kan det vara nödvändigt med oftare 
laddning av batteriet. Riktningslinjer nedanför ger en pekpinne på laddningstider 
som krävs för att klockan skall ladda upp förbruket av en enkel upplysning av 
displayen. 

Cirka fem timmar med solljus genom ett fönster
Cirka 8 timmar i inomhus fl uorescerande ljus

 Kom ihåg att läsa avsnittet "Batterier"(sidan S-45) för viktig information om att 
exponera klockan för starkt ljus.

Den digitala displayen är tom....
Om displayen är tom, betyder det att klockans energisparfunktion är aktiverad.
 Se ”Energisparfunktionen” (sidan S-69) för mer information. 

Observera att CASIO COMPUTER CO.,LTD inte påtar sig ansvar för skador eller 
förlust som du eller tredje part drabbas av till följd av användning av eller på grund 
av fel på denna produkt.
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Om bruksanvisningen
  Beroende på vilken modell du har, kommer texten i displayen att vara antingen 
mörk mot ljus bakgrund eller ljus mot mörk bakgrund. Alla exempel i den här 
bruksanvisningen använder mörka tecken mot ljus bakgrund.

 Klockans knappar blir i den här bruksanvisningen omnämnt med bokstäver såsom 
det blir visat i illustrationerna.

 Varje avsnitt i den här bruksanvisningen behandlar ett av klockans olika funktioner. 
Ytterligare teknisk information fi nns i avsnittet "Referenser".

 För att få mest möjlig behållning och ställ av denna klockan bör du läsa " 
Försiktighetsåtgärder i samband med användning" och "Ställ av klockan".

S-5
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Tidvisningsfunktion
Tryck B.

Allmän översikt

 Tryck B  för att växla mellan olika funktioner.
 Tryck A för lys i displayen.
 Håll in B i minst 2 sekunder för att gå till Tidvisnings Funktionen.

Skifta Display skärm

▲

Batteri/Mottagerfunktion

▲
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Nedräkningsfunktion

▲

▲ ▲

▲

Världstidfunktion Alarmfunktion

Stoppurfunktion
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Veckodag

Tryck C.

Dag

▲

Mottager ikon 
Kommer fram om 
mottagningen är vällyckad

▲

C

C

Timme: MinuterPM ikon

Datumskärm

Mottager ikon 
och sekund 
nedräkning

Skärm för 
aktuell tid

▲

Sekunder

I Tidvisningsfunktionen kommer varje tryck på C ändra innehållet i den digitala 
displayen

S-11

Radiokontrollerad atomär tidvisning

Klockan tar emot en tidskalibrerad signal som ställer in tidvisningen. 
 Denna klockan kan ta emot kalibreringssignaler från Tyskland (Mainfl ingen), England 
(Anthorn), USA (Fort Collins) China (Shangqiu) och Japan (Fukushima, Fukuoka/
Saga).

Ställa tiden
Inställning av tidvisning sker automatiskt med hjälp av ett tidsinställningssignal.  Det är 
också möjligt att ställa tid och datum manuellt, om det är nödvändigt.  
 Det första du bör göra efter att du har köpt denna klockan, är å specifi cera 
denna klockan(Stad som du normalt använder klockan i).  För mer information 
se avsnittet "Att välja hemstad" (sidan S-12)

 När du använder klockan på platser där det inte går att ta emot signaler, måste du 
ställa in tiden manuellt. Se ”Tidvisning” (sidan S-53) för information om manuell 
inställning av tid. 
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 Inställningssignal från USA kan också mottas i Nord-Amerika.  I denna 
bruksanvisningen används begreppet ”Nord-Amerika” för Canada, USA och Mexico.

 Sedan december 2010 tillämpar inte Kina sommartid längre. Om Kina bestämmer 
sig för att gå över till sommartid en gång i framtiden igen, kommer  vissa av klockans 
funktioner inte längre fungera korrekt.

 Om klockan används i land där tidskalibreringssignalerna skiljer sig från den typ av 
signal som klockan är avsedd för, kan klockan visa fel tid, eks i förhållande till lokal 
tillämpning av sommartid (DST.), etc. 

Inställning av hemstad 
1. Håll in A i 3 sekunder I Tidvisningsfunktionen. Du kan 

släppa knappen efter att “ADJ” visas i displayen. 
 Nu kommer antingen “12H” (12 timmars tidvising) 
eller “24H” (24 timmars tidvisning) också att blinka i 
displayen.
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2. Tryck B.
 Stadskoden för den aktuella hemstaden kommer att 
blinka, och kommer att vara klar för ändring.  

3. Använd C (öst) för att välja stadskod som du önskar att 
använda som din hemstad. 
LON : London
PAR : Paris
ATH : Athen
HKG : Hong Kong
TYO : Tokyo
HNL : Honolulu
ANC : Anchorage
LAX : Los Angeles
DEN : Denver
CHI : Chicago
NYC : New York

Stadskod
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4. Tryck in A när du är färdig.
 Normalt kommer klockan att visa korrekt tid vid val av stadskod som passar för din 
hemstad.  Om inte, skal det justeras automatiskt efter nästa mottagning av signaler 
(om natten).  Du kan också motta signaler manuellt (sidan S.25) eller ställa tiden 
manuellt (sidan S-54). 

 Klockan kommer att automatisk motta tidskalibreringssignaler  från en av sändarna 
(mitt på natten) och uppdatera inställningarna i enlighet med den.  För mer 
information om förhållandena mellan stadskoder och sändare se sidan S-18 och 
"Sändare" (sidan S-72).

 Se kartor under ”mottagningsområdet” (sidan S-19) för information om 
mottagningsförhållanden för klockan. 

 Det är möjligt att avaktivera mottagning av tidssignaler.  Se avsnittet ”Slå av och på 
automatisk mottagning ” på sidan S-27 för mer information.

 I fabriksinställningen är automatisk mottagning avaktiverad för följande stadskoder:   
HNL (Honolulu) och ANC (Anchorage). Information om aktivering av automatisk 
mottagning för dessa stadskoder se "Slå av och på automatisk mottagning" på sidan 
S-27.
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Mottagning av tidskalibreringssignaler
Signaler kan mottas på två sätt: Automatisk mottagning och manuell mottagning. 

 automatisk mottagning
Vid automatisk mottagning kommer klockan motta tidskalibreringssignaler  
automatiskt upp till sex gånger om dygnet.  (fem gånger för den kinesiska signalen) 
När en mottagning är vällyckad kommer de resterade mottagningar inte genomföras.  
Se också "Automatisk mottagning" för ytterligare information.  (sidan S-22).

 Manuell mottagning
Med manuell mottagning kan klockan motta signaler genom ett tryck.  Följ 

S-16

anvisningarna under avsnittet ”Utföra en manuell signalmottagning” (sidan S-25).

Viktigt!
 När du klargör klockan för att motta signaler, riktar du klockan som visas 
på illustrationen, med klockan 12 mot fönstret. Denna klockan mottar 
tidsinställningssignaler om natten.  Som blir visat på teckningen betyder detta att du 
bör placera klockan i närheten av ett fönster när du tar den av dig om natten.  Se till 
att det inte fi nns några metallföremål i närheten.

Kl. 12

eller

 Se till att klockan är vänd riktig väg. S-17

 Signalmottagning försvåras eller omöjliggörs under  förhållanden som omnämns 
nedanför.

In i eller 
mellan 
byggnader

Inuti ett 
fordon

I närheten 
av en bygg 
arbetsplats, 
fl ygplats eller 
andra källor 
till elektrisk 
störning.

I närheten 
av hög 
spännings 
ledningar

I närheten 
av hushålls 
apparater, 
kontor 
utrustning 
eller mobil 
telefoner.

Mellan 
eller bak 
bergområden

 Styrkan på signalerna är generellt bättre om natten.
 Signalmottagning tar mellan 3 och 8 minuter, men kan några gånger pågå upp till 
16 minuter. Klockan kan ej fl yttas på medan den mottar signaler (2-10 min.) Du kan 
heller inte trycka på några knappar under tiden.
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 Kalibreringssignalen som klockan söker efter, är beroende av vilken hemstadskod 
som är vald - se listan nedanför. 

Hemstad

LON, PAR, ATH

HKG

TYO 

HNL*, ANC*, LAX, DEN, 
CHI, NYC

Frekvens:
60.0 kHz
77,5 kHz.
68,5 kHz.
40,0 kHz.
60,0 kHz.
60,0 kHz.

Sändare
Anthorn (England)
Mainfl ingen (Tyskland)
Shangqiu City (Kina)
Fukushima (Japan)
Fukuoka/Saga (Japan)

Fort Collins, Colorado (USA)

* Områdena som omfattas av stadkodenerna HNL, ANC är ganska långt från 
kalibreringssignal sändarna, och därför kan vissa väderleksförhållanden förorsaka 
problem med mottagning av signaler här.

 Kalibreringssignaler mottas inte om en nedräkning pågår. 
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Ungefärliga mottagningsområden

Signaler från Storbritannien och Tyskland

Anthorn
Mainfl ingen

1 500 kilometer

500 kilometer

AnthorS-signalen 
kan tas i mot i detta 
området.

U.S. Signal

Fort Collins

2 000 miles
(3 000 kilometer)

600 miles
(1 000 kilometer)
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Shangqiu

1 000 kilometer
1 000 kilometer

Fukuoka/Saga

500 kilometer
Fukushima

500 kilometer

500 kilometer
Changchun

Beijing

1 500 kilometer

Shanghai
Chengdu

Japan Signaler

Signaler från Kina

Hong Kong

S-21

Signalmottagning kan under vissa tider på året eller dygnet var omöjligt på de 
avstånd som anges nedanför . Radiostörningar kan också påverka mottagningen 
negativt.

Sändare i Mainfl ingen (Tyskland) eller Anthorn (England): 500 kilometer
Sändare i Fort Collins (USA): 600 mil (1,000 kilometer)
Sändare i Fukushima eller Fukuoka/Saga (Japan): 500 kilometer (310 mil)
Sändare i Shangqiu (China): 1 500 kilometer (310 mil) 

 Även om klockan är innanför sändningsområdet, kan signalen stängas ute av fjäll 
och andra fysiska skillnader mellan sändare och klockan. 

 Mottagning av signaler påverkas av vädret, atmosfäriska förhållanden och 
säsongsmässiga förhållanden. 

 Se “Problem med signalmottagning” (sidan S-29) om du har problem med 
mottagning av kalibreringssignalen. 
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Om automatisk mottagning
Vid automatisk mottagning kommer klockan automatiskt motta tidskalibreringssignaler 
upp till sex gånger om dygnet. (fem gånger för den kinesiska signalen) När en 
mottagning är vällyckad kommer resterade mottagningar inte genomföras. Tidpunkter 
för mottagning av signaler (kalibreringsinställningstidpunkter) är beroende av din valda 
lokaltid och om sommartid är aktiverad för lokaltid.  

2
02:00 am
03:00 am

03:00 am
04:00 am

04:00 am
05:00 am

02:00 a.m.

3
03:00 am
04:00 am

04:00 am
05:00 am

5:00 am
Midnatt*

03:00 a.m.

4
04:00 am
05:00 am

5:00 am
Midnatt*

Midnatt*
1:00am*

04:00 a.m.

5
5:00 am
Midnatt*

Midnatt*
1:00am*

01:00 am
Midnatt*

05:00 a.m.

Standardtid/
Sommartid
Standardtid/
Sommartid
Standardtid/
Sommartid
Standardtid och 
sommartid

1
1:00 am
2:00 am

02:00 am
03:00 am

03:00 am
04:00 am

01:00 a.m.

6
Midnatt*
1:00am*

01:00 am
Midnatt*

02:00 am
03:00 am

LON

PAR

ATH

HKG

Din hemstad Automatiska mottagningsstarttider
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*Nästa dag

2 3 4 51 6
Din hemstad Automatiska mottagningsstarttider

TYO

HNL*, 
ANC*, 
LAX, 
DEN, 
CHI, 
NYC

Standardtid

Standardtid och 
sommartid

Midnatt

Midnatt

01:00 a.m.

01:00 a.m.

02:00 a.m.

02:00 a.m.

04:00 a.m.

04:00 a.m.

05:00 a.m.

05:00 a.m.

03:00 a.m.

03:00 a.m.
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Märk
 När en kalibreringstid är påträffad, kommer klockan endast att motta 
kalibreringssignaler i tidvisningsfunktionen eller i världstidsfunktionen. 
Signalmottagning utförs inte om en kalibreringstid påträffas under tiden som du 
ändrar inställningar.

 Automatisk mottagning av kalibreringssignaler sker tidigt om morgonen, när du 
sover (förutsatt av tidvisningen är korrekt inställd).  Innan man går till sängs om 
kvällen, bör klockan läggas på ett ställe som lätt kan motta signaler. 

 Var observant på att mottagning av signaler är beroende av att tiden som visas i 
Tidvisningsfunktionen är korrekt. . Mottagning inställningen blir utförd när displayen 
visar kalibreringspunkter, även om klockan visar fel tid. 
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Manuell signalmottagning
1. Är klockan i Tidvisningsfunktionen eller Batteri/

Mottagningsfunktionen, håll in C i ca. 2 sekunder. 
 Sekundvisaren kommer att fl ytta sig till READY (R) och 
mottagning av signaler kommer att starta. 

 Nu kommer den digitla displayen att bli svart.  
 Sekundvisaren kommer att indikera aktuell 
mottagningsstatus. 
READY (eller R) : Ustabil
WORK (eller W) :  Stabil

 Lägg klockan på ett ställe där mottagningen är stabil 
när en mottagningsanvändning pågår. 

 Signalmottagning tar mellan 2 och 8 minuter, men kan 
några gånger pågå upp till 16 minuter. Klockan kan ej 
fl yttas på medan den mottar signaler (2-10 min.) Du 
kan heller inte trycka på några knappar under tiden.

 Under de mest fördelaktiga mottagningsförhållanden, 
kan det ta upp till 30 sekunder för mottagningen att 
stabiliseras.

Mottagning

READY (eller R) 
:

S-26

 Kontrollera sekundvisarens position för att fi nna statusen på mottagningen och för 
att fi nna den bästa placeringen för signalmottagning. 

 Märk dig att vädret, tidspunkten på dagen, omgivningen och andra faktorer kan 
påverka mottagningen

Märk
Tryck in en valfri knapp för att avbryta en pågående mottagningsinställning. 

När mottagning är vällyckad.
“GET” visas när mottagningen är färdig, och klockan 
justerar tiden. 

 För att återvända till Tidvisningsfunktionen efter att“GET” 
visas, tryck B eller C, eller inte tryck på någon av 
dessa knapparna de nästa 1-2 minuterna. 

 Markören för en vällyckad mottagning efter en vällyckad 
mottagningsoperation. 

Mottagning felfri

Indikator för vällyckad 
mottagning
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När mottagningen misslyckas
 Klockan visar “ERROR” utan att justera aktuell tid. 
 För att återvända till Tidvisningsfunktionen efter att“ERROR” visas, tryck B eller C, 
eller inte tryck på någon av dessa knapparna de nästa 1-2 minuterna.

 När en mottagningsanvändning är vällyckad kommer ikonen för vällyckad mottagning 
att förbli i displayen resten av dagen, även om andra mottagningsförsök misslyckas. 

Slå av och på automatisk mottagning
1. Stå i tidvisningsfunktionen och tryck på B för att gå till 

Batteri/Mottagnings funktionen.
2. Tryck C för att visa tiden och datum för sista vällyckade 

signalmottagning. 
3. Håll in A till aktuell automatiska inställning (ON eller 

OFF) börjar att blinka.  Detta är inställningsdisplayen
 Observera att inställningsdisplayen inte visas om 
den valda hemstaden inta har stöd för mottagning av 
kalibreringsmottagning. 

 För mer information om hemstad som stöttar 
mottagningssignal, se ”Inställning av hemstad" (sidan 
S-12).

På/Av status
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4. Tryck C för att slå på automatisk signalmottagning (On) och av (OFF).
Tryck på A när du är färdig.

5. För att gå direkt tillbaka till tidvisnings läget, håller du in B i minst 2 sekunder.

Kontrollera  resultat av sista mottagning 
1. Stå i tidvisningsfunktionen och tryck på B för att gå till Battri/Mottagnings 

funktionen.
2. Tryck C för att visa tiden och datum för sista vällyckade signalmottagning.

1 sekund

1 sekund

1 sekund▲▲

▲

 För att gå direkt tillbaka till tidvisnings läget, håller du in B i minst 2 sekunder.
 Om det inte har varit någon vällyckad mottagning kommer tiden att visa “- -:- -”.

S-29

 Klockan är ej i 
tidvisningsfunktion.  

 Din nuvarande stadskod är 
inte en av följande stadskoder: 
LON, PAR,  ATH, HKG,  TYO, 
HNL, ANC, LAX, DEN, CHI, 
eller NYC

 Nedräknings timern är satt i 
gång.  

 Tidinställningen blev manuellt 
förändrad.

 Sommartid inställningen blev 
manuellt förändrad.    

 Du har tryckt på en knapp 

Kan inte 
motta signaler 
manuellt.

Automatisk 
mottagning är 
aktiverad, men 
mottager ikon 
kommer inte fram 
i displayen. 

 Växla till Tidvisningsfunktion 
och pröva på nytt.  

 Välj LON, PAR, ATH, HKG, 
TYO, HNL, ANC, LAX, DEN, 
CHI, eller NYC som din 
hemstad (sidan S-12).

 Växla till nedräkningsfuntionen 
och stoppa nedräkningen 
(sidan S-42).  

 Utför manuell signalmottagning 
eller vänta till nästa 
automatiska mottagning utförs .

ProblemlösningProblem Möjlig orsak

Problem med signalmottagning
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ProblemlösningProblem Möjlig orsak

Automatisk 
mottagning är 
aktiverad, men 
mottager ikon 
kommer inte 
fram i displayen.

medan mottagningen var 
påbörjad.

 Även om mottagningen är 
vällyckad en bestämd dag, 
kommer ikonen för vällyckad 
mottagning försvinna när 
den första automatiska 
mottagningen utförs den 
påföljande dagen. 

 Bara klockslagdata (timme, 
minuter, sekunder) blev 
mottaget vid förra mottagning. 
Ikonen för vällyckad mottagning 
kommer bare fram när både 
data och datum för klockslag 
(år, månad, dag) mottas.  

 Se till att klockan är ett ställe 
där signal mottagning är möjligt 
(sidan S-16).

S-31

ProblemlösningProblem Möjlig orsak

 Skifta sommartidinställningen 
till automatisk sommartid 
(Automatisk DST) (sidan S-59).

 Välj den stadskod 
som representerar din 
hemstad(sidan S-12).

Inställning av 
tidvisning är 
fel eller signal 
mottagning. 

 Om tiden gär en timma fel, 
kan det vara att sommartid 
inställningen är fel. .

 Stadskoden som representerar 
din hemstad kan vara fel 
stadskod där du använder 
klockan. 

Undersök punkterna nedanför om du har problem med signalmottagning.
 För mer information, se “Viktigt!” (sidan S-16) och “Rättningsvägledning för 
Radiokontrollerande atomiskTidvising ” (sidan S-70).
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Världstid

Världstid visar tiden i 29 städer (29 tidszoner).
 Tidvisning i världstidfunktion räknas ut utifrån 
inställningen i lokaltid i tidvisningsfunktionen. Om du tror 
att det är fel på tiden i världstidfunktionen, kontrollera 
då om du har valt riktig stadskod för din hemstad. 
Kontrollera också att tiden i tidvisningsfunktionen är 
riktig.

 Ikonen för världstidfunktionen visas i världstidfunktionen.
 Välj en stadskod i världenstid funktionen för att få fram 
den nuvarande tiden för en av världens tidszoner. Se 
"Stadskod tabellen" för information om vilka UTC som 
stöttas.Aktuell tid i vald 

stad

Ikon för 
världstidfunktion

S-33

 Alla inställningarna i det här avsnittet görs i världstids funktionen, som klockan 
kommer i genom att du håller B intryckt(sidan S-9).

Hur man ser tiden i en annan stad
I alarmfunktionen trycker du C.
 Detta gör att stadskoden för den aktuellt valda världstidstaden visas i 2 sekunder, 
och därefter att aktuell tid i den staden.  

 Genom att trycka C när en stadskod visas kommer nästa stadskod visas, i 
sekvensen som blir omnämnt i " Stadskodtabell" bak i denna bruksanvisningen. 
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Skifta mellan vanlig tid och sommartid för en stadskod
1. I världstidsfunktionen håller du C intryckt för att få fram 

den önskade stadskoden (tidszonen) som du önskar att 
ändra till vanlig tid/Sommartiden.

2. Håll ner A för att skifta mellan sommartid (DST i 
displayen) och vanlig tid.

 DST indikatorn visas i displayen i Världenstid  funktionen 
när sommartid är aktiverad. 

 Notera dig att sommartidinställningen bara gäller för den 
stadskod som visas i displayen. De andra stadskoderna 
ändras inte.

 Att välja sommartid för den staden som du har valt 
till din hemstad kommer att leda till att också tiden i 
Tidvisningsfunktionen ändras till sommartid.  

 Notera dig att du inte kan växla mellan vanlig tid och 
sommartid om GMT är vald till stadskod.

DST indikator

S-35

Alarm

I alarmfunktionen kan du ställa in 5 dagliga alarm  Här 
slår du också på och av timsignalen 
 Klockan ljuder i ca. 10 sekunder på alarmtidpunktet. 
 Timsignalen ljuder varje hel timme. 
 Alla inställningarna i det här avsnittet görs i 
Alarmfunktionen, som klockan kommer i genom att du 
håller B intryckt(sidan S-9).

Alarm
(Timme: Minuter)

S-36

Inställning av alarm

1. Tryck D i Alarm Funktionen för att välja ett alarm.

AL1 AL2 AL3

SIG AL5 AL4

 Alarm skärmar är AL1, AL2, AL3, AL4, og AL5.
2. Håll in A till timtalet för aktuell tid börjar att blinka. Detta är inställningsdisplayen

 Detta medför att det visade alarmet automatiskt blir avslagen.  

Ca. 1 sekund

AlarmAlarm nummer

▲▲

S-37

3. Tryck C för att stoppa timtal. 
Ställ tiden riktigt i förhållande till a.m. eller p.m. (P ikon) när du använder 12 
timmars visning, eller när du ställer riktig 24 timmars visning. 

 Timvisning (12/24) som blir valt i Tidvisningsfunktionen vill gälla alla funktioner. 
4. När du ställer in timtalet, trycker du B för att få minuttalet att blinka.  

 Tryck C för att ställa riktigt minutvärde. 
5. När du har ställt in minut talet, trycker du B. Detta medför att "ON" blinkar i den 

digitala displayen. 
 Tryck C för att slå på alarm (On) och av (OFF).

C

6. Tryck på A när du är färdig.

▲▲

S-38

Alarm inställningar
Alarmet ljuder i 10 sekunder, oavsett vilket läge klockan är i.
 Alarm och timsignaler följer tiden som visas i vanlig tidvisningsfunktion.
 Tryck på ett av klockans knappar för att stoppa alarmet.

Slå av och på timsignalen
1. I Alarm funktionen används C för att välja timsignal.
2. Håll in A i ca. 3 sekunder, till "ON" visas i displayen. Detta är inställningsdisplayen

 Detta medför att det visade alarmet automatiskt blir avslagen.

S-39

3. Tryck C för att slå på Timsignal (On) eller av (OFF).

C

4. Tryck A för att avsluta.

Slå av alla alarm och Timsignalen
I Alarmfunktion, håll in C i ca. 3 sekunder.

“ALL OFF” visas i displayen för att indikera att alla alarm och Timsignal är avslagna. 

▲▲
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S-40

Stoppur

Stoppuret mäter förfl uten tid
 I displayen visar mätningarna upp till 59 minuter och 
59,99 sekunder.

 Om stoppuret når den angivna max gränsen på 24 
timmar, kommer den att börja om på nytt från noll

 Stoppur mätningar fortsätter även om klockan skiftar till 
en annan funktion.

 Alla inställningarna i det här avsnittet görs i 
Alarmfunktionen, som klockan kommer i genom att du 
håller B intryckt(sidan S-9).

Använda stoppuret för tidtagning

Sekunder

Minuter

C
Start

C
Återuppta

C
Stopp

C
Stopp

C
(Ca. 1 sekund)
NollstÅll

S-41

När en mätning av förfl uten tid är stoppas, kommer displayen att växla mellan att visa 
aktuella minuter och sekunder, och 1/100 sekund. 

Ca. 1 sekund▲▲

Sekunder

Minuter

1/100 sekund

S-42

NedrÅknings timern

Nedräkning kan ställas in så att den startar mellan 1 minut 
till 100 timmar. Ett alarm ljuder när nedräknings timern 
kommer till noll.
 Alla inställningarna i det här avsnittet görs i 
Nedräkningsfunktionen, som klockan kommer i genom 
att du håller B intryckt(sidan S-9).

Slutsignal
Slutsignalen ljuder när nedräkningen är färdig. Ljudet 
stoppar efter 10 sekunder eller vid att trycka på en knapp.

Minuter

Sekunder

S-43

Inställningäavänedräkningstimern
1. När nedräkningstimerns starttid är i displayen i 

Nedräkningsfunktionen, hålls A inne till starttiden är 
klar för att ställas (blinkar).
 Om nedräkningstimerns starttid  inte visas i displayen, 
se "Användning av nedräkning " (sidan S-44) hur man 
får det fram i displayen.

2. • Tryck C för att ställa riktigt minutvärde.
 Önskas nedrÅkningstiden att vara 100 minuter, 
stÅlls nedrÅkningstimern till 00:00

3. Tryck in A när du är färdig.

S-44

Användaänedräkningstimern
Tryck C i nedräkningsfunktionen för att starta 
nedräkningstimern.
 Nedräkningen fortsätter även om klockan skiftar till en 
annan funktion.

 Tryck C för att sätta en nedräkning på paus. Tryck C  
igen för att fortsätta nedräkningen.

 För att stoppa nedräkningen helt, håll in C i ca. 1 
sekund till tiden går tillbaka till den förhandinställda 
nedräkningstiden. 

Tid för aktuell nedräkning

S-45

Batteri:

Denna klockan är utrustad med  solceller och laddningsbart batteri som laddas upp 
av solcellen. Illustrationen under visar hur klockan bör placeras i förhållande till den 
ljuskälla som används.

Exempel: Rikta klockan mot en ljuskälla.
 Illustrationen visar hur man skall placera en 
klocka med resin armband.

 Var uppmärksam på att laddningseffekten 
blir mindre om solcellen döljs.

 När du har klockan på dig ska du se 
till att den inte täcks av ärmar. Klockan 
laddas inte optimalt om den bara delvis är 
exponerad för ljus.

Solcell 

S-46

Viktigt!
 Förvaras klockan på en mörk plats, eller används på ett sätt som som gör att den 
sällan eller aldrig blir exponerad för ljus, kommer batteriet att ladda ur och sluta att 
fungera. Förvara klockan på ett sådant vis att displayen är exponerad för ljus när det 
er möjligt.

 Denne klockan använder ett laddningsbart batteri för att lagra strömmen som alstras 
av solcellena, så därför är det inte nödvändigt att skifta batterierna som ved vanliga 
batteri drivna klockor. Efter en tids användning kommer också ett laddningsbart 
batteri att förlora sina egenskaper. Ta kontakt med din casio förhandlare om du 
menar att batteriet inte laddas fullkomligt.

 Det laddningsbara batteriet bör du inte skifta själv. Användning av fel batteri kan 
skada klockan.

 När batterinivån faller till nivå 5 (sidan S-47 och S-48), eller vid batteriskifte, kommer 
alla inställningar återgå till fabrikens standardinställningar.

 Om klockan ej skall användas under lång tid bör strömsparfunktionen (sidan 
S-69) slås på och klockan lagras på en ljus plats. Detta kommer att göra att det 
laddningsbara batteriet håller sig bättre.

S-47

Batteri indikator
Stå i tidvisningsfunktionen och tryck på B för att gå till Batteri/Mottagnings funktionen.
Batteriikonen i displayen visar aktuell status för det laddningsbara batteriet.

Nivå

1

 
2

 
3

 
4

 
5

Batterinivåikon

  
 
  

(Laddning alarm)

Funktionsstatus

Alla funktioner aktiverade

   
Alla funktioner aktiverade

Klockan går till Tidvisnings funktionen och sekundvisaren 
hoppar var annan sekund.  Automatisk och manuell 
mottagning, belysning, och alarm användning avaktiverat.
   
Alla visare stoppar på klockan  12, alla funktioner och ikoner 
avaktiveras. 

Alla funktioner är avaktiverade.

S-48

 Om  ikonen blinkar i displayen på nivå 3, betyder det att batterinivån är väldigt 
låg, och att klockan snarast måste placeras i starkt solljus, så att batterierna kan 
laddas opp.

 Vid nivå 5 stoppar alla funktioner och inställningarna återställs till de ursprunglige 
fabrikinställningarna. När batteriet når nivå 2, efter att ha fallit till nivå 5, så måste 
klockan ställas på nytt (tid, datum osv.).

 Klockans hemstadskod sätts automatiskt till TYO (Tokyo) när batteriet faller till nivå 
5. Med denna hemstadskod, är klockan konfi gurerad för att motta signaler från 
Japan.  Om du använder klockan i Nord-Amerika, Europa eller Kina måste du ändra 
hemstadskod på klockan så att den stämmer med din hemstad när batteriet faller till 
nivå 5. 

 Display indikatorerna återkommer så snart batteriet laddas från nivå 5 till nivå 2.
 Om klockan exponeras för direkt sol eller annan start belysning, kan detta föra till 
att batteri nivå indikatorn tillfälligt visar fel nivå. Korrekt nivå bör komma tillbaka igen 
efter några minuter.

S-49

 Att använda belysning eller alarm i en kort period, kan 
föra till att    (recover) visas i displayen.

 Efter en tid, när batteriet har blitt laddat, kommer  
(recover) att försvinna från displayen och funktionerna 
ovan kommer att fungera igen.

 Om  (recover) visas ofta i displayen, är det 
troligtvis för att batteriet är svagt. Låt klockan ligga på en 
ljus plats och laddas. 

Indikerar ett 
tillfrisknande
(Recover ikoner)
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S-50

Försiktighetsregler vid laddning av batteri
Några laddningsförhållanden kan resultera i att klockan blir väldigt varm. Undvik att 
lägga klockan på ställen som är beskrivet nedan när batteriet skall laddas.
Om klockan blir väldigt varm, kan detta också medföra att displayen blir svart. Detta 
bör försvinna när klockan blir avkylt.

Varning!
Observera att klockan kan bli mycket varm om den ligger i närheten av starkt 
ljus över längre tid. Var försiktig så att du inte bränner dig på klockan. Klockan 
blir extra varm om den utsätts för följande förhållanden över en längre tid: 
 På instrumentbrädan i en bil som är parkerad i direkt solljus
 I närheten av en glödlampa
 I direkt solljus

S-51

Exponeringsnivå (ljusstyrka)

Solljus utomhus (50 000 lux)
Solljus genom fönster (10 000 lux)
Solljus från ett fönster på en molnig dag (5,000 lux)

Lysrörs belysning inomhus (500 lux)

  Ca. exponeringstid 

8 minuter
30 minuter
48 minuter

8 timmar

Laddningsanvisningar
Tabellen nedan visar hur länge klockan måste exponeras för ljus varje dag för att få 
tillräckligt med energi.
 För mer information om funktionstider och dagliga funktionsförhållanden, se 

"strömförbruk" under avsnittet Specifi kationer (sidan S-78 ).
 Om batterierna laddas ofta kommer klockans funktioner att vara mer stabila. 

S-52

Laddningstider
Nedan är en lista som visa hur mycket klockan måste exponeras för ljus för att 
batterierna skall nå de olika nivåena (nivå).

Ca. exponeringstid

 Nivå 5 Nivå 4   Nivå 3   Nivå 2   Nivå 1

  2 timmar  16 timmar 5 timmar

  4 timmar  58 timmar 16 timmar

  7 timmar  94 timmar 26 timmar

  76 timmar  - - - - - - - - - - - - - - - -

Exponeringsnivå 
(ljusstyrka)

Solljus utomhus (50 
000 lux)
Solljus genom fönster 
(10 000 lux)
Solljus från ett fönster 
på en molnig dag 
(5,000 lux)

Lysrörs belysning 
inomhus (500 lux)

 Exponeringstid angett i tabellen ovan, är bara ungefärliga. Exakt exponeringstid 
beror på ljusförhållandena. 

▲ ▲ ▲

S-53

Tidvisning

Läs detta för du ställer in tid och datum!
Klockan har ett antal stadskoder,  som representerar tiden för aktuell stad. När du 
ställer tiden är det viktigt att riktig stadskod för din hemstad blir vald. (Med hemstad 
menas den stad där du vanligtvis använder klockan.) Om din stadskod inte är sparad 
på klockan, väljer du den stadskod som har samma tidszon som din hemstad.
 Kom i håg att det är en sammanhäng mellan stadskoder i världstidfunktionen (sidan 
S-32) och den stadskod som är vald i den vanlige Tidvisningsfunktionen.

 Klockan kommer automatiskt att justera den analoga tiden så att den sammanfaller 
med den digitala tiden för den valda hemstaden. Om den analoga tiden för din 
hemstad är riktig och att klockan utför signalmottagning korrekt, måste du kontrollera 
visarnas utgångsposition och göra de justeringar som trängs (sidan S-63).

S-54

Manuell inställningen av tid och datum
1. Håll in A i 3 sekunder I Tidvisningsfunktionen. Du kan 

släppa knappen efter att “ADJ” visas i displayen. 
 Nu kommer antingen “12H” (12 timmars tidvising) 
eller “24H” (24 timmars tidvisning) också att blinka i 
displayen.

 Sekundvisaren fl yttar sig till klockan 12 och stoppar 
där.

2. Tryck C Skifta mellan 12- (12H) och 24-timmars format 
(24H) för tidvisning.

3. Tryck B och stadskoden för den aktuella hemstaden 
kommer att blinka i displayen. 

4. Använd C för att välja statskod.
 Kom ihåg att ställa in riktig stadskod för du ställer in 
andra saker.

 För mer information om stadskoder, se stadskod 
tabellen bak i bruksanvisningen.

S-55

5. Tryck B för att fl ytta blinkningen  i sekvensen så som visas härunder.

Sekunder12/24-Timer
Format

Timer MinutterDST

Måned År

Bykode

DatoSpråk Knappe tone

 Ordningsföljden under visar hur man ställer tidvisning.
6. När värdet som du önskar att ändra blinkar, tryck C för att ändra värdet som visas 

nedan.

Skifta mellan 12-timmar ( ) och 
24-timmars ) tidvisning

Ändra hemtidkod

Tryck C.

Display För att göra detta: Gör detta:

S-56

/

    
                       

Skifta mellan automatisk sommartid ( ), 
sommartid ( ) och standard tid ( ). 
 
Nollställa sekunderna 

Ändra timmar eller minuter

Skifta år, månad eller dag

Välj knapp ljud  antingen  (på) och 
 (av)

Ändra språk för veckodag  : Engelsk
 : Tysk  : Spansk  : Kinesisk  

: Japansk

Tryck C.

Display För att göra detta: Gör detta:

S-57

7. Tryck in A när du är färdig.
 Automatisk DST ( ) kan bara väljas när LON, PAR, ATH, TYO, HNL, ANC, LAX, 
DEN, CHI, eller NYC är vald till hemstad. För mer information, se “Sommartid” 
nedan.

 Veckodag visas automatiskt i förhållande till  datum inställningen.

12-timmar och 24-timmars visning
 Genom att använda 12 timmars visning kommer P att indikera PM och vara i 
displayen från 12 på förmiddagen till 11.59 om kvällen. AM indikeras när ingen ikon 
är synlig i displayen.

 Vid val av 24-timmars visning är det ingen ikon i displayen.
 Tim formatet (12/24) som blir valt i tidvisningen kommer att gälla i alla funktioner.

S-58

Sommartid (DST)
Sommartid är en timma framåt mot normal tidvisning. Kom ihåg att inte alla länder 
opererar med sommartid.
Tidskalibreringssignaler från Mainfl ingen (Tyskland), Anthorn (England), eller Fort 
Collins (USA) beräknar sommartid När automatisk sommartid är aktiverad, kommer 
klockan automatiskt att växla mellan standardtid i enlighet med kalibreringssignalerna. 
 Även om tidskalibreringssignalerna från Fukushima och Fukuoka/Saga, Japan 
beräknar sommartid, är inte sommartid i användning i Japan (från 2010).

 Default DST inställning är Auto DST ( ) när du väljer LON, PAR, ATH, TYO, ANC, 
LAX, DEN, CHI, eller NYC som din hemstadskod.

 Om du har problem med att motta tidskalibreringssignaler i ditt område, är det bäst 
att skifta till och från sommartid manuellt. 

S-59

Sommartid inställningar
1. Håll in A i 3 sekunder I Tidvisningsfunktionen. Du kan 

släppa knappen efter att “ADJ” visas i displayen. 
 Nu kommer antingen “12H” (12 timmars tidvising) 
eller “24H” (24 timmars tidvisning) också att blinka i 
displayen.

2. Tryck B 2 gånger för att kommat ill funktionen för 
inställning av sommartid (DST).

3. Använd C för att bläddra genom 
sommartidinställningarna som visas i sekvensen nedan. 

Auto DST (        ) DST av (        ) DST på (        )
AT (AUTO)
Denna inställningen gör att klockan automatiskt skiftar mellan standardtid och 
sommartid i enlighet med tidskalibreringsignaldata.  Denna inställningen är bara 
tillgänglig när en stadskod som stöder signalmottagning är vald. 

DST indikator
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S-60

Sändare
Japan
Kina
U.S.
Europa (U.K., Tyskland)

Ingen

Stadskoder som omfattas
TYO 
HKG 
HNL, ANC, LAX, DEN, CHI, NYC
LON, PAR, ATH,

Alla andra stadskoder

OFF
Denna inställning slår av sommartid, och visar aktuell standardtid. 

ON
Denna inställning slår på sommartid.  Aktiverar sommartid och sätter aktuell tid 
fram med en timme. 

 Om du ändrar din hemstad till en som är innanför det samma sändarområde, 
kommer den nuvarnade DST inställningen att behållas.  Om de ändrar till en stad 
som är utanför det nuvarande sändarområdet, kommer sommartid automatiskt att 
bli avslagen. 

S-61

4. Tryck på A när du är färdig. 
 DST indikatorn visas i displayen när sommartid är aktiverad.

Analog tidvisning
* Analog tid är synkroniserad med digital tid på denna klockan.  Analog tid justeras 
automatiskt i enlighet med digital tid. 

Märk
 Visarna justeras automatiskt i de följande situationerna: 

 När digital tidvisning justeras manuellt
 När digital tidvisning justeras av kalibreringssignalerna
 När lokal stadskod skiftar, eller det skiftas till sommartid.  
 Om analog tid inte matchar digital tidvisning, kan tillvägagångssättet som visas i 
"Justering av grundpositionerna" (sidan S-64) användas för att matcha dem.  

 Om det er behov för att justera både analog och digital tidvisning, måste du först 
justera digital tidvisning.

S-62

 Allt eftersom hur stor avstånd i tid det är mellan analog och digital tid, kan det gå 
någon tid för de analoga visarna visar samma tid som digital tidvisning. 

S-63

Justering av visarnas grundposition

Stark magnetism och annan påverkan kan få visarna och/eller datumvisningen att visa 
fel, trots att klockan kan ta emot signaler. Om detta är tillfälle så måste du företa en 
hemstads inställning så som visas i detta avsnittet.
 Justering av grundpositionerna är inte nödvändigt när den analoga och digitala tiden 
visar lika i Tidvisnings funktionen.

 Att hålla in C knappen under justerings proceduren i denna sektionen gör att de 
aktuella visarna förfl yttar sig i snabb hastighet.   Snabbinställningen (snabbstegning) 
fortsätter även om du släpper  C knappen. Tempot fortsätter till du trycker på en av 
klockans knappar.

S-64

Justering av visarnas grundposition
1. Håll in A i 6 sekunder I Tidvisningsfunktionen. Du kan 

släppa knappen efter att “H-SET” visas i displayen.
 Även om “ADJ” visas i displayen efter ca. 3 sekunder, 
måste du inte släppa knappen ännu.  Håll den inne 
tills H.SET visas.

 Sekundvisaren fl yttar sig till klockan 12 (dess 
grundposition), och "SEC 00" kommer att blinka i 
displayen. 

 Om sekundvisaren inte förfl yttar sig till klockan 12, 
använd C knappen för att justera den. Varje tryck på Riktig position för 

sekundvisare

S-65

C för visaren fram 1 sekund. .
2. Etter att du har kontrollerat att sekundvisaren är i riktig 

grundposition trycker du på B. 
 Tim-och minutvisaren skal nu förfl ytta sig till klockan 12 
(dess grundposition), och "+0:00" kommer att blinka i 
displayen.

3. Vad du nu skall göra beror på om tim- och minutvisaren 
står till vänster eller höger om klockan 12.

Om alla visarna pekar mot klockan 12
 Gå till steg 4 i proceduren.

■ Om visarna står till vänster om klockan 12
 Använd C knappen för att fl ytta visarna "med 

klockan" till de pekar på klockan 12.
 Varje tryck på C fl yttar visarna 10 sekunder.

■ Om visarna står till höger om klockan 12
Tryck B, detta gör att den blinkande displayen ändras till  “–0:00”. Använd C 
knappen för att fl ytta visarna "mot klockan" till de pekar på klockan 12.

      • Varje tryck på C fl yttar visarna 10 sekunder. 

Riktig position för tim- 
och minutvisarna

S-66

4. Tryck A för att återgå till Tidvisningsfunktionen.
 När du är färdig med justeringen av grundpositionerna skall du gå tillbaka till 
Tidvisningsfunktionen och kontrollera att visarna och den digitala displayen visar 
samma tid. Om de inte gör det, måste du utföra en justering av grundpositionerna 
igen.

S-67

TEKNISKA REFERANSER

Detta avsnittet innehåller mer detaljerad och teknisk information om klockans 
operationer. Det innehåller dessutom information om viktiga försiktighetsregler om de 
olika funktionerna.

Knappljud
Knappljud hörs varje gång någon av klockans knappar trycks in. Knappljudet kan slås 
av och på.
 Även om du slår av knapp ljudet, kommer alarmsignal, timsignal och 
nedräkningsfunktion att vara aktiverad.

S-68

Slå av och på knappljudet
1. Håll in A i 3 sekunder I Tidvisningsfunktionen. Du kan 

släppa knappen efter att “ADJ” visas i displayen. 
 Nu kommer antingen “12H” (12 timmars tidvising) 
eller “24H” (24 timmars tidvisning) också att blinka i 
displayen.

2. Tryck B 9 gånger tills inställningen för knapp ljud ( 
 eller ) visas.

3. Tryck C för att välja mellan  (knapp ljud på) 
och  (knapp ljud av).

4. Tryck in A när du är färdig.

S-69

Strömsparfunktionen
När Energisparfunktionen är aktiverad växlar klockan till 
viloläge om den har varit en viss tid i mörker. Tabellen 
nedan visar hur klockans funktioner påverkas av viloläget.

Tid i mörker

60 till 70 minuter

6 eller 7 dagar

Display

Blank

Blank

Funktion
Sekundvisaren fl yttas till klockan 
12 och stoppar, alla funktioner 
avaktiverade, display svart. 

Alla visare stoppar på klockan 12. 
Automatisk mottagning, Ljudton, 
belysning, och display avaktiverad.
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S-70

 Om jackärmen täcker för ljuset, kan detta föra till att klockan går över i viloläge.
 Viloläge kan ej aktiveras mellan kl 06.00 och 21:59:00. Om viloläge är aktiverad när 
klockan blir 06.00, förblir funktionen aktiverad.

Avsluta viloläge
Utför en av de följande inställningarna.
 Flytta klockan till en ljus plats.
 Tryck på valfri knapp på klockan.

Radiokontrollerad atomär tidvisning - försiktighetsåtgärder
 Stark elektronisk laddning kan leda till felaktig tidsinställning.
 Tidskalibreringssignalen kommer från ionosfären. Därför kommer faktorer 
som ionosfärens refl ektionskraft och dess placering (högre eller lägre på 
grund av sesongsavhängiga förhållanden eller tid på dygnet) ha inverkat på 
mottagarförhållanden.  I några situationer kan de nämna förhållanden som gör det 
omöjligt att motta signaler. 
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 Även om klockan mottar signaler utan fel, kan vissa omständigheter leda till en 
tidsavvikelse på upp till en sekund.

 Eventuella manuella tidsinställningar blir justerat av tidskalibreringssignalen. 
 Klockan är konstruerad för att automatiskt uppdatera datum och veckodag för 
perioden 1 januari 2000 till 31 december 2099. Datumuppdatering med hjälp av 
signalmottagning kan inte längre utföras från 1 januari 2100.

 Detta klockan kan motta signaler som skiljer mellan skottår och normala år.
 Även om klockan är lagad för att motta både klockslag data (timme, minuter, 
sekunder) och datum data (år, månad, dag), kan mottagarförhållanden vara 
begränsat, så att bara klockslag data mottas. 

Om du befi nner dig på en plats där signalmottagning inte är möjligt, kommer klockan 
att visa tiden med en precision som anges i avsnittet “Specifi kationer”.

 Har du problem med mottak av signaler, eller är tidvisningen fel efter att klockan har 
mottagit signaler, kontrollera stadskod, sommartid (sidan S-54) och de automatiska 
mottagningsinställningarna(sidan S-27).
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 Inställningen av hemtidzon återgår till den ursprunglige fabrik inställningen (TYO 
(Tokyo)) när batterinivån faller till nivå 5 eller när du skiftar det laddningsbara 
batteriet. Om detta sker, kan du ändra hemstad inställningen. (sidan S-12)

Sändarna
Tidskalibreringssignalen som denna klocka mottar är beroende av den valda 
hemstadskoden (sidan S-12).
 Om en amerikansk tidszon väljes, kommer klockan att motta  
tidskalibreringssignalen från USA (Fort Collins).

 När en japansk tidszon är vald kommer klockan motta tidskalibreringssignaler sänt 
från Japan (Fukushima och Fukuoka/Saga).

 När en europeisk tidszon är vald kommer klockan motta tidskalibreringssignaler sänt 
från Tyskland (Mainfl ingen) och Anthorn).

 När en japansk tidszon är vald kommer klockan motta tidskalibreringssignaler sänt 
från Kina (Shangqiu City). 
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 När vald hemstad är LON, PAR, ATH (som kan motta signaler både från Anthorn 
och Mainfl ingen), kommer klockan först att pröva att motta signaler från sändaren 
som klockan sist mottog vällyckade signaler från.  Om det misslyckas, pröva den 
andra sändaren.  Första mottagning efter att du har valt hemstad, kommer klockan 
första pröva att otta signaler från den närmaste sändaren (Anthorn för LON, 
Mainfl ingen för PAR och ATH).

 När vald hemstad är TYO (som kan motta både 40 kHz og 60 kHz signaler), som 
kan motta signaler både från Anthorn och Mainfl ingen), kommer klockan först att 
pröva att motta signaler från sändaren som klockan sist mottog vällyckade signaler 
från. Om det misslyckas, pröva den andra sändaren.

Autoretur
Om du inte utför några inställningar under två eller tre minuter medan klockan är i 
inställningsfunktionen (blinkar), kommer klockan att lämna inställningsfunktionen 
automatiskt.

Att fi nna fram till data
Knapp C används b.la. till att bläddra genom data som är i displayen. I de fl esta 
tillfällen kan man bläddra snabbare om knapparna hålls inne.

S-74

Första display i varje funktion
När klockan går över i alarm eller världstid funktion, kommer det display som visades 
sist att komma först fram.

Tidvisning
 Att nollställa sekunderna till 00 när sekunderna är mellan 30 och 59 kommer att öka 
minutvisningen med 1 minut I intervallet från 00 till 29, nollställs sekunderna till  00 
utan att ändra minuterna.

 Årtal kan ställas i tidsperioden 2000 till 2099.
 Klockans kalender räknar automatiskt ut skottår och månaders längd. När klockan är 
ställd, skall det inte vara nödvändigt att ställa den på nytt för vid skiftning av batterier.

 Tidvisningen för alla stadskoder är beräknad med hjälp av differensen i förhållande 
till Coordinated Universal Time (UTC) satt i relation till den stadskod som du har valt 
till hemstadstid. 
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Världstid
 Sekundvisningen i världstidfunktionen är synkroniserad med sekunderna i normal 
tidvisning i Tidvisningfunktionen.

Belysning - försiktighetsregler
Belysningsfunktionen använder en lysdiod (LED) och en belysningspanel som sprider 
ljuset över hela displayen.  Tryck A i vilken som helst funktion för att displayen skal 
lysa upp i ca. ett sekund. 
 Det kan vara svårt att se om belysningen fungerar, om klockan utsätts för solljus.
 Belysningen går av om ett alarm ljuder.
 Använder du belysningsfunktionen ofta, kommer detta att reducera batteriets 
varaktighet. 
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Specifi kationer

Precision vid normal temperatur: ± 15 sekunder per månad
Digital Tidvisning Timmar, minuter, sekunder, a.m./p.m. (P), datum, veckodag
 tidsystem: 12 timmarsvisning och 24 timmarsvisning
 Kalendersystem: Helautomatisk kalender förhandsprogrammerat för perioden 
2000 till 2099.
 Annat: Stadskod; sommartid/standard tid
Analog tidvisning: Timme, Minut (visaren förfl yttar sig varje 10:e sekund), Sekunder
Tidssignalmottagning: Automatisk mottagning sex gånger per dag (fem gånger per 

dag för kinesisk tidssignal); När en mottagning genomförts utan fel avbryts 
automatiskt de återstående signalmottagningarna; Manuell signalmottagning

Möjlig mottagning av tidsignaler från : Mainfl ingen, Tyskland (signal-ID: DCF77, 
Frekvens: 77.5 kHz); Anthorn, England (signal-ID: MSF, Frekvens: 60.0 
kHz); Fort Collins, Colorado, USA (signal-ID: WWVB, Frekvens: 60.0 kHz); 
Fukushima, Japan (signal-ID: JJY, Frekvens: 40,0 kHz); Fukuoka/Saga, Japan 
(signal-ID: JJY, Frekvens: 60.0 kHz); Shangqiu By, Henan Provins, Kina 
(signal-ID: BPC, Frekvens: 68.5 kHz)

S-77

Världstid: 29 städer(29 tids zoner)
Annat: Vanlig tid/Sommartid

Alarm: 5 dagliga alarm; Timsignal
Stoppur:

Mätenhet: 1/100 sekund
Mätkapacitet: 59'59'99"
Mät metod: Förfl uten tid

Nedräkning:
Mätenhet: 1 sekund
Mätområde: 1 minut till 100 timmar (1minuts steg)

Belysningsfunktionen: Belysning (LED ljus)
Annat: Energisparfunktion, Batterinivåikon, Knappljud på/av, Val av språk för 

veckodag
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Strömförsörjning: Solceller och ett laddningsbart batteri
Ungefärlig batteritid: 4 månader (från laddat till Nivå 4) under följande 
förutsättningar:
 Klockan är inte exponerad för ljus
 Intern tidvisning
 Displayen är på 18 timmar i dygnet och av ("sovande") i 6 timmar per dygn
 Användning av ljus en gång om dygnet (1,5 sekunder)
 Alarmen ljuder 10 sekunder per dygn
 4 minutter med signal mottagning per dag

L-1

Stadskod Tabell
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L-2

Stads
kod By UTC forskjell/

GMT differanse
PPG Pago Pago -11
HNL Honolulu -10
ANC Anchorage -9
YVR Vancouver

-8SFO San Francisco
LAX Los Angeles
DEN Denver -7
MEX Mexico City -6CHI Chicago
MIA Miami -5NYC New York

CCS* Caracas -4
YYT St. Johns -3,5
RIO Rio De Janeiro -3
RAI Praia -1

Stads
kod By UTC forskjell/

GMT differanse
LIS Lisbon 0LON London

BCN Barcelona

+1
PAR Paris
MIL Milan

ROM Rome
BER Berlin
ATH Athen

+2
JNB Johannesburg
IST Istanbul
CAI Cairo
JRS Jerusalem

MOW Moscow +3JED Jeddah
THR Tehran +3,5

Bykodetabellen
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Stads
kod By UTC forskjell/

GMT differanse
DXB Dubai +4
KBL Kabul +4,5
KHI Karachi +5MLE Male
DEL Delhi +5,5
DAC Dhaka +6
RGN Yangon +6,5
BKK Bangkok +7
SIN Singapore

+8HKG Hong Kong
BJS Beijing
SEL Seoul +9TYO Tokyo
ADL Adelaide +9,5

Stads
kod By UTC forskjell/

GMT differanse
GUM Guam +10SYD Sydney
NOU Noumea +11
WLG Wellington +12

  Basert på data fra desember 2010.
  Reglene for kontroll av globale tider 
(GMT-forskjeller og UTC differanser) 
i forhold til sommertid bestemmes av 
det enkelte land.

 *  I Desember 2007, Venezuela endret 
sin forskjell fra –4 to –4.5. Merk at 
dette uret viser en forskjell på –4 
(gammel forskjell) for CCS (Caracas, 
Venezuela) by kode.


