
Bruksanvisning - modul 3414
Gratulerar till köp av ny klocka!
För att få mest möjlig behållning och bästa ställ av denna klockan bör du läsa " Försiktighetsåtgärder i 
samband med användning" och "Ställ av klockan".
Bevara alltid bruksanvisningarna nära till hands i tillfälle framtidiga behov.

Funktionerna
Sensorn i denna klockan mäter riktning, barometriskt tryck, temperatur och höjd. Resultatena från 
mätningen kommer fram i displayen. Mätfunktionen gör att klockan är praktisk att ha under vandring eller 
bergklättring i fjällen.

Varning!
• Denna klockans mätfunktioner är inte avsedda för att företa mätningar som ställer krav till 

professionell precision. Denna klockans mätresultat skall anses som rimliga angivelser.
• Vid bergklättring eller andra aktiviteter där det att förlora riktningen kan medföra fara för liv och 

hälsa är det viktigt att alltid ha med en extra kompass för att bekräfta mätningarna.
• 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.

S S-1

SVENSKA

Viktigt!
• Klockans höjdmätarfunktion kalkylerar och visar relativ höjd baserat på barometertryck (lufttryck) mätningar från den inbyggda 

trycksensorn. För ytterligare information, se sidan S-59 och S-73.
• Innan du företar en höjdmätning  så måste du ange en referensehöjd så att mätningen blir noggrann. För mer information, se 

"Att ange ett referenshöjdvärde" (sidan S-66).
• För att försäkra dig om att klockan ger rätta riktningsmätningar, se till att utföra dubbelriktad kalibrering innan du använder den. 

Klockan kan ge fel riktningsmätningar om du inte utför en dubbelriktad kalibrering. För mer information, se "Utföra en dubbel 
riktad kalibrering"” (sidan S-38 ).

S-2

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 visas 
i illustrationerna.

• Illustrationerna i den här manualen fungerar bara som en referens, den verkliga 
produkten kan avvika något från illustrationerna .

S-3

Vad du bör kontrollera för du börjar att använda klockan.

1. Kontrollera batteri nivå

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

Gå til trinn 2.

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

NEI JA

JA

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

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

NESTE

Batteri nivå 
indikator

S-4

2. Kontrollera hemstads kod och inställning av sommartid.

Viktigt!
• För att mottagning av tidskalibrering och världstidsinställningar och soluppgång/nedgång skall fungera, måste inställningarna av 

hemtid, tidvisning och datum i tidvisnings läget vara korrekt. Kontrollera att dessa inställningarna er korrekta.

3. Inställning av aktuell tidvisning
• Inställning av tid med hjälp av en tidskalibrerings signal 
 Se "Klargöra för mottagning av signaler" (sidan S-16)
• Att ställa tiden manuellt

Klockan är nu klar för användning.
• För mer information om klockans radiokontrollerade tidvisnings funktion, se “Radiostyrd atomär tidvisning” (sidan S-14).

S-5
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Memo:
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Memo:

S-9

Laddning av klockan
På klockans framsida sitter en solcell som omvandlar ljus till ström. Den alstrade strömmen laddar ett 
inbyggt batteri, som förser klockans funktioner med ström. Klockan laddas när den blir exponerad för ljus.

Laddningsanvisningar

När klockan inte används, bör den 
förvaras på ett ställe där den blir 
exponerad för ljus.
•Det bästa sättet att ladda klockan 

på är att utsätta klockan för 

Se till att klockans urtavla inte 
skyms från ljus av ärmen när du 
bär klockan på dig.
•Klockan kan växla till 

klockans framsida bara delvis er 
skymd.

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-10

Viktigt!
•Om klockan blir väldigt varm, kan detta också medföra att displayen blir svart. Detta bör försvinna när 

klockan blir avkylt.
•

lagras på en ljus plats. Detta är med på att förhindra att batteriet laddar ur.
• 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. Exponera klockan för starkt 

Batterinivå
Du kan få en indikation på klockans strömnivå vid att observera batterinivån i den nedre delen av 

displayen.

Nivå Batterinivåikon Funktionsstatus

1 Alla funktioner aktiverade

2 Alla funktioner aktiverade

3

lllllllll
l

Fel ved automatisk och manuell 
mottagning, illumination, ljud, och 
sensorinställningar .

Battery power 
indicator
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Nivå Batterinivåikon Funktionsstatus

4 Bortsett från tidvisning och CHG
batteri-ikonen är  alle funktioner och 
ikoner avaktiverade.

– – – Alla funktioner är avaktiverade.

•Om ikonen LOW L
klockan snarast måste placeras i starkt solljus, så att batterierna kan laddas opp.

•
M

• M
•Om klockan exponeras för direkt sol eller annan stark belysning, kan detta föra till att batterinivå ikonen 

tillfälligt visar en högre batterinivå än vad som faktiskt är tillfälle. Korrekt nivå bör komma tillbaka igen 
efter några minuter.

•
och alla inställningar återställas till fabriksinställningen.

Energisparläge
•Om det utförs många sensor, belysning eller alarminställningar i loppet av en kort period kan det leda till 

H, M, ogL
energisparläge. Belysning, alarm, nedräkning, timsignal och sensorinställningar kommer att vara 
avaktiverade tills batteriet återhämtar sig. 

• H, M, L
sluta att blinka. Detta indikerar att funktionerna som är listat opp ovan är aktiverade igen.

• H, M, L CHG
är låg. Placera klockan omgående på en plats där det är mycket ljus.

• H M
inte fungerar om det är för lite spänning till att driva sensorn ordentligt. Detta indikeras när alla batteri 

H, M, L
• H, M, L

svag. Låt klockan ligga på en ljus plats och laddas.

Laddningstider

Exponeringsnivå (ljusstyrka) Daglig 
användning*1

Nivåförändring *2

Nivå 5 Nivå 4 Nivå 3 Nivå 2 Nivå 1

2 timmar timmar 4 timmar

24 min. 6 timmar timmar timmar
Solljus från ett fönster på en 12 timmar timmar

41 
timmar

– – – – – –

*1 Ungefärlig exponeringstid per dag för att alstra ström för normal daglig användning.
*2. Ungefärlig mängd exponeringstid som krävs för att gå från en nivå till en annan.
• Exponeringstider angett i tabellen ovan, är bara ungefärliga. Exakt exponeringstid beror på ljusförhållandena.
• För mer information om funktionstider och dagliga funktionsförhållanden, se "Strömförsörjning" under avsnittet S-13

Energisparfunktionen
När Energisparfunktionen är aktiverad går klockan i viloläge om den har varit lagrat på ett mörk plats ett 
tag. Tabellen nedan visar hur klockans funktioner påverkas av viloläget.
• 

 "display" och "funktion".

Tid i mörker Display Funktion

Blank, med PS blinkande Displayen är av, men alla funktioner 
fungerar.

Blank, med PS inte blinkande Alla funktioner är avaktiverade, utom 
tidvisning.

•
förblir funktionen aktiverad.

• Om klockan är satt i nedräknings- eller stoppurs funktion så kan ej viloläge aktiveras.

Avsluta viloläge
Flytta klockan till ett upplyst område, tryck på en av knapparna, eller vrid klockan mot dig för att läsa av 

S-14

Radiokontrollerad atomär tidvisning
Klockan tar emot en tidskalibrerad signal som ställer in tidvisningen. När du använder klockan på platser 

I detta avsnittet förklaras hur klockan uppdaterar tidsinställningar när den stad som är vald till hemtid 

tidskalibreringssignaler.

Om du har följande hemstadskod: Kan klockan ta emot signaler från följande 
sändare:

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

TPE, SEL, TYO

HNL, ANC, YVR, LAX, YEA, DEN, MEX, CHI, NYC, 
YHZ, YYT

Viktigt!
• Platser som omfattas av MOW, HNL och ANC ligger ganska långt borta från sändarna, vilket innebär att 

vissa förhållanden kan orsaka problem med mottagning av signaler.
• När HKG eller BJS väljs som hemtidzon kod, kommer bara tid och datum att justeras av tids kalibrerings 

signalen. Du blir då tvungen att manuellt växla mellan vanlig tid och sommartid, när det är nödvändigt. 

S-15

Ungefärliga mottagningsområden

UK og tyske signaler

Anthorn

500 kilometer

1,500 kilometer

Anthorn signal kan mottas 
innenfor dette område Mainflingen

Nordamerikanske Signaler

Japanske Signaler Kinesiske Signaler

500 kilometer
Changchun

Beijing
Shangqiu
Shanghai
Chengdu
Hong Kong

1,500 kilometer

2,000 miles
(3,000 kilometer)

600 miles
(1,000 kilometer)

Fort Collins

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

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

Fukuoka/Saga

500 kilometer
Fukushima



Bruksanvisning - modul 3414
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•
omöjliggöras på grund av landskapets konturer, byggnader, väder, årstid, tid på dygnet, radiostörningar 

omnämnda ovanför blir ännu större.
•Signalmottagning kan var omöjligt på de avstånd som anges nedanför under vissa tider på året eller 

dygnet. Radiostörningar kan också påverka mottagningen negativt. 
 

 

•
över till sommartid en gång i framtiden igen, kommer  vissa av klockans funktioner inte längre fungera 
korrekt.

Förberedelser för signalmottagning
1. Kontrollera att klockan är i tidvisnings eller världstidfunktion. Om det inte är det, tryck D för att gå till 

• Signalmottagning fungerar vanligtvis bättre på natten.
•

heller inte trycka på några knappar under tiden.

12 o’clock

or

S-17

•Signalmottagning försvåras eller omöjliggörs under  förhållanden som omnämns nedanför.

In i eller 
mellan 
byggnader

Inuti ett 
fordon

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

i närheten av en 
byggnads 
arbetsplats, 

I närheten av 
högspännings
ledningar

Mellan eller 
bak 
bergområden

3. Nästa steg bestäms av huruvida du använder automatisk eller manuell signalmottagning.
•

“Automatisk signalmottagning" för mer information.
•

Om automatisk mottagning
•

När en signalmottagning har slutförts utan fel, utförs inte de resterande mottagningarna den dagen. 
• När en kalibreringstid är påträffad, kommer klockan endast att motta kalibreringssignalerna i 

tidvisningsfunktionen eller i världstidsfunktionen. Signal mottagning utförs inte om en kalibreringstid 
påträffas under tiden som du ändrar inställningar.

S-18

• Du kan använda tillvägagångssättet som blir beskrivet i avsnittet "Slå av och på automatisk 

Manuell signalmottagning
1. Använd D R/C

• En sekund efter att R/C visas i displayen, kommer texten RECEIVED 
att visas i den övre delen av displayen

2. Håll in A till REC Hold visas i displayen och försvinner.
• L1, L2, eller L3

på klockan eller tryck på någon knapp till GET eller ERR visas i 
displayen.

• Om signalmottagningen är vällyckad kommer mottagningsdatum och 
tid att visas i displayen tillsammans med GET ikonen. 
Klockan kommer att återgå till tidvisning om du trycker D eller om du 
inte utför någon inställning i ca. 2-3 minuter.

Mottak

Mottaks indikator
Mottak vellykket

S-19

• Om den aktuella signalmottagningen misslyckas och en tidigare 

att visa motagar ikonen ochERR ikonen. Om ERR

loppet av de sista 24 timmarna har slutförts med fel. 
Klockan kommer att återvända till tidvisningsfunktionen utan att 
ändra tidsinställningen, om du trycker Deller om du inte trycker på 
någon av klockans knappar innan tre minuter.

Märk
• Du kan avbryta mottagningen av kalibreringssignal genom att trycka 

på en av knapparna.

Mottak feilet

Hvis det var et tidligere 
vellykket mottak

S-20

Signalnivå indikator
Under manuell mottagning kommer signalnivå ikonen att visa signalnivån 
som visas nedanför.

Weak (Unstable) Strong (Stable)

Nivå ikonen kommer att ändras i enlighet med mottagningsförhållandena 
medan mottagningen utförs.
När du ser på ikonen bör klockan vara placerad så att 
mottagningsförhållandena är så stabila som möjligt.
• Under de mest fördelaktiga mottagningsförhållanden, kan det ta upp till 

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

S-21

Kontroll av senaste signalmottagningen

• Når mottagningen är vällyckad, kommer displayen att visa datum och 
tidspunkten för mottagningen. - : - - visar att ingen av 
signalmottagningarna kunde slutföras vällyckad.

• för att återgå till tidvisnings läget, tryck D.

Slå av och på automatisk signalmottagning

2. Håll in E i 2 sekunder Först kommer SET Hold visas i displayen Så 
kommer AUTO visas i den övre delen av displayen och aktuell 

On eller OFF
mellersta delen av displayen. Håll E in tillAUTO skärmen visas. Detta 
är inställningsdisplayen
• Observera att inställningsdisplayen inte visas om den valda 

hemstaden inta har stöd för mottagning av tidsinställningssignaler.
3. Tryck A On OFF
4. Tryck E när inställning är slutförd.

On/Off status

S-22

Radiokontrollerad atomär tidvisning - försiktighetsåtgärder
• Stark elektronisk laddning kan leda till felaktig tidsinställning.
•

en sekund.
•

•

• Mottagnings inställning är inte aktiv under följande förhållanden. 
L  

 
 

 
– När du mäter lufttrycks ändringar  
– När en trek logg uppdatering är aktiverad 

• En signalmottagning avbryts om ett alarm startar under mottagningen.
• Inställningen av hemstadens stadskod återgår till den ursprunglige fabrik inställningenTYO

S-23

Allmänna funktioner
Denna klockan har 11 olika lägen. Vilket funktion du väljer beror på vad du önskar att använda klockan till.

För att göra detta: Välj följande funktion: Se:

• Se aktuellt datum för din hemstad
•
• Manuell inställning av tid och datum

Tidvisningsfunktion S-27

Bestäm aktuell pejling eller riktning från din nuvarande position till en 
destination. Digital kompassfunktion S-33

• Se det barometriska trycket på din nuvarande position
•Se en graf för det barometriska trycket termometerfunktion
• Se den nuvarande positionens höjd
•

•

Atimeterfunktion

Se tidpunkt för soluppgång och solnedgång för ett bestämt datum   nedgångsfunktion
Hämta datasätt upprättat i höjdmätningsfunktionen. Funktion för återkallelse S-77

Stoppurfunktion
Använda nedräkningstimern Nedräkningsfunktion
Inställning av alarmtidpunkt Alarmfunktion

Världstidfunktion
• Utför en manuell tidskalibrerings inställning
• Kontrollera om sista signalmottagning slutfördes utan fel
•

Mottagnings funktion
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Välj en funktion
• Illustrationen nedanför visar vilka knappar som måste tryckas på för att navigera mellan funktionerna.
• För att gå tillbaka till tidvisnings funktionen från andra funktioner, håll inDi ca. 2 sekunder.

Nedtellings 
Modus Alarm Modus

Stoppeklokke 
Modus

Verdenstid 
Modus Mottaks Modus

Tidvisnings Modus

Solopp-/nedgang
Modus 

Data Gjenkall 
Modus

S-25

• Du kan använda knapparna A, B, ochC för att gå direkt in i en sensorfunktion från tidvisningsfunktionen 

data återkallelsesfunktion, världstid, stoppur, nedräkning, alarm eller mottagningsfunktion, måste du 
först gå till tidvisningsfunktionen och därefter välja den aktuella knappen. 

Sensor Modi

Høydemåler Modus
Barometer/

Termometer ModusDigital Kompass Modus

S-26

Allmänna funktioner (alla lägen)
De funktioner och inställningar som beskrivs i detta avsnitt, kan användas i alla lägen.

Direkt tillgång till tidvisningsfunktionen
• För att gå tillbaka till tidvisningsfunktionen från andra funktioner, håll inDi ca. 2 sekunder.

Automatisk Återkallelsesfunktion
• Klockan kommer automatiskt att återvända till Tidvisningsfunktionen om du inte trycker på några knappar 

under en tidsperiod i varje funktion.

Funktionsnamn

digitalkompass
3 minuter

Höjdmätare

Barometer/termometer 1 timme

3 minuter

•Om du under en inställning inte utför någon knapp tryckning under  några minuter så  kommer klockan 
automatiskt att lämna inställnings funktionen.

Första display i varje funktion
När klockan går över i återkallelse, världstidfunktion, alarm eller digitalkompassfunktion, kommer den display 
som visades sist att komma först fram.

Knapparna A och C
snabbare om knapparna hålls inne.

S-27

Tidvisning

Använd tidvisnings funktionen (TIME) för att ställa in och se tidvisning och datum.
• Varje tryck på E i Tidvisningsfunktionen skiftar skärm innehåll så som visas under

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

Barometrisk Trykk Graf
Ukedag

SekunderTimer: 
Minutter

Dato

PM 
indikator

Måned.Dato

S-28

Konfigurering av lokaltid

Detäärä2älokalätidsinställningar:äValetäaväaktuellälokaltidä(hemstad)äochävaletäaväantingenästandardätidäellerä
sommartidä(DST).

Ställa in och konfigurera lokal tid (hemstad) och sommartid
1.äIätidvisningsfunktionäh lleräduäinäEäiäminstä2äsekunder.äFörstäkommerä

SET HoldäblinkaäiädisplayenäochCITYävisasäiädenäövreädelenäavä
displayen.äDärefteräkommerädenäaktuellaävaldaästadskodenäochä
stadsnamnetäkommeräattävisasäöverädenäövreädelenäavädisplayen.äääH llä
inEätillävisningenäbörjar.ä
• Klockan kommer också automatiskt att gå ut av inställningsdisplayen 

om du inte trycker på någon av knapparna innan två- tre minuter.
• För mer information om stadskoder, se stadskodtabellen bak i 

bruksanvisningen.

2.äAnvändäAää(öst)äochäBä(väst)äföräattäbläddraäägenomäaktuellaä
stadskoder.
• Forsätt att bläddra till stadskoden du önskar som hemstad kommer 

fram i displayen.

3.äTryckäDäföräattäf äframädisplayenäföräinställningäaväsommartid.

4.äAnvändäAäföräattäbläddraägenomäsommartidäinställningarnaäsomävisasäiä
sekvensenänedan

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

PM 
indikator

By kode

Timer: 
Minutter

DST indikator

Sekunder

S-29

• Auto DST (AUTO) inställningen kommer bara att vara tillgänglig när en stadskod som stöder 
mottagning av inställningssignal har blitt vald som hemstad. (Sidan S-14) När automatisk 
sommartid är vald, kommer sommartidinställningen ändras automatiskt för att stämma överens med 
tidskalibreringssignalerna.

• Notera dig att du inte kan växla mellan vanlig tid och sommartid när UTC är vald som hemstad.

5.äNäräduääräfärdigätryckeräduäEä2äg ngeräföräattäg äutäaväinställningsskärmen.
• Sommartid har slagits på när DST ikonen visas i displayen.

Märk
• När du anger en stadskod kommer klockan att använda UTC förskjutningar (koordinerad universell 

tid) för att beräkna den aktuella tiden i andra tidszoner baserat på nuvarande tid i din hemstad.
* Koordinerad universell tid (UTC) är den globala vetenskapliga standard för tidvisning.  

Referenspunkten för UTC är Greenwich i London.
• Valet av några stadskoder medför automatiskt att det blir möjligt för klockan att motta tidskalibrerings 

signaler för det korresponderande området. Se sidan S-14 för mer detaljer.

S-30

Manuell inställning av aktuell tid och datum

Duäkanämanuelltäändraäaktuellätid-äochädatuminställningarnaänäräklockanäinteäharämottagningäavä
tidskalibreringsäsignal.

Att ställa in tid och datum manuellt
1.äIätidvisningsfunktionäh lleräduäinäEäiäminstä2äsekunder.äFörstäkommerä

SET HoldäblinkaäiädisplayenäochäCITYävisasäiädenäövreädelenäavä
displayen.äDärefteräkommerädenäaktuellaävaldaästadskodenäochä
stadsnamnetäkommeräattävisasäöverädenäövreädelenäavädisplayen.äH llä
inäEätillävisningenäbörjar.

PM 
indikator

By kode

Timer : 
Minutter

S-31

2.äTryckäDäföräattäflyttaäblinkningenääiäsekvensenäs äsomävisasähärunder.

Termometer/Barometer/
Høyde display enhet

Strøm 
sparing

Lys Varighet Knappe-tone Dag Måned

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

• Ordningsföljden under visar hur man ställer tidvisning.

3.äNäräinställningenäsomäönskasäattäf äändratäp äblinkar,äanvändäAäoch/elleräCäföräattäändraädemäs äsomä
visasähäräunder.

Display För att göra detta: Gör detta:

Ändra hemtidkod Använd A (öst) och C 
(väst).

Växla mellan automatisk sommartid (AUTO), 
sommartid (On) och vanlig tid (OFF). Tryck A.

Skifta mellan 12 och 24 timmars format för tidvisning 
(12H/24H). Tryck A.

Nollställa sekunderna  00
(Om sekunderna är mellan 30 och 59 blir en minut 
lagt till.)

Tryck A.

Ändra timmar eller minuter

Använd A (+) och C (-).
Skifta år, månad eller dag

4.äNäräduääräfärdigätryckeräduäEä2äg ngeräföräattäg äutäaväinställningsskärmen.
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Märk
• För information om val av hemstad och konfigurering av sommartid, se "konfigurering av 

hemstadsinställningar" (sidan S-28)
• När 12 timmars format är valt i tidvisning, kommer P (PM) ikonen att visa sig i displayen från middag 

till midnatt (11.59 pm). När 24 timmars format är valt, visas tiden mellan 0:00 och 23:59, utan P (PM) 
ikon.

• 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, eller när batteristyrkan 
kommer till nivå 5. (sidan S-10)

• Veckodagen ändras automatiskt när datum ändras.
• Se sidena som visas under för mer information om inställningarna av tidvisnings funktionen.

- Knapp ljud på/av "Att slå av och på knappljudet " (sidan S-101)
- Inställning av belysningens varaktighet: "Välj belysningens varaktighet" (sidan S-97)
- Aktivera och avaktivera energibesparing: "Att slå av och på Energisparfunktionen" (sidan S-102)
- Ändring av temperatur, lufttryck, och höjd visningsenheterna (för en stadskod, bortsett från TYO): 

"Specificera barometrisk tryck (lufttryck), temperatur och höjd visningsenheter" (sidan S-48)

S-33

Att företa riktningsmätningar

Digital kompassfunktion använder en inbyggd riktningssensor för att utföra mätningar och visa resultatena.  
Nord är angett med tre grafiska segmentera ( ). Klockan visar också laterala indikationer för riktning 
som den aktuella klockan 12 pekar mot. 
• För information om vad du kan göra för att förbättra den digital kompassens exaktheten, se "kalibrering 

av riktnings sensorn" (sidan S-43) och "Försiktighetsregler för Digitala kompass" (sidan S-46).

S-34

Företa en riktningsmätning
1. Se till att klockan är i tidvisningsfunktionen eller i en av sensor 

funktionerna. 
• Sensor funktionerna är: Digitalkompassfunktion, barometer/

termometerfunktion och höjdmätningsfunktion. 

2. Placera klockan på en plan yta. Om du har klockan på dig, skall du 
hålla handleden i horisontalt läge (i förhållande till horisonten).

3. Låt klockan 12.00 peka mot önskad kursriktning.

4. Tryck C för att starta.
• COMP visas i displayen för att visa att en mätning i den digitala 

kompassen är i gång.
• Ca 1 sekund efter att du har tryckt in C, kommer pekarna (tre 

grafiska segment för nord, en för söder, öst och väst) visas i 
displayen för att indikera nord, söder, öst och väst. Riktningen 
kommer också att bli indikerad genom laterala riktnings ikoner och 
efter en riktnings vinkel. 
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1Kl. 12 posisjon

ØstSør

Vest Gjeldende 
tid

Nord peker
Retnings 
indikator

Vinkel verdi (i grader)
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Märk
• Om de fyra pekarna (nord, söder, öst och väster) och riktningsikon bokstäver inte visas i displayen 

när du trycker  C, kan det betyda att klockan visar riktnings minne information. Om detta sker, tryck 
E för att gå ut av denna displayen. För mer information, se “Använda riktningsminne” (sidan N-40).

• För att återgå till tidvisningsfunktionen, tryck D.  
Trykk D for å returnere til tidvisnings modus selv om en avlesnings operasjon holder på.

Digitala kompass mätningar
•När du trycker in C för att starta en digital kompass mätning, kommer COMP först att visas i displayen 

för att indikera att en digital kompass mätning pågår.
• När den första mätningen är utförd, kommer klockan att företa mätningar varje sekund opp till 60 

sekunder. Efter det kommer mätningen att stoppa automatiskt.
• Riktningsvisaren och vinkel värdet kommer att visa - - - för att indikera att kompass mätningarna 

avslutats.
• Den automatiska belysningen funktionen är avaktiverad under de 60 sekunder som 

kompassmätningarna föregår. 
• Tabellen nedanför visar vad riktningsknapparnas förkortningar som visas på displayen betyder.

S-36

Riktning Betyder Riktning Betyder Riktning Betyder Riktning Betyder

S Norr NNE Norr nordöst NE Nordöst ENE Öst 
nordöst

S Öst ESE Öst sydöst SE Sydöst SSE Syd sydöst

S Syd SSW Syd sydöst SW Sydväst WSW Väst 
Sydväst

W Väst WNW Väst 
nordväst NW Nordväst NNW Norr 

nordväst

• Felmarginalen för vinkelvärdet och riktningsikonen är +/- 11 grader, medan klockan hålls horisontellt (i 
förhållande till horisonten). Om den indikerade riktningen exempelvis visar nordväst(NW) och 315 
grader, kan den faktiska riktningen vara mellan 304 till 326 grader.

• Var observant på att om klockan ej hålls i horisontellt läge ved kompass mätningen kan det ge stora 
avvikelser på riktningsbestämning.

• Det är möjligt att justera riktningssensorn om du menar den mäter fel.
• Alla mätningar avbryts tillfälligt när klockans alarm ljuder (alarm, timsignal eller nedräknings alarm) eller 

om klockans belysnings slås på (genom att trycka inL). Mätningen fortsätter därefter.
• Se "Försiktighetsregler vid användning av digital kompass" på (sidan S-46) för viktig information om 

mätningar.

Justering av sensorn
När du misstänker att riktningarna i kompassfunktionen är felaktiga bör den kalibreras. Det finns två olika 
metoder du kan använda: dubbelriktad kalibrering eller korrigerad magnetisk kalibrering.
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• Dubbelriktad kalibrering
Dubbelriktad kalibrering kalibrerar sensorns noggrannhet gentemot den magnetiska norr punkten. 
Dubbelriktad kalibrering bör användas om klockan har utsätts för magnetiska fält. Denna form för 
kalibrering bör också användas om klockan har blivit magnetiserat. 

Viktigt!
• För att säkerställa rätta riktningsmätningar av denna klocka, se till att utföra dubbelriktad kalibrering innan 

du använder den. Klockan kan ge fel riktningsmätningar om du inte utför en dubbelriktad kalibrering.

• Korrigerad magnetisk kalibrering
Med justering av den magnetiska differensen anger du den magnetiska differensvinkelen (differensen 
mellan den magnetiska och geografiska norrpunkten), som gör det möjligt för klockan att ange den 
geografiska norrpunkten. Denna procedur kan genomföras när den magnetiska differensvinkelen visas 
på kartan du använder. Om kartan visar en differensvinkel på 7,6 grader, skriver du 7 grader. Om det står 
7,6 grader, skriver du 8 grader, för 7,5, kan du skriva 7 grader. Om det står 7,6 grader, skriver du 8 
grader, för 7,5 kan du skriva antingen 7 grader eller 8 grader.

Försiktighetsregler vid dubbelriktad kalibrering
• Du kan använda två motsatta riktningar ved dubbelriktad kalibrering. Du måste dock kontrollera att det 

skiljer 180 grader mellan dem. Om du gör något fel under kalibreringen, kommer också mätningarna 
bli felaktiga.

• Flytta inte på klockan under tiden som kalibreringen av någon av riktningarna pågår.
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• Du skall göra en dubbelriktad kalibreringen i samma sorts miljö som du tänker göra 
kompassmätningarna. Om du t.ex. tänker att göra en kompassmätning på ett öppet fält skall du också 
kalibrera på ett öppet fält.

Utföra en dubbelriktad kalibrering
1. I den digital Kompassfunktionen håller du in  E i minst 2 sekunder.  

Först kommer SET Hold blinka i displayen. Därefter kommer 
CALIBRATION att visas i den övre delen av displayen.  Håll in E till 
CALIBRATION börjar att visas.
• Nu kommer markören för nord att blinka vid klockan 12 positionen 

och klockan kommer att visa -1- för att visa att den är klar för att 
kalibrera den första  riktningen.

2. Placera klockan på en plan yta och rikta åt vilket håll du vill och tryckC 
för att kalibrera denna riktningen.
• - - -visas i displayen medan kalibreringen är i gång.  När 

kalibreringen har varit vällyckad, kommer Turn 180°  fram i 
displayen och tre grafiska segment( ) kommer att blinka vid 
klockan 6 positionen. Efter en sekund kommer CALIBRATION -2- 
att visas på den övre delen av displayen. 

• Om ERR-1 visas i displayen, tryck Cigen för att återuppta 
kalibreringen

3. Vrid klockan 180 grader.

4. Tryck C en gång till för att kalibrera den andra riktningen.
• - - - visas i displayen medan kalibreringen är i gång. När 

kalibreringen är vällyckad kommer displayen att visa OK och 
därefter ändra displayen för den digitala kompassfunktionen.
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Att utföra en korrigerad magnetisk kalibrering
1. I den digital Kompassfunktionen håller du in  E i minst 2 sekunder. 

Först kommer SET Hold blinka i displayen. Därefter kommer 
CALIBRATION att visas i den övre delen av displayen. Håll in E till 
CALIBRATION börjar att visas.

2. Tryck D.
• DEC 0° kommer fram i displayen och så kommer inställningen för 

den aktuella magnetiska differensvinkelen att blinka.

3. Använd A (öst) och C (väst) för att ändra inställningen.
• Nedanför förklaras inställningen av riktning för magnetisk 

differensvinkel.
       OFF:    Ingen korrigering av magnetisk kalibrering er utförd. Den 

magnetiska differensvinkeln med denne inställningen är 0°.
       Ö:        När den magnetiska norr punkten är mot öst (östlig differens)
       V:        När den magnetiska norr punkten är mot väst(västlig 
differens)

• Du kan välja ett värde inom V 90 grader till Ö 90 grader med dessa 
inställningarna.

• Du kan slå av (OFF) korrigering av magnetisk kalibrering genom att 
trycka på A och C samtidigt.

• Bilden visar t.ex. värdet som du måste lägga in och den vinkel som 
du skal ange när kartan visar ett  magnetiskt avvik på 1° väst.

4. När inställningarna är som du önskar, tryck E för att avsluta.

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

Magnetisk avviks 
vinkel verdi
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Att använda Kompass Minnet
Kompass minnet låter dig tillfälligt spara och visa en avläsning på en 
riktning så att du kan använda den som referens när du gör efterföljande 
digitala kompass mätningar. Skärmen för riktningsminne visar 
riktningsvinkelen för den sparade mätningen, tillsammans med en markör 
som anger den lagrade mätningen. 
När du företar kompassmätningar medan riktningsminnet visas i 
displayen, kommer riktningsvinkelen för den aktuella mätningen (från 
klockan 12 positionen) och information om den aktuella sparade 
mätningen visas i displayen.  

Att spara en riktningsvinkel i kompassminnet
1. Tryck C för att ta ut riktningen med den digitala kompassen. (sidan 

S-34)
• När kompass mätning är genomförd kommer klockan att ta ut 

mätningar varje sekund i 60 sekunder.
• Om kompass minnet redan visar vinkelvärdet betyder det att en 

mätning redan är lagrat i kompass minnet. Om detta sker, tryck E 
för att nollställa och gå ut av skärmen för kompass minne för du 
utför stegen ovanför.

Kl. 12 posisjon
Nord peker

Retnings 
vinkel for 
gjeldende 
måling

Retnings Minne 
Skjerm

målings 
minne 
retnings 
vinkel verdi

Retnings peker for 
retnings minne
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2. Under de 60 sekunder som de digitala kompass mätningarna pågår, trycker du  E för att lagra aktuella 
mätningar i minnet.
• Vinkeln i markörminnet blinkar i en sekund och sparas i riktningsminnet. Därefter kommer 

riktningsminne displayen (som visas i riktningsvinkelen och markören) att visas och en ny 60 
sekunders riktningsmätning påbörjas.

• Du kan trycka C när som helst när riktningsminne skärmen visas, för att påbörja en ny 60 sekunders 
riktningsmätning Gör du detta, visas riktningsvinkeln för riktningen som klockan 12 positionen pekar 
mot. Den aktuella mätningens riktningsvinkel försvinner från displayen när 60 sekunders mätningen 
er utförd.

• De första 60 sekunder efter att du har fått fram riktningsminne displayen eller under den 60 
sekunders riktningsmätningen du påbörjade vid att trycka C medan riktningsminne displayen är 
framme, kommer riktningen som sparas i minnet visas av en riktningsminne markör.

• Vid tryck på E när riktningsminne displayen visas, nollställer riktningsvinkeln och funktionen återgår 
till en ny 60 sekunders riktningsmätning.

Digital kompass vid vandring i berg
Detta avsnittet visar tre praktiska användningsområden för den inbyggda digitala kompassen. 
• Inställning av kartan och hur man finner den nuvarande platsen. 

Att veta var du befinner dig är viktigt vid bergvandring. För att kunna veta det, är det nödvändigt att 
"ställa in kartan". Det betyder att du måste rikta kartan så att kartans riktningar överensstämmer med 
verkligheten där du befinner dig. Det du egentligen gör är att se till att kartans norr pekar åt samma håll 
som klockans norr.

• Att finns riktningen till ett mål
• Att avgöra riktningsvinkelen till ett mål på kartan och därefter gå i den riktningen
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Inställning av kartan och finna din nuvarande position
1. Ha klockan runt handleden och håll den så att urtavlan är horisontell.

2. I tidvisningsfunktionen eller i en av sensor funktionerna, trycker du C för att företa en kompassmätning.
• Mätningen visas på den digitala displayen efter ca en sekund.

3. Vrid kartan utan att flytta klockan så att den pekar mot den magnetiska 
nordpolen.
• Om klockan är inställd så att den pekar mot den magnetiska 

nordpolen, skall du justera kartans magnetiska nordpol angivelse 
så att den överensstämmer med klockans angivelse. Om klockan 
är inställd så att den magnetiska deklinationen korrigerats, skall du 
rikta kartans faktiska norr åt  samme håll som klockans norr. För mer 
information, se “Kalibrering av riktningssensorn” (sidan S-36).

• Dessa åtgärder leder till att kartan överensstämmer med 
omgivningen.

4. Bestäm din aktuella placering med hjälp av de geografiska konturer 
som omger dig.

N

N

Nord indikert på 
kartet

Nord indikert med 
Nord peker
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Att hitta rätt riktningen till ett mål
1. Ha klockan runt handleden och håll den så att urtavlan är horisontell.

2. Rikta kartan så att norr pekar åt samma håll som klockans norr och 
bestäm din aktuella placering.
• Se "Rikta kartan och bestäm din aktuella placering" på sidan S-42 

för information om hur du skall genomföra steget ovan.

3. Rikta kartan så att den riktning som du vill förflytta dig i på kartan är 
rakt framför dig.

4. I tidvisningsfunktionen eller i en av sensor funktionerna, trycker du C 
för att företa en kompassmätning.
• Mätningen visas på den digitala displayen efter ca en sekund.

5. Fortsätt att hålla kartan framför dig, vänd dig tills kartans norr och 
klockans norr pekar åt samma håll.
• Det leder till att kartan är riktad så att den överensstämmer med 

verkligheten runt dig så att riktningen till ditt mål ligger rakt framför 
dig.

N

N

Objekt/Mål

Din 
plassering

Kl. 12 
posisjon

Trinn 3 og 4
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Att avgöra riktningsvinkelen till ett mål på kartan och därefter gå i den riktningen (Kompass minne)
1. Rikta kartan så att norr pekar åt samma håll som klockans norr och 

bestäm din aktuella placering.
• Se "Rikta kartan och bestäm din aktuella placering" på sidan S-42 

för information om hur du skall genomföra steget ovan.

2. I enlighet med illustrationen till vänster vrider du din kropp så att du 
(och klockan 12 position) har målet placerat rakt framför dig, och norr 
punkten som visas i klockan och norrpunkten på kartan matchar 
varandra.
•Om du tycker att det är svårt att utföra stegen ovan samtidigt som 

allt skal matchas, kan du först placera dig i korrekt position(klockan 
12 position pekar mot målet) utan att tänka på att matcha kartan. 
Därefter kan du utföra steg 1 en gång till för att ta ut riktningen på 
kartan.

N

N

Objekt/Mål

Din 
plassering 

Kl.12 
posisjon
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3. I tidvisningsfunktionen eller i en av sensor funktionerna, trycker du C 
för att företa en kompassmätning.

4. Medan mätningen av riktningsvinkelen pågår, trycker du E för att 
spara riktningen som visas på displayen i minnet.
• Riktningsvinkelen och riktningsmarkören som är sparat i 

kompassminnet kommer att vara i displayen i ca. 60 sekunder.
•  För att visa riktningsvinkelen och riktningsmarkören i kompass 

minnet igen, trycker du C.
• För mer information, se “Använda riktningsminne” (sidan S-40).

5. Nu kan du gå samtidigt som du håller öga med Kompassmarkören för 
att försäkra sig om att den förblir i klockan 12 position.
• Trycker duE medan riktnings vinkelen och riktningsmarkören i  

minnet visas i displayen, kommer de data i riktningsminnet som du 
lagrade i steg 3 raderas och den aktuella mätningen iriktningsminnet 
kommer att lagras.

Märk
• När du vandrar i bergen eller i naturen generellt, kan väderleks 

förhållanden och geografiska förhållanden göra det omöjligt att gå 
i en rät linje mot målet. Om detta är tillfälle, går du tillbaka till steg 1 
och lagrar en ny riktning mot målet.

Kl.12 posisjon

Nord 
peker

Retnings vinkel for 
gjeldende måling

Målings minne 
retnings vinkel verdi

Retnings peker 
for retnings 
minne
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Digital kompass - försiktighetsregler
Magnetisk Norr punkt och Faktisk Norr punkt

Den nordliga riktningen kan uttryckas antingen som magnetisk norrpunkt eller 
faktisk norrpunkt, som skiljer sig från varandra. Dessutom är det viktigt att 
komma ihåg att magnetisk norrpunkt förändrar sig över tid.
• Magnetisk norrpunkt är nord som visas av nålen på en kompass.
• Den faktiska nordpolen är den norrpunkt som normalt anges på kartor.
• Skillnaden mellan magnetisk norrpunkt och faktisk norrpunkt kallas 

“deklination (differens)”. Ju närmare du befinner dig nordpolen, ju större är 
differens vinkelen.

Placering
•  Att göra en kompass mätning i närheten av starka magnetiska fält, kan leda till stora mätfel. Därför 

skall du undvika att göra kompassmätningar när du befinner dig i närheten av följande typer av föremål: 
magneter (smycken och liknande), stora metallföremål (metall dörrar, skåp, etc.), 
högspänningsledningar, antenner, hushållsapparater (TV, personliga datamaskiner, tvättmaskiner, frysar 
m.m. )

• Det är omöjligt att göra korrekta mätningar på tåg, båt, flyg m.m.
• Det går heller inte att göra korrekta mätningar inomhus, i synnerhet inte i byggnader med betong. Detta 

beror på att metallstrukturen i sådana byggnader mottar magnetism från apparater m.m.

Faktisk nord

Jorden

Magnetisk nord
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Förvaring
• Sensorns noggrannhet försämras om klockan utsätts för magnetism. Därför skall  du förvara klockan på 

avstånd från magneter och andra källor till kraftig magnetism , inkluderat: magneter /smycken och 
liknande) och hushållsmaskiner (TV, personliga datamaskiner, tvättmaskiner, frysar och så vidare).

• Om du har en misstanke om att klockan har utsatts för magnetism, så måste du genomföra 
anvisningarna som visas under “Dubbelriktad kalibrering”. (sidan S-38)
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Specificera Temperatur, barometriskt tryck, och höjdenheter

Utför proceduren under för att specificera enheten till temperatur, barometertryck och höjd som skall 
användas i Barometer/Termometer/Höjdmätarfunktioner.

Viktigtö
• NärTYO (Tokyo) är vald som hemstad, är höjd enheten automatiskt satt 

till meter (m), barometrisk tryck och hekto pascal  (hPa), och 
temperatur enhet satt till Celsius ( C). Dessa inställningar kan inte 
ändras.

Specificera barometriskt tryck, temperatur och höjd enheter
1.öIötidvisningsfunktionöhålleröduöinöEöiöminstö2ösekunder.öF rstökommerö

SET!HoldöattöblinkaöiödisplayenöochCITYövisasöiödenö vreödelenöavö
displayen.öDärefterökommerödenöaktuellaövaldaöstadskodenöochö
stadsnamnetöattövisasö verödenö vreödelenöavödisplayen.öHållöinöEötillö
visningenöb rjar.

2.öTrycköDösåömångaögångerösomöärön dvändigtötillööUNITövisasöiö
displayen.
• Se steg 2 under" Ändra aktuell tid och datum manuellt" (sidan S-30) 

för information om hur du bläddrar genom inställningsskärmarna.
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3.öUtf röinställningarnaöunderöf röattöspecificeraödeöenheteröduö nskar.

Specificera!denna!
enheten:

Tryck!på!denna!
knappen:

Välja!mellan!dessa!inställningarna:

Höjd A m (meter) och ft (feet)

Barometer tryck B hPa (hectopascals) och inHg (inches of mercury)

Temperatur C  C (Celsius) och  F (Fahrenheit)

4.öNäröduöäröfärdigötryckeröduöEö2ögångeröf röattögåöutöavöinställningsskärmen.
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Utföra!barometriska!tryckmätningar!och!temperatur!mätningar

Klockanöharöenöinbyggdösensorösomömäterölufttrycketö(Barometertryck)öochöenötemperaturmätareötillöattö
mätaötemperaturen.

Utföra barometriska tryckmätningar och temperatur mätningar
Iötidvisningsfunktionenöelleröiöenöavösensoröfunktionerna,ötryckeröduöBöf rö
attöf retaöenöbarometerötrycköochötemperaturömätning.

• BARO visas på displayen och indikerar att avläsning av 
barometertrycket och temperatur pågår. Mätningen visas på den 
digitala displayen efter ca en sekund.

• Efter att du har tryckt på B, kommer klockan att företa mätningar 
varje femte sekund de första tre minuterna, och därefter varannan 
minut.

Märk
• Tryck D för att återgå till tidvisnings läget.
• Klockan kommer automatiskt att återgå till Tidvisnings funktion om 

du inte använder någon av klockans knappar under en timme efter 
att du kommit till Barometerfunktionen.

Barometrisk 
trykk graf

Barometrisk 
trykk

Trykk 
forskjells-
peker

Temperatur

S-51

Barometer!tryck
• Barometer trycket visas i enheter om 1hPa (eller 0.05 inHg).
•  Barometer värdet visas med -!-!- om det uppmätta värdet är utanför 260 

hPa – 1,100 hPa (7,65 inHg – 32,45 inHg). Aktuellt barometervärde visas 
så snart värdet är inom detta intervallet.

Temperatur
• Temperaturer vises i enheten på 0,1°C. (eller 0.2°F).
• Det visade temperatur värdet växlar till -!-!- °C (eller °F) om en mätning 

ligger utanför intervallet –10.0°C till 60.0°C. (14.0°F till140.0°F). Ett 
siffervärde visas på displayen när temperaturen åter befinner sig inom 
visningsintervallet.

Visningsalternativ
Duökanösjälvöväljaövilkaömätenheteröduö nskar.ööHectopascalsö(hPa)öelleröinchesHgö(inHg)öf röbarometrisktö
tryck,öochöcelsiusö(°C)ööelleröfahrenheitöf rötemperaturö(°F)ö.ö"Specificeraöbarometrisktötryckö(lufttryck),ö
temperaturöochöh jdövisningsenheter"ö(sidanöS-48)

Barometer!graf
Barometerötrycketöindikeraröf rändringaröiöatmosfären.öGenomöattömätaö
dessaöf rändringarökanöduöf rutsägaövärdetömedöganskaöbraösäkerhet.ö
Denöhäröklockanög röautomatisktötryckmätningövarannanötimme.ö
Mätresultatenöliggerötillögrundöf röbarometerötryckgrafenöochötryckö
skillnader.

Temperatur

Barometrisk trykk 
endrings indikator

Barometrisk 
trykk

Barometrisk trykk graf

S-52

Att!tolka!barometer!tryckgrafen
Barometerötryckgrafenövisaröenökronologisköhistorikö verötryckmätningar.
• När visningen av barometerändringsikon är avaktiverad, visar grafen resultat av upp till 21 barometer 

tryckmätningar (42 timmar) .
• När visningen av barometerändringsikon är avaktiverad, visar grafen resultat av upp till 11 barometer 

tryckmätningar (22 timmar).

• Den horisontella axeln i grafen visar tid, varje punkt står för två timmer var. 
Punkten längst till höger visar den senaste mätningen.

• Den vertikala axeln i grafen visar barometer tryck, varje punkt står för den 
relativa skillnaden mellan dess mätning och mätningen av punkten bredvid 
den. Varje punkt visar 1 hPa.

F ljandeövisaröhurömanöskalötolkaödeödataösomövisasöiöbarometerötryckgrafen.

Enöstigandeöbarometerötryckkurvaögerönormaltöettöbraöväder.

Enöfallandeöbarometerötryckkurvaögerönormaltöettödåligtöväder.

Märk
• Om det uppstår plötsliga förändringar i väderlek eller temperatur så kan det påverka 

att den grafiska linjen från den senaste mätningen visas utanför området på displayen 
(överst eller nederst). Hela grafen kommer att bli synlig när de barometriska 
förhållandena stabiliseras igen. 

•De följande förhållanden kan orsaka att barometriska tryckmätningar blir överhoppade 
och orsaka att grafen har blanka punkt på displayen .
– Barometriska avläsningar som är utanför området (260 hPa till1,100 hPa eller 7.65 

inHg till 32.45 inHg)
    – Sensor fel

Barometrisk 
trykk

Tid

Ikke synlig i 
displayet.

S-53

Barometertryck!differensmarkör
Dennaömark röindikerarödifferensenömellanödenösenasteömätningenöavö
barometerötrycketösomöindikerasöpåödenöbarometriskaötryckgrafenö(sidanö
S-52)öochödetöaktuellaövärdetösomövisasöiöbarometer/
termometerfunktionenö(sidanöS-51).

Att!tolka!barometertryck!differensmarkör
Tryckdifferenserövisasöiöområdetö±10öhPaöiö1-hPaö
enheter.
• Exemplet visar hur sekundvisaren indikerar 

när den uträknade tryckdifferensen är ungefär 
– 5 hPa (ca. –0.15 inHg).

• Barometrisk tryck är uträknad och visas 
genom att använda hPa som standard. Det 
barometriska trycket kan också läsas i 
inHg-enheter, som visas på bilden (1 hPa = 
0.03 inHg).

Barometrisk 
trykk 
forskjells 
peker

−0.15
−5

−10

−0.3Barometrisk trykk 
forskjells peker

inHg verdier

hPa verdier

Gjeldende trykk 
høyere enn siste 

målte trykk

Gjeldende trykk 
lavere enn siste 

målte trykk

S-54

Indikationer!för!Barometrisk!tryckförändring
Dinöklockaöanalyserarödenösenasteöbarometerötryckmätningöochöanvändaösigöavöenötryckf rändringsö
indikatoröf röattöinformeraödigöomöändringaröiötrycket.öOmödenömärkeröattödetöharövaritöbetydligaöändringaröiö
trycket,ökommerödenöattöljudaöochöallaögrafiskaösegmentö(ö ö)öruntökantenöavöurtavlanökommeröattöblinkaö
somöenöbarometriskötryckändringsösignal.ööDettaöinnebäröattöduökanöb rjaötaölufttrycksmätningaröefteröattöduö
nåttöenöstugaöelleröettöcampingområde,öochösedanökontrolleraöklockanödagenöefteröattödetöf rek ommitö
ändringaröiölufttrycket,öochöplaneraödinaöaktviteteröutifrånödet.öNoteraöattöduökanöaktiveraöelleröavaktiveraö
displayenöf rötryckmätningsikonösomöduö nskar.

Avläsa!den!barometriska!tryckförändringsikonen

Ikon Betyder

Plötsligt fall i tryck

Plötsligt stigning i tryck

Varaktig stigning i tryck, förändring till nedgång.

Varaktig fall i tryck, förändring till uppgång.

• Barometer tryckförändringsikon syns inte i displayen om det inte finns någon betydande förändring i 
barometer trycket

S-55

Viktigtö
• För att säkerhetsställa pålitliga resultat, ta barometermätningar under förhållanden där höjdnivån är 

jämn.

Exempel
– På fast mark som på en camping plats
– På sjön

• En förändring i höjd nivån orsakar en förändring i lufttrycket. Detta leder till att korrekta mätningar är 
omöjliga. Gör därför inga mätningar under tiden som du bestiger berg, osv.

Aktivera!eller!avaktivera!displayen!för!tryckförändringsikon
Noteraöattöduökanöaktiveraöelleröavaktiveraödisplayenöf rötryckf rändringsikonsomöduö nskar.öNärövisningenö
avöikonöäröaktiveradökommeröklockanöattötaötryckmätningarövarannanöminut,öoavsettövilkenöfunktionödenöäröi.
• När BARO visas i displayen, betyder det att tryckändringsikonen är aktiverad.
• När BARO inte visas i displayen, betyder det att tryckändringsikonen är avaktiverad.

Att aktivera eller avaktivera tryckförändringsikonen
Iöbarometer/termometerfunktionenöhålleröduöinöBöiöminstö2ösekunder.öHållöinöBötillöaktuellöinställning(INFO!
Hold!ONöelleröINFO!Hold!OFF)öb rjaröattöblinkaöiödisplayen.ö.ö
• Om tryckförändringsikon visas, kommer BARO också att visas i den övre displayen . BARO kommer 

inte visas om displayen är avaktiverad.
• Notera att tryckförändringsikonens display stängs av automatiskt 24 timmar efter att du aktiverat den 

eller när batteriet blir svagt.
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• Notera att tidskalibrerings signalmottagning och energisparfunktionen (sidan S-13) är avaktiverad 
medan barometer trycksändringsindikatorn är aktiverad.

• Märk att barometer tryckändringsikon inte kan aktiveras om batterinivån är svag.

Kalibrering av trycksensor och temperatur sensor
Tryck och temperatursensorn som finns i klockan är redan kalibrerad på fabriken och kräver normalt sätt 
ingen vidare kalibrering. Om du noterar påtagliga fel med temperaturmätningarna är det möjligt att justera 
detta.

Viktigt!
• En ej korrekt justering av barometertrycksensorn resulterar i fel mätningar. Jämför klockans termometer 

med andra pålitliga termometrar innan du utför en kalibrering.
• En ej korrekt justering av temperatursensorn resulterar i fel mätningar. 

Les noga följande innan du gör några justeringar.
– Jämför klockans termometer med andra pålitliga termometrar.
– Om kalibrering krävs, ta av dig klockan och låt den ligga 20-30 minuter för att temperaturen i klockan 

skal stabiliseras.

S-57

Kalibrering av trycksensor och temperatur sensor
1. Använd en annan mätenhet för att fastslå den nuvarande exakta 

temperaturen eller barometertrycket.

2. I tidvisningsfunktionen eller i en av sensor funktionerna, trycker du B 
för att företa en barometer tryck och temperatur mätning.

3. Håll in E i minst 2 sekunder. Först kommerSET Hold att blinka i 
displayen ochTEMP visas i den övre delen av displayen. Håll in E till 
TEMP visas.
• Den aktuella temperatur kalibrerings inställningen kommer nu att 

blinka i den nedre delen av displayen.

4. Tryck D för att flytta blinkningen mellan temperatur värdet och 
barometer tryck värdet när du önskar att kalibrera en av dem. 

5. Använd A (+) och C (–) för att välja temperatur och barometer 
tryckvärdeenhet som visas nedanför.

            Temperatur                           0,1 °C (0,2 °F)
            Barometriskt tryck                 1 hPa (0.05 inHg)

• För att nollställa de nuvarande blinkande värdena till den 
ursprunglige fabriksinställningen, tryckA och C samtidigt. OFF 
visas blinkande i displayen i ca. en sekund, följt av det ursprungliga 
standardvärdet.

6. Tryck E för att återgå till barometer/termometerfunktionen.

S-58

Försiktighetsåtgärder vid användning av barometer och termometer
• Den inbyggda trycksensorn i denna klockan mäter förändringar i lufttrycket, denna data kan du sedan 

lägga till i dina egna väderprognoser. Den är inte meningen att vara ett precisions instrument för 
professionella väderprognoser.

• Plötsliga temperatur förändringar kan påverka trycksensormätningar. På grund av detta, kan det 
förekomma fel i klockans mätningar.

• Temperaturmätningar påverkas av din kroppstemperatur, direkt solljus, och fuktighet. För att uppnå en 
mer exakt temperaturmätning, ta av dig klockan och placera den på en bra ventilerad plats där inget 
direkt solljus kan nå klockan. Det tar ca. 20 till 30 minuter för klockan att nå omgivningens temperatur.

S-59

Att använda Världstid Funktionen

Klockan visar höjdmätningar baserat på lufttrycksmätningar som är tagits med trycksensorn. Den sparar 
också olika sorts höjdinformation och data.

Förberedelser
Innan du faktiskt företar en höjdmätning måste du välja ett höjdmätningsintervall.

Val av höjdskärm format
Du kan välja mellan två skärmformat i höjdmätningsfunktionen. 

Skjerm 1
Høyde 
tendens graf

Høyde

Gjeldende tid

Skjerm 2
Relativ høyde

Høyde

Gjeldende tid

• Innehållet i höjdtendensgrafen uppdateras varje gång du gör en höjdmätning.
• För att göra mätningar av skillnaden mellan höjden på din nuvarande placering och höjden på en 

referenspunkt, välj skärm två. Se "Använda ett höjddifferensvärde" (sidan S-64) för mer information.

S-60

Val av höjdskärm format
1. I Höjdmätningsfunktionen håller du in E i minst 2 sekunder.

SET Hold kommer att blinka i displayen och så kommerALTI visas i den övre delen av displayen. Håll 
in E till ALTI visas.

• Nu kommer nuvarande höydvärde visas.

2. Tryck in D 2 gånger.
• DISP visas, och därefter inställningen för den aktuella skärmbilden i den övre dele av displayen.

3. Använd A för att växla inställningen mellan de två skärmarna. 

Skjerm 1 Skjerm 2

4. Tryck E när inställningen är färdig.

S-61

Att välja automatiskt höjd mätnings intervall
Du kan välja mellan följande två automatiska höjdmätningsintervall.
        0’05:  Mätningar med ett sekunds intervall de första tre minuterna, och därefter varje femte sekund 

den nästa timmen.
        2’00:  Mätningar med ett sekunds intervall de första tre minuterna, och därefter varje femte sekund 

den nästa 12 timmarna.

Märk
•Om du inte trycker på klockans knappar i höjdmätar funktionen, kommer klockan att automatiskt 

återvända till tidvisnings funktionen efter 12 timmar. (automatiskt höjd mätnings intervall: 2'00) eller 
efter en timme (automatiskt höjd mätnings intervall: 0’05).

• Om trek logg pågår med 0’05 som automatiskt höjdmätningsintervall, och du går till en annan 
funktion, kommer detta automatiskt att för till att automatiska höjdmätningsintervall ändras till 2’00.

Att välja automatiskt höjd mätnings intervall
1. I Höjdmätningsfunktionen håller du in E i minst 2 sekunder. Först 

kommerSET Hold att blinka i displayen ochALTI visas i den övre delen 
av displayen. Håll in E till ALTI visas.
• Nu kommer nuvarnade höjdmätningsvärde att visas.

2. Tryck D för att visa nuvarande inställning av automatisk 
höjdmätningsintervall.
• Nu kommer INTERVAL att visas över den övre delen av displayen. 

Nuvarande höjdmätningsintervall inställning(0’05 eller 2’00) kommer 
att blinka i den mellersta delen av displayen.

3. Tryck A för att skifta mellan de två intervallerna för automatisk 
höjdmätning  0’05 och 2’00.

4. Tryck E när inställningen är färdig.

S-62

Att företa höjd mätningar
Använd tillvägagångssättet nedanför för att företa enkla höjd mätningar.
• Se "Att använda höjd värden" (sidan S-66) för information om hur du gör höjd mätningar mer exakta.
• Se “Hur fungerar höjd mätningen?” (sidan S-73) för information om hur klockan mäter höjd.

S-63

Att företa höjdmätningar
1. Se till att klockan är i tidvisningsfunktionen eller i en av sensor 

funktionerna.
• Sensor funktioner är: Digitalkompassfunktion, barometer/

termometerfunktion och höjdmätningsfunktion.

2. Tryck A för att återgå till en höjdmätning.
• Aktuell höjd visas i enhet om 1 meter (5 fot).
• For information om mätningsintervall, se sidan S-61.

Märk
• När du är färdig trycker du D för att återvända till Tidvisnings 

Funktionen och stoppa den automatiska mätningen.
• Klockan kommer automatiskt att återgå till Tidvisnings Funktionen om 

du inte utför någon inställning (sidan S-26).
• Mätningens räck-vidd når –700 till 10 000 meter. (–2,300 till 32,800 fot).
• Om mätningarna hamnar utanför räck-vidden visas - - - - i displayen. 

Ett värde visas igen så snart mätningarna är innanför räck-vidden.
• Normalt kommer de visade höjdvärdena vara baserade på klockans 

förhandsinställda konverteringsvärden. Du kan också specificera ett 
referenshöjdvärde.  Se "Använda referenshöjdvärde" (sidan S-66).

• Du kan skifta mät-enhet  från meter(m) till fot (ft). "Specificera 
barometriskt tryck (lufttryck), temperatur och höjd visningsenheter" 
(sidan S-48)

Skjerm 1 er valgt
Høyde tendens graf

Høyde

Gjeldende tid

Skjerm 2 er valgt
Relativ høyde

Høyde

Gjeldende tid
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S-64

Avancerade höjdmätarfunktioner
Använd informationen i denna sektionen för att få mer exakta höjdmätningar, speciellt vid bergklättring 
eller vandring.

Användning av höjd differensvärde
Displayen för höjdmätningsfunktionen innehåller ett höjddifferensvärde 
som visar ändringar i höjd från en referenspunkt som du har uppgett.  
Höjddifferensvärdet uppdateras varje gång klockan företar en mätning.
• Området för höjddifferensvärdet är -3000 till 3000 meter. (–9,995 feet) 

till (9,995 feet).
• - - - -visas i stället för höjddifferensvärdet när det uppmätte värdet 

ligger utanför det gällande området.
• Se "Användning av höjddifferensvärde under vandring på fjällen" (sidan 

S-65) exempelvis från verkligheten om hur funktioner kan användas.

Specificera startpunkten för höjddifferens
1. I höjdmätningsfunktionen, välj skärm två till skärm för  

höjdmätningsfunktionen (sidan S-60).

2. Tryck E.
• Klockan kommer att företa en höjdmätning/avläsning och 

registrera resultatet som startpunkt för ett höjddifferensvärde. 
Höjddifferensvärdet kommer att bli reverserat till noll på denna 
tidspunkten. 

Høyde forskjell

Høyde forskjell

S-65

Användning av höjddifferensvärde vid vandring
När du angett startpunkten för höjddifferens när du är på vandring, kan du enkelt mäta förändringen av 
höjden mellan startpunkt och andra punkter på vägen.

Att använda höjd differensvärden
1. I höjdmätarfunktionen, påse att ett mätvärde visas på displayen.

• Om inget mätvärde visas i displayen, tryck A för att ta ett. Se "Göra 
höjd mätningar" (sidan S-63) för detaljer.

2. Använd konturlinjerna på din karta för att undersöka höjdskillnaden 
mellan nuvarande placering och ditt mål.

3. I höjdmätningsfunktionen, håll in D i minst 2 sekunder för att 
specificera din nuvarande position som höjddifferensstartpunkt.
• Klockan kommer att företa en höjdmätning/avläsning och registrera 

resultatet som startpunkt för ett höjddifferensvärde. 
Höjddifferensvärdet kommer att bli reverserat till noll på denna 

tidspunkten.

4. När du har jämfört höjddifferensen på kartan och klockans 
höjddifferensvärde, fortsätter du vandringen.
• Om kartan visar att höjdskillnaden mellan din position och ditt mål 

är t.ex. +80 meter, vet du att du närmar dig målet när höjddifferens 
värdet visar +80 meter.

Nåvære. 
posisjon

Destinasjon 
høyde

Høyde

Høyde 
forskjell

S-66

Att ange referenshöjdvärde
För att minska risken för felaktig mätning, bör du uppdatera referenshöjdvärdet för du beger dig ut på en 
vandring eller annan aktivitet där du har tänkt att göra höjdmätningar. Under vandring kan du fortsätta att 
kontrollera mätningar från klockan mot höjdinformation angivet på markeringar eller skyltar i terrängen, 
och uppdatera referenshöjdvärdet när det krävs.
• Mätfel kan vara förorsakat av förändringar i barometertryck, atmosfäriska förhållanden, och höjd.
• Innan du utför proceduren nedanför, finn höjden på din nuvarande position på en karta, Internet etc.

Att ange ett referens höjd värde
1. I Höjdmätningsfunktionen håller du in E i minst 2 sekunder. Först 

kommerSET Hold att blinka i displayen ochALTI visas i den övre delen 
av displayen. Håll in E till ALTI visas.
• Nu kommer nuvarande höjdmätningsvärde att visas.

2. Använd A (+) eller C (–) för att ändra gällande referenshöjdvärde i en 
meter (5 fot) steg.
• Förändra referens höjdvärdet til en exakt höjdavläsning som du får 

från en karta eller en annan källa.
• Räckvidden för referens höjden är -10 000 till 10 000 meter. (-32,800 

till 32,800 feet).
• Trycks A och C in samtidig går klockan tillbaka till  OFF (ingen 

referens höjd), och klockan kommer att utföra en lufttryck-till-höjden-
konvertering baserat på förhandsinställd data.

3. Tryck E när inställningen är färdig.

S-67

Olika typer av höjddata
Klockan kan lagra två typer av höjddata i minnet: manuellt sparad data och automatiskt sparade värden.
• Använd  funktionen datavisning när du vill visa data som är sparad i minnet. Se "Visa sparad höjddata " 

(sidan S-77) for detaljer.

Manuellt sparade dataposter:
Varje gång du utför åtgärderna nedan i funktionen Höjdmätare skapas och sparas en datapost med den 
aktuella höjdmätningen, som även innehåller datum och klockslag då mätningen gjordes. Det går att lagra 
upp till 30 manuellt sparade dataposter som är numrerade frånREC 1 till  
REC 30.

Att spara mätningar manuellt
1. I höjdmätarfunktionen, påse att ett mätvärde visas på displayen.

• Om inget mätvärde visas i displayen, tryck A för att ta ett. Se "Göra 
höjd mätningar" (sidan S-63) för detaljer.

2. Håll in A. Först kommer SET Hold blinka i displayen. Så kommer REC 
och aktuell tid visas i den nedre delen av displayen.  Släpp A när REC 
och aktuell tid visas.
• Den aktuella höjdmätningen sparas i en manuell datapost, 

tillsammans med datum och tid för mätningen.
• Klockan växlar automatiskt tillbaka till höjdmätar funktionen när 

dataposten har sparats.
• Håller du inA för länge går klockan tillbaka till tur log uppdatering 

start / stopp (sidan S-70).

S-68

• Det går att lagra upp till 30 manuellt sparade dataposter i minnet . Om det redan finns 30  manuellt 
sparade dataposter i minnet, raderas den äldsta dataposten automatiskt när du sparar en ny.

Automatiskt sparade värden
Automatiskt sparade värden är en sorts data som sparas i klockans minne.

Automatiskt sparade värden

Högsta höjd (MAX)
Lägsta höjd (MIN)

Total stigning (ASC)
Total ned stigning (DSC)

• Dessa värden kontrolleras och uppdateras automatiskt i takt med att de automatiska höjdmätningarna 
görs.

• Automatisk lagring görs bara när klockan är i höjdmätarfunktion.
• Ackumulerad stigning och ackumulerad nedstigningsvärden uppdateras varje gång det är en differens 

på minst ± 15 meter (± 49 fot) från en mätning till den nästa.
• Automatiskt sparade värden omfattar också datum och klockslag för när värdena blev registrerade.

S-69

Vandrings (Trek) Logg Värden
När vandringsloggs uppdateringar är aktiverade, blir höjdvärdena (höjd, ackumulerad stigning/nedstigning) 
för en bestämd vandring automatiskt kontrollerade och uppdaterade med jämna mellanru, även om du går 
ut av höjdmätningsfunktionen.  Värden inkluderat datum och klockslag när de uppdateras.  Upp till 14 
registreringar av vandringsloggvärden kan upprätthållas i minnet, och varje post är tilldelad ett nummer 
från Mt. 1 till Mt. 14 i den följd som de är sparade. 

Vandringsloggvärden i varje post

Högsta höjd (MAX)
Lägsta höjd (MIN)

Total stigning (ASC)
Total ned stigning (DSC)

• I upp till 12 timmar efter att vandringsloggvärde uppdateringar är aktiverade, uppdateras värdena 
automatiskt, även om du går ut av höjdmätningsfunktionen. Ett segment ( ) i grafiken runt kanten av 
displayen blinkar för att visa att tiden har gått sedan vandringsloggvärdeuppdateringen blev aktiverad.  
Varje grafiska segment representerar 12 minuter, och ett varv runt skärmen representerar 12 timmar. 

• Du kan välja det höjdmätningsintervallet du önskar. För mer information, se "välja automatiskt intervall" 
(sidan S-61).

• Vandringsloggvärdeuppdateringen stoppar automatsikt när batterinivån är svag.

Märk
• Även om du avslutar höjdmätningsfunktionen under vandringen fortsätter uppdateringen av 

vandringsloggen för stor höjd, liten höjd, och kumulativa upp- och nedstigningsvärden.
• Klockan har nog med minne för 14 vandringsloggposter, som betyder att du kan upprätthålla värden 

för upp till 14 turer.

S-70

Starta en vandringslogg updatering
I Höjdmätningsfunktionen håller du in A i minst 5 sekunder. Först 
kommer Trek Hold att blinka i displayen. Och så kommer Hold försvinna 
och en markör ( ) som visar förlöpt mätningstid att visas  klockan  12:00 
Släpp A när Hold försvinner.
• Detta visar att uppdateringar av vandringsloggvärden (stor höjd/ liten 

höjd, ackumulerad stigning / Nedstigning) blir utförda.

Stoppa en vandringslogguppdatering
I Höjdmätningsfunktionen håller du in A i minst 5 sekunder. Först 
kommer Trek Hold End och förlöpt tid markören att ( ) blinka. Så 
kommer Hold fatt försvinna. Släpp A när Hold försvinner.
• Detta indikerar att uppdatering av vandringslogg värdena (stor höjd/ 

liten höjd, ackumulerad stigning / nedstigning) blir utförd.

Märk
• För att starta en ny vandringsloggpost när det redan är 14 

vandringsloggposter i minnet, måste du radera existerande poster. För 
mer information, se “Radera data i ett specifikt minne område” (sidan 
S-81).

S-71

Att uppdatera värden för högsta och lägsta höjd
För varje automatiska sparande eller vandringsloggmätning, kommer klockan jämföra aktuell mätning med 
MAX (stor höjd) och MIN (liten höjd) värden. Den kommer att ersätta MAX värdet om den aktuella 
mätningen är minst15 meter (±49 feet) högre än MAX, eller MIN värdet, om den aktuella mätningen är 
minst 15 meter (±49 feet) lägre än MINvärdet.

Att uppdatera värden för total stigning och nedstigning

Sesjonens start punkt

20 m
0 m

120 m

320 m

620 m
Sesjonens stopp punkt

Värdena för total stigning eller total nedstigning som tas fram under bergklättring i enlighet med figuren 
ovanför, beräknas enligt följande:
  Total stigning: q (300 m) + eä(620äm)ä=ä920äm
ääTotalänedästigning:äwä(320äm)ä+ärä(500äm)ä=ä820äm
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• Genom att gå till funktionen Höjdmätare startar en ny automatisk mätperiod, men den nollställer eller 
ändrar inte de aktuella värdena för total stigning  ASC och total ned stigning DSC på något sätt. Detta 
innebär att start värdena för ASC och DSC  när du startar en ny automatisk mätning är just de värdena 
som redan är sparade i minnet. Varje gång som du avslutar en automatisk  höjdmätning genom att gå 
ut ur höjdmätnings funktionen, adderas det totala stigningsvärdet (920 meter i exemplet ovanför) med 
mätningens startvärde förASC . Även det totala värdet för ned stigning –820 meter i exemplet ovanför) 
adderas med mätningens startvärde förDSC .

•Logging av vandring fortsätter även om du går ut av höjdmätningsfunktionen.

Märk
• Maximum höjd, minimum höjd, total stigning, och totala nedstigningsvärden blir varande i minnet när 

du avslutar höjdmätningsfunktionen . Om du vill nollställa värdena följer du anvisningarna under "Att 
radera en enstaka datapost" (sidan S-81).

S-73

Hur fungerar höjdmätaren?
I allmänhet minskar lufttrycket och temperaturen i takt med att höjden stiger. I denna klockan är 
höjdmätningarna baserade på ISA-värden (International Standard Atmospheres), som tagits fram av ICAO 
(International Civil Aviation Organization). Dessa värden definierar förhållandet mellan höjd och lufttryck.

0 m
500 m

1000 m
1500 m

2000 m
2500 m

3000 m
3500 m

4000 m

899 hPa

795 hPa

701 hPa

616 hPa

1013 hPa

Ca. 8 hPa per 100 m

Ca. 9 hPa per 100 m

Ca. 10 hPa per 100 m

Ca. 11 hPa per 100 m

Ca. 12 hPa per 100 m

Høyde Lufttrykk

0 ft.
2000 ft.

4000 ft.
6000 ft.

8000 ft.
10000 ft.

12000 ft.
14000 ft.

25.84 inHg

22.23 inHg

19.03 inHg

29.92 inHg

Ca. 0.15 inHg per 200 ft.

Ca. 0.17 inHg per 200 ft.

Ca. 0.192 inHg per 200 ft.

Ca. 0.21 inHg per 200 ft.

Kilde:   International Civil Aviation Organization
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• Observera att följande förhållanden försämrar möjligheten till korrekta mätresultat:
Om lufttrycket är ostadigt på grund av väderförändringar.
Extrema temperatur växlingar.
Om klockan utsätts för kraftiga stötar eller slag.

Det finns två vanliga sätt att mäta höjd: absolut höjd uttrycker den absoluta höjden över havet och den 
relativa höjden som uttrycker höjdskillnaden mellan två olika platser. Denna klockan uttrycker höjd som 
den relativa höjden.

Bygningens høyde 130 m 
(relativ høyde)

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

Hav nivå

S-75

Hur mäta höjde med höjdmätaren
Höjdmätaten kan mäta höjd baserat på eget tryckvärde (fabriksinställd standardmetod) eller använda 
referenshöjder som du har uppgett. 

När du mäter höjd baserad på förhandsinställda värden
Data produceras av klockans barometriska trycksensor konverteras till ca höjd baserat på ISA 
konverteringsvärden (International Standard Atmosphere) som är lagrad i klockans minne.

När du mäter höjd vid hjälp av referensvärden uppgett av dig
Efter att du har specificerat referenshöjd, kommer klockan använda detta 
värde till att konvertera barometriskt tryck mätningar till höjd (sidan S-66)
• Vid bergklättring kan referensvärdet sättas i förhållande till markörena 

längs vägen eller från höjdinformation på kartan.  Efter att du har gjort 
detta, kommer höjdmätningarna som sparas av klockan vara mer 
noggranna en utan referenshöjdvärde. 

Försiktighetsåtgärder vid användning av höjdmätare
• Denna klocka uppskattar höjd med hjälp av lufttrycket. Detta betyder att höjdmätningarna för samma 

plats kan variera om lufttrycket varierar.
• Lita inte på klockan som höjdmätare och utför inte några åtgärder med klockans knappar vid aktiviteter 

som fallskärmshoppning, hanggliding eller paraglidning, eller när du kör gyrocopter eller annan 
luftfarkost där det finns risk för plötsliga höjdförändringar.

• Använd inte klockan för höjdmätning i sammanhang som kräver professionell precision.
• Tänk på att luften i flygplans kabiner är trycksatt. Därför stämmer inte värdena i klockans höjdmätare 

med de höjdvärden som rapporteras av kabinpersonalen.

400

A

B

S-76

Försiktighetsåtgärder vid samtidig mätning av höjd och temperatur

För mer korrekta höjdmätningar är det bäst att ha klockan på handleden så att klockan behåller en 
konstant temperatur. 
• Vid temperatur mätningar, håll klockan i så stabil temperatur som möjligt. Ändringar i temperaturen kan 

påverka temperaturmätningarna. Se produkt specifikationer (sidan S-109) för information om sensor 
noggrannhet.

S-77

Visa höjddata sparad i minnet

Du kan använda återkallelsefunktion för att se manuellt sparade data, automatiskt sparade värden, och 
vandringslogg värdena.

Visa höjddata sparade i minnet
1. Tryck på D för att välja data återkallelsefunktion (REC) såsom visas 

på sidan S-24.
• Ca. en sekund efter att REC visas i displayen, visas det första 

dataminnet som du såg på den sista gången du lämnade data 
återkallelsefunktionen.

2. Använd B  för att välja det minneområde som du önskar. 

    

REC -01-
(Manuelt Lagret 

Målings Område)
(Auto Lagring 
Verdi Område)

Total
(Tur Logg 

Verdi Område)

Mt.1

•När du har valt skärm för Vandringslogg värde området, använder 
duBknappen för att välja vandringsvärdena som du vill visa. 
Vandringen är numrerad från 1 (Mt.1) till 14 (Mt.14).

• När du har valt skärm för området manuellt sparad data, kommer 
datum (månad och dag) och tid för posten växla på displayen i den 
nedre delen av displayen med en sekunds mellanrum.

Målings tid 
(Time: minutt)

Målings dato 
(måned,dato)

1 sekund

Skjerm for Manuelt Lagret 
Målings Område

S-78

3. Använd A och C för att bläddra igenom posterna för ett område och visa det som du önskar.

REC 
-01-

REC 
-02-

REC 
-30-

Manuelt lagret område

MAX MIN ASC DSC

Auto lagret verdier

Høyde

Høyde

S-79

MAX MIN ASC DSC

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

• Manuellt sparade data (REC01 tillREC30) och automatiskt sparade MAX och MIN värden, och 
vandrings logg värden omfattar datum (månad och datum) och tid (timme och minut) för då 
informationen registrerades.

• Data för ASC och DSC omfattar höjdvärden tillsammans med datum(månad och datum) år för när 
informationen sparades. 

• För detaljer om automatiskt sparade värden, se "Automatiskt sparade värden" (sidan S-68). För 
detaljer om vandrings logg värdena , se "Vandrings logg värden" (sidan S-69).

• ---- visas på displayen om MAX/MIN data har raderats eller om MAX/MIN data saknas till följd av fel m.m. 
Då får total stigning (ASC) och total nedstigning (DSC) värdet noll.

• När total stigning (ASC) eller total nedstigning (DSC) överstiger 
99,999 meter (eller 327 995 fot), startar räkneverket om från noll. 
Märk att klockan bara kan visa upp till 5 siffror.  När du använder 
"feet" som höjd visningsenhet, visas bara de 5 siffrorna längst till 
höger av höjd värdena. 

• Om den totala stigningens (ASC) eller totala nedstigningens (DSC) 
värden överstiger 5 siffror,  kommer siffrorna längst till höger visas 
ner till höger i displayen. Illustrationen visas i displayen när värdet 
av ASC är 99995 meter.

Høyde

10,000s tallet
1s tallet
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Vandrings Logg Värden (Mt.1 to Mt.14)

Stor Høyde Verdi Lav Høyde Verdi
Kumulativ Stignings 

Verdi
Kumulativ Nedstignings 

Verdi

*1 *2

*1: Månad och datum de sista värdena blev lagrade.
*2: När ackumulerande månad och datum startade. 
• Håll in A eller C för snabb inställning.
• På de höga höjdvärde (MAX) och låga höjdvärde (MIN) skärmarna växlar det på det nedersta display 

området, mellan att visa datum (månad och dag) och tid med en sekunds mellanrum.
• På kumulativ stigning- och kumulativ  nedstigningsskärm, växlas det på det nedersta displayområdet, 

mellan att visa månad och dag och år med en sekunds mellanrum.

S-81

Radera all manuellt sparad data
Innehållet i minnet kan inte raderas medan vandrings logg värdena sparas. 
1. Använd D för att komma in i data återkallelsesfunktionen. 

2. Använd B för att visa område för manuellt sparade data (sidan S-77).

3. Håll in E i minst 3 sekunder. Först kommer Clear Hold ALL att blinka i displayen. Så kommer Hold fatt 
försvinna. Släpp E när Hold försvinner.
• Då kommer - - - - att visas i den nedre delen av displayen.
• Detta visar att alla manuellt lagrade data är raderade.

Radera data i ett specifikt minne område
Innehållet i minnet kan inte raderas medan vandrings logg värdena sparas.
1. Använd D för att komma in i data återkallelsesfunktionen.

2. Använd  B för att visa minne område (manuellt sparade dataområde, automatiskt sparvärdeområde, 
eller vandrings logg värdeområde) som innehåller data du önskar att radera. 

3. Vad du bör göra vidare, beror på vilket minne område som visas i steg 2 ovan. 
• Om området för manuellt sparade data visas, använd A och C för att visa numret på datasättet 

(REC-01- till REC-30-) du önskar att radera.
• Om området för automatiskt sparade värden visas, kommer alla data att bli raderade, så här behöver 

du inte att välja något
•Om området för vandrings logg värdena visas, använd B för att visa numret på datasättat  (Mt.1 till 

Mt.14) du önskar att radera.

Viktigt!
• Har du raderat något går det EJ att återskapa!  Var noga med att du inte behöver datan innan du 

raderar den!

S-82

4. Håll in E i minst 2 sekunder. Först kommer Clear Hold  att blinka i displayen. Så kommer Hold fatt 
försvinna. Släpp E när Hold försvinner.
•Om du skal radera ett område/datasätt för manuellt sparade data och håller in Eför länge (efter att) 

Hold försvinner) medför att alla manuellt sparade data raderas.
• När du raderar en manuellt lagrad post i data området eller vandrings logg värdeområdet, medför 

att alla resterande poster i numreringen  flyttas fram ett steg och om numreras. Om datasättet du 
raderade var det sista i det aktuella minne området där du raderade det ifrån, kommer - - - - visas i 
displayen där det normala datasätt numret visas.

• Efter att du har raderat de automatiskt sparade värdena, kommer MAX (stor höjd) och MIN (liten 
höjd) värdena visas - - - -, medan ASC (kumulativ stigning) och DSC (kumulativ nedstigning) 
kommer visa noll.

S-83

Framtida soluppgång och solnedgång

Du kan använda soluppgång/solnedgångsfunktion för att se tid för soluppgång- och solnedgång för ett 
bestämt datum.  (år, månad, dag) och plats.

Gå till soluppgång/solnedgångsfunktion
Stå i tidvisningsfunktionen och tryck på D för att gå till soluppgång/
solnedgångsfunktion
• Detta kommer att visa tider för soluppgång och solnedgång för aktuellt 

datum baserat på aktuell specificerad stadskod, breddgrad och 
längdgrad.

• Tider för soluppgång och solnedgång visas inte när batterinivån är 
svag.

• För du använder soluppgång/solnedgångfunktion, måste du 
konfigurera inställningar för stadskod, längdgrad, och breddgrad för 
det stället du önskar att se tider för soluppgång och solnedgång.

• Fabrikinställnings plats är: Stadskod: TYO (Tokyo); Breddgrader: Nord 
35,7 grader; Längdgrader Öst 139,7 grader.

Gjeldende dato

Soloppgangs 
tid

Solnedgangs 
tid

S-84

Att se tider för soluppgång och solnedgång för en bestämd datum
1. Gå till soluppgång/solnedgångsfunktion

• Detta kommer att visa tider för soluppgång och solnedgång för 
aktuellt datum baserat på aktuell specificerad stadskod, breddgrad 
och längdgrad.

2. När tider för soluppgång/nedgång visas i displayen, använd A (+) och 
C (–) för att bläddra genom datum.
• Genom att trycka på en av knapparna ovan gör att månad och dag 

visas i den översta delen av displayen, och året skal visas i den 
nedre delen av displayen.

• När du släpper knappen, kommer tidspunkten för soluppgång för 
vald dag visas i den mellersta delen av displayen, medan tiden för 
solnedgång kommer att visas i den nedre delen av displayen.

• Du kan välja datum från 01. januari 2000 till december 31, 2099

Märk
• Om du menar att tider för soluppgång och/eller solnedgång är fel, 

kontrollera då klockans inställningar för stadskod, längdgrad och 
breddgång.

• Tider för soluppgång/nedgång som visas med denna klockan är 
tider vid havsytan. Tider för soluppgång/nedgång är olik vid andra 
höjder än havsytan. 

Soloppgangs 
tid

Solnedgangs 
tid

Dato

S-85

För att se tider för soluppgång/nedgång för en specifik stadskod/plats. 

Viktigt!
• Du behöver inte att utföra denna proceduren för att se tider för soluppgång/nedgång för den 

stadskod som du har valt till din hemstad.
• Om du väljer en annan stadskod för att se soluppgång/nedgångstider för denna, måste du returnera 

till stadskoden för din hemstad när du är färdig. Annars kommer inte tiden som visas i vanlig 
tidvisningsfunktion att vara riktig.

• För information om inställning av hemstad, se "Konfigurering av hemstads inställningar". (sidan 
S-28).

1. I tidvisningsfunktionen håller du in E i minst 2 sekunder. Först kommer SET Hold blinka i displayen 
ochCITY visas i den övre delen av displayen. Därefter kommer aktuell vald stadskod och stadsnamnet 
att visas i den övre delen av displayen. Håll inE till visningen börjar.

2. Använd A (Öst) och  C (Väst) för att välja stadskoden som du önskar att se soluppgång/nedgångstider 
för.
• För mer information om stadskoder, se stadskodtabellen bak i bruksanvisningen.
•Om denna displayen visar den information du behöver, så kan du avsluta denna proceduren nu 

genom att trycka  E 2 gånger. Om du önskar att ange en längd och bräddgrad för en mer precis 
mätning, gå vidare till steg 3 nedan. 

S-86

3. Tryck E för att visa skärmen för inställning av längdgrad och 
bräddgrad, och bräddgradsinställningen blinkar. 

4. Använd D för att växla blinkningen mellan bräddgrad och 
längdgradinställning.  

5. Använd A (+) och C (-) för att ändra inställningen.
• Du kan ställa in längdgrad och bräddgrad inom följande intervall.

 Bräddgrad intervall: 65,0°S (Söder 65,0 grader) till 0°N – 65,0°N 
(Nord 65,0 grader)

 Längdgrad intervall: 179,9°W (Väst 179,9 grader) till 0°E till 
180.0°E (Öst 180,0 grader)

• Bräddgrad och längdgradsvärdena är avrundat ner till närmaste 
hela grad.

6. Tryck E för att återgå till tidvisningsfunktionen.

7. I tidvisningsfunktionen trycker du på D.
• Visa positionen för soluppgång och solnedgångstider du önskar att 

visa.

Breddegrad

Lengdegrad

Trykk D.

S-87

Använd stoppuret

Stoppur kan mäta förfluten tid, mellantid och två sluttider.

Stoppurfunktion
Använd D för att välja stoppurfunktionen(STW) som visas på sidan S-24.

Mätning av tid

A A A A C

Start Stopp (Omstart) (Stopp) Nollställ

Att pausa vid en mellantid

A C C A C

Start Mellantid
(SPLIT visas i 
den övre delen 
av displayen.)

Utlös mellantid Stopp Nollställ

Gjeldende tid

Timer

SekunderMinutter

1/10 sekund



Bruksanvisning - modul 3414

S-88

Att mäta två sluttider

A C A C C

Start Mellantid
Första löparen går i 
mål
(SPLIT visas i den 
övre delen av 
displayen.)
Visar den första 
löparens tid

Stopp
Den andre löparen 
går i mål.

Utlös mellantid
Visar den andra 
löparens tid

Nollställ

Märk
• Stopp ur funktionen kan indikera förfluten tid upp till 999 timmar, 59 minuter och 59,9 sekunder.
• När stoppuret har startat mäter den tiden tills du trycker på A för att stoppa det, även om du lämnar 

funktionen Stoppur och går till en annan funktion eller om tidtagningen når den ovan avgivna 
maxgränsen. En tidtagning som pausad, kommer att förbli det tills du trycker A för att starta igen eller 
C för att nollställa

• Om du lämnar stoppurfunktionen när en mellantid visas på displayen, raderas mellantiden och 
stoppuret återgår till tidtagningen.

• När SPLIT visas i den övre delen av displayen, växlas det med att visa timtal i mellantiden med en 
sekunds mellanrum.

S-89

Användning av nedräknings timern

Nedräkningstimern kan ställas in så att den automatiskt startar en viss tid och avger en alarmsignal när 
nedräkningen når noll

Välja funktionen Nedräkningstimer
Använd Däföräattäväljaänedräkningsfunktionenä(TMR)äsomävisasäp äsidanä
S-24.
•öCaöenösekundöefteröattöTMRövisasöp ödisplayen,ökommerö

nedråkningstimernövisaötimmar.

Ange starttid för nedräkningstimern
1.äVäljaäfunktionenäNedräkningstimer

•Omöenönedråkningöp g rö(visasögenomöattösekundernaötickaröned t),ö
trycköAöfäröattöstoppaödenöochötrycködårefteröp öCfäröattö terg ötillö
nedråkningstimernsöstarttid.

•öOmöenönedråkningöåröpausad,ötrycköCfäröattö terstållaötimernötillö
starttiden.

2.äH lläinäEäiäminstä2äsekunder.
•öSET Holdökommeröattöblinkaöiödisplayenöochös ökommeröaktuellö

starttidöattöbärjaöattöblinkaöH llöinöEötillsöstarttidenöbärjaröattöblinka.

3.äTryckäDäföräattäväxlaäblinkningenämellanätimmaräochäminuter.

4.äAnvändäAä(+)äochäCä(-)äföräattäändraäinställningen.
•öFäröattöstållaönedråkningsötimernsöstartvårdeötillö24öminuter,östållötidenötillö00’00.

5.äTryckäEänäräinställningenääräfärdig.

Nedtellings tid
(Timer, minutter, sekunder)

Gjeldende tid

S-90

Att utföra en nedräkning

A A A A C

Start Stopp (Omstart) (Stopp) Nollstöll

•öInnanöduöstartaröenönyönedråkningöm steöduöseötillöattödetöinteöredanöp g röenönedråkningö(visasögenomö
attösekundernaötickaröned t).öOmöenönedråkningöp g r,ös ötryckeröduöAöfäröattöstoppaödenöochösedanö
tryckeröduöCöfäröattö terstållaönedråkningstimernsöstarttid.

•öAlarmetöljuderöiötioösekunderönårönedråkningenöavslutasöochön rönoll.öAlarmetöljuderöiöklockansöallaö
funktioner.öNedråkningstimernö terstållsöautomatisktötillöstartvårdetönåröalarmetöljuder.

Avaktivera alarmet
Tryckäp ävalfriäknappäp äklockan.

S-91

Anvönda alarmet

Duäkanäställasäinäfemäavävarandraäoberoendeäalarm.äNäräettäalarmäärä
aktiveratäs äljuderädetäiätioäsekunderävarjeädagänärätidvisningenän rädenä
inställdaäalarmtiden.äAlarmetäljuderäävenäomäklockanäinteääräiä
tidvisningsfunktionen.äEttäaväalarmenääräenäsnoozeäalarm.äDeäfyraäandraä
äräeng ngsäalarmäSnoozeäalarmenäljuderävarjeä5:eäminutäochäuppätillä7ä
g ngeräellerätillsädenäbliräsl ttäav.
Duäkanäocks äaktiveraäenätimsignal,äsomäljuderävarjeähelätimmeänärädenäärä
p slagen.

Välja alarmfunktionen
AnvändäDäföräattäväljaäalarmfunktionen(ALM)äsomävisasäp äsidanäS-24.
•öCaöenösekundöefteröattöALMövisasöp ödisplayen,ökommerödisplayenöattö

åndrasötillöattövisaöettöalarmönamn/nr.ö(AL-1ötillöAL-4,öelleröSNZ)öellerö
SIGöindikatorn.öTillövarjeöalarmnummeröhäröenöalarmskårm.öSIGövisasö
nårödisplayenöfärötimsignalövisas.

•öNåröduövåxlarötillöfunktionenöAlarm,övisasödenödisplayösomöduöduöhadeö
nåröduölåmnadeöfunktionenösistög ng.

Alarm navn 
(AL- el SIG)

Alarm tid     
(Timer: Minutter)

Gjeldende tid

S-92

Inställning av alarm
1.äIäalarmfunktionenätryckeräduäp äAäochCäföräattäbläddraäigenomäalarmä

tillsädetäalarmäsomäduävilläställaäinävisasäp ädisplayen.

ääää

AL-1 AL-2 AL-3

SIG* SNZ AL-4

*öDetöfinnsöingenötidsinstållningöfärötimsignalen.

2.äH lläinäEätilläSET Holdävisasäiädisplayenäochädenäaktuellaäinställningenäbörjaräattäblinka.
•öDettaöåröinstållningsskårmen.

3.äTryckäDäföräattäväxlaäblinkningenämellanätimmaräochäminuter.

4.äNäräenäinställningäblinkar,äanvändäAä(+)äochäCä(–)äföräattäändraäinställningen.
•öOmöalarmetöstållsöinönårö12ötimmarsöformatetö(PM/AM)öåröaktiverat,öårödetöviktigtöattövåljaöriktigtö(AM-ö

ingenöikon,ööelleröPMö(Pöikon).

5.äTryckäEänäräinställningenääräfärdig.
•öAlarmetöaktiverasöautomatisktönåröduöharöstålltötiden.

Alarm ON/OFF indikator

S-93

Slä av och pä alarm eller timsignalen
1.äIäalarmfunktionenäanvändsäAäochäCäföräattäväljaäettäalarmäellerätimsignal.

2.äNäräduäharävaltäettäalarmäellerätimsignal,ätryckäBäföräattäsl ädetäp äelleräav.

•öAlarmö"p "öindikatornö(nåröettöalarmöåröp ),ösnoozeöalarmöindikatornö(nårö
snoozeöalarmöåröp )öochötimsignalöindikatornö(nårötimsignalöåröp )övisasö
iödisplayenöiöallaöfunktioner.

Timesignal på 
indikator

Snooze alarm 
indikator

Alarm på indikator

S-94

Avaktivera alarmet
Tryckäp ävalfriäknappäp äklockan.

Mörk
•öSnoozeöalarmetöljuderöuppötillö7ög ngerömedöettöintervallöp öca.ö5öminuter.
•öNårösnoozeöalarmetöbärjar,ökommeröSNZöattöblinkaöiödisplayenötillsöalarmetöåröfårdigtöefterö7ög ngeröellerö

tillsödetöbliröavbrutet.
•öSnoozeöalarmetökommeröattöstoppaönårön gotöavöfäljandeöintråffarömedanöSNZöindikatornöblinkaröiö

displayen.
-öOmöduösl röavösnoozeöalarmet
-öOmöduövisaröinstållningsskårmenöfärösnoozeöalarmet
-öOmöduövisaröinstållningsskårmenöfärötidvisningsfuktionen
-öOmödinöhemstadöochövårldsstadöårösammaöstad,öochöduöanvånderövårldstidfunktionenöfäröattöåndraö

sommartidenöp ödinöhemstad

S-95

Kontroll av aktuell tid i en annan tidszon

Duäkanäanvändaävärldstidsäfunktionenäföräattäseäaktuellätidäiäenäavä31ätidszoneräruntäomäiävärlden.äDenästadä
somäärävaldäiävärldstidfunktionenäkallasäföräåWorldäTimeäCityåä(världsstad).

Välja världstidfunktionen
AnvändäDäföräattäväljaävärldstidfunktionen(WT)äsomävisasäp äsidanäS-24.
•öEnösekundöefteröattöWTövisasöiödisplayen,ökommeröstadskodenöfärödenö

valdaövårldstidenöattövisasöenög ngöäverödenöävreödelenöavödisplayen.ö
Efterödet,ökommerövårldsstadensöstadskodöattövisasöiödenöävreödelenöavö
displayen.

Visa tiden i en annan tidszon
IävärldstidfunktionenätryckeräduäAä(öst)äochäCä(Väst)äföräattäbläddraä
genomästadskoderna.

Nåværende valgte 
verdenstid by

Gjeldende tid i 
tidvisnings modus

Gjeldende tid i den nåværende 
valgte verdenstid by



Bruksanvisning - modul 3414

S-96

Att välja vanlig tid eller sommartid (DST) för en stad
1. I världstidfunktionen trycker du A (Öst) och C (Väst) för att bläddra 

genom de aktuella stadskoderna.
• Fortsätt att bläddra till stadskoden i den standardtid /sommartid 

inställning du önskar att ändra, visas.

2. Håll in E i minst 2 sekunder.
Håll in E till aktuell inställning(DST Hold ON eller DST Hold OFF) 

börjar att blinka i displayen. .
• DST Hold ON betyder att sommartid är slagits på, och att aktuell tid 

är ändrat motsvarande.  • DST Hold ON betyder att sommartid är 
slagits på, och att aktuell tid visas standard tid. 

• Detta växlar stadskoden du valde i punkt 1 mellan sommartid  (DST 
indikator visas) och vanlig tid (DST indikator visas inte).

• Om du använder världstidfunktionen for att ändra sommartid/vanlig 
tid för den stadskod som är vald som din hemstad, kommer också 
tiden i den vanliga tidvisningsfunktionen att ändras.

• Var observant på att du inte kan skifta mellan vanlig tid och 
sommartid medan UTC är vald till världsstad.

• Märk dig att aktuell inställning för standardtid/sommartid bara gäller 
för den valda tidszonen. De andra stadskoderna ändras inte.

DST indicator

S-97

Belysningen

Klockans display har belysning för att underlätta avläsning i mörker.
Den automatiska belysningsfunktionen aktiverar belysnings funktionen 
när du vrider klockan mot ansiktet.
• Den automatiska belysningen måste vara aktiverad för att fungera. 

(sidan S-99).

Tända belysningen manuellt
Tryck L för att lysa upp displayen
• Du kan använda tillvägagångssättet som visas här under för att lysa 

upp displayen i antingen 1,5 eller 3 sekunder. När du trycker på L, 
kommer belysningen förbli på i ca. 1,5 eller 3 sekunder, beroende på 
vad som är ställt in.

• Inställningen fungerar även om den automatiska belysningsfunktionen 
också är aktiverad.

• Belysningen är avaktiverad när klockan mottar signaler för 
tidskalibrering och vid inställning av sensor kalibrering.

Välj belysningens varaktighet
1. I tidvisningsfunktionen håller du in E i minst 2 sekunder. Först kommer SET Hold blinka i displayen 

ochCITY visas i den övre delen av displayen. Därefter kommer aktuell vald stadskod och stadsnamnet 
att visas i den övre delen av displayen. Håll inE till visningen börjar.

2. Använd D för att bläddra genom inställningsskärmen tills LIGHT visas i den övre delen av displayen. 
• Inställning för aktuell belysningsvaraktighet (1 eller 3) kommer att blinka i den mellersta displayen.
• Se steg 2 under" Ändra aktuell tid och datum manuellt" (sidan S-30) för information om hur du 

bläddrar genom inställningsskärmarna.

S-98

3. Tryck A för att ställa in belysningsvaraktigheten till tre sekunder (3 visas) eller till 1,5 sekund (1 visas).

4. När du är färdig trycker du E 2 gånger för att gå ut av inställningsskärmen.

Om den automatiska belysningsfunktionen
Vid aktivering av den automatiska belysningsfunktionen lyser 
displayen upp, varje gång som du rör handleden på det sätt som 
beskrivs nedan.
Låt klockan vara i en position där den är i parallellt läge med 
marken och vrid den mot dig mer än 40 grader. Nu skal displayen 
lysas upp.

Varning!
•Befinn dig alltid på en säker plats när du kontrollerar mätningar med hjälp av den automatiska 

belysningsfunktionen. Kontrollera inte information på klockans display, när du springer, cyklar, 
kör bil eller motorcykel, eller på anda sätt utför handlingar som kan resultera i skador. Tänk också 
på att den automatiska belysningen kan genera eller distrahera din omgivning.

• När du har klockan på handleden, låt den automatiska belysningsfunktionen vara avstängd, när 
du cyklar eller kör motorcykel eller andra motorfordon. Plötslig och inte avsedd användning av 
den automatiska belysningsfunktionen kan föra till trafikolyckor och allvarliga personskador.

Mer enn 
40°

Ha uret på utsiden av 
håndleddet

S-99

Märk
• Märk att funktionen " helautomatisk belysning" bara kan användas när belysningsnivån där du befinner 

dig kommer under ett visst nivå. Belysningen slår sig inte på när det redan är tillräckligt ljust.
• Den automatiska belysningsfunktionen är oberoende av på/av-inställningen, om en av de följande 

situationerna uppstår:
När ett alarm ljuder
Medan en kalibrering av riktningssensorn pågår digitalt i kompassfunktionen.
När klockan mottar signaler för tidsinställning.
När soluppgång/nedgångs tider blir kalkylerade. 
Om man är i sensorfunktion, kommer en automatisk belysningsfunktion inställning att bli utförd efter en 
sensormätning. 

Slå av och på auto belysnings funktionen.
Stå i tidvisningsfunktionen och håll in L i minst 3 sekunder för att slå på 
automatisk belysningsfunktion (LT visas) eller av (LT visas inte).
• Auto belysnings indikatorn (LT) visas i alla funktioner när denne 

funktionen är påslagen.
• Den automatisk belysningsfunktionen slår sig automatiskt av när 

batterinivån faller till nivå 4. (sidan S-10)

Auto lys PÅ indikator

S-100

Belysning - försiktighetsregler
• Belysningsfunktionen använder ett elektronisk illuminerat panel som mister ljuskraften efter mycket 

långvarig användning.
• Det är inte säkert att du kan se displayen i solljus.
• Belysningen går av om ett alarm ljuder.
• Undvik onödig användning av belysningsfunktionen, då det är batterikrävande.

Försiktighetsåtgärder vid användning av den automatiska belysningsfunktionen
• Har du på dig klockan upp och ner på handleden kan detta föra till att  den automatiska 

belysningsfunktionen går på och av oregelmässigt. Det samma gäller häftiga rörelser och vibrationer 
som armen utsätts för. Undvik att att ha klockan på undersidan av handleden när den automatiska 
belysningen är aktiverad. Annars kommer belysningen att slå sig på oregelmässigt  vilket kan medföra 
att batteriets levetid kan förkortas.

• Om klockan skyms från ljus av ärmen på din jacka, samtidigt som den automatiska belysningen är 
aktiverad, kan det ladda ur batteriet på kort tid.

• Det är inte säkert att belysningen slås på om klockan avviker mer än 15 grader från 
att vara parallell med marken. Se till att handleden är parallell med marken.

• Belysningen går av efter 1.5 eller 3 sekunder, även om du fortsätter att hålla 
klockan mot ansiktet. (sidan S-97)

• Statisk elektricitet eller magnetiska kraftfält kan störa den automatiska 
belysningsfunktionen. Om displayen inte lyser första gången du  prövar, försök 
igen. Låt displayen och handleden vara parallell med marken och därefter vrider 
du den mot dig. Om detta inte fungerar, sänker du armen helt, så att den hänger 
utmed sidan, för du igen placerar den så att handleden och displayen är parallell 
med marken.

• Det kan hända att du hör ett svagt klickljud när klockan vrids fram och tillbaka. 
Ljudet kommer från den automatiska belysningsfunktionen och är inget tecken på 
fel.

S-101

Andra inställningar

Knappljud hörs varje gång någon av klockans knappar trycks in. Knappljudet kan slås av och på.
• Även om du slår av knappljudet, kommer alarm signal, timsignal, alarm för ändring av barometriskt 

tryck och nedräkningsfunktion att vara aktiverad.

Slå av och på knappljudet
1. I tidvisningsfunktionen håller du in E i minst 2 sekunder. Först kommer 

SET Hold blinka i displayen ochCITY visas i den övre delen av 
displayen. Därefter kommer aktuell vald stadskod och stadsnamnet att 
visas i den övre delen av displayen. Håll inE till visningen börjar.

2. Använd D för att bläddra genom inställningarna tills du kommer till 
aktuell knapp ljud inställning och (MUTE eller KEY ) visas.
• Se steg 2 under" Ändra aktuell tid och datum manuellt" (sidan S-30) 

för information om hur du bläddrar genom inställningsskärmarna.

3. Tryck A för att slå på knappljudet (key ) eller av (MUTE).

4. När du är färdig trycker du E 2 gånger för att gå ut av 
inställningsskärmen.

Märk
• När knappljudet är avslaget kommer detta att visas av en indikator i 

alle funktioner.Mute indicator

S-102

Slå av och på Energisparfunktionen/viloläge
1. I tidvisningsfunktionen håller du in E i minst 2 sekunder. Först kommer 

SET Hold blinka i displayen ochCITY visas i den övre delen av 
displayen. Därefter kommer aktuell vald stadskod och stadsnamnet att 
visas i den övre delen av displayen. Håll inE till visningen börjar.

2. AnvändD för att bläddra genom inställningsskärmarna tills inställning 
av viloläge (On eller OFF) visas.
• POWER SAVING kommer nu visas på displayen.
• Se steg 2 under" Ändra aktuell tid och datum manuellt" (sidan S-30) 

för information om hur du bläddrar genom inställningsskärmarna.

3. Tryck A för att slå på Energisparfunktionen (viloläge)(On) och av 
(OFF).

4. När du är färdig trycker du E 2 gånger för att gå ut av 
inställningsskärmen.

Märk
• Energisparing "på" ikoner (PS) visas i displayen i alla funktioner när 

Energisparfunktionen är slagits på.

Strømsparing 
på indikator

S-103

Frågor och svar

Ställa tiden

Se "Radiokontrollerad tidvisning" (sidan S-14) för information om inställning av tid med 
tidskalibreringssignal.

Tidvisningen avviker med många timmar från riktig tid.
Kanske hemstadskoden är fel. (sidan S-28). Kontrollera inställningen av hemstadskod och korrigera den 
om nödvändigt.

Tidvisningen avviker med en timma från riktig tid.
Om du använder klockan i ett område med signalmottagning, se “Inställning av Hemstad och sommartid" 
(sidan S-28).
Om du har på dig klockan i ett område där du inte kan motta signaler, så kan det betyda att du manuellt 
måste ändra din lokala tidszons normaltid (STD) eller sommartid (DST). Använd proceduren under "Ändra 
inställning av tid och datum manuellt" (sidan S-30) för att ändra standardtid/sommartid (DST) 
inställningarna.

Sensorfunktion
Jag kan inte ändra temperatur, barometer tryck eller höjd enheten.
När TYO (Tokyo) är vald som hemstad, är höjdenheten automatiskt satt till meter (m), barometriskttryck 
och hektopascal  (hPa), och temperaturenhet satt till Celsius (°C). Dessa inställningar kan inte ändras.
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S-104

ERR” visas i displayen när jag använder en sensor.
Om klockan utsätts för extrema förhållanden kan det leda till sensor fel. När detta sker kommer ERR (error) 
att komma fram i displayen och sensoren kommer att stoppa att fungera.

Digital 
Kompass 

Måling

Barometer 
trykk/temperatur  

måling

Høyde
Måling

• Om ERR kommer fram under en mätning i en sensor funktion, måste mätningen företas på nytt. Om 
ERR kommer tillbaka i displayen igen, kan det vara att sensorn är skadat.

•  Även om styrkan på batteriet är på nivå 1 (H) eller 2 (M) kan det vara tillfälle att sensorerna i klockan 
ändå inte fungerar om det är för lite spänning till att driva sensorn ordentligt. I så fall kommer ERR 
visas i displayen. Detta betyder inte att det är något fel på klockan, och sensorerna borde vara i 
ordning när batteriets spänning är tillbaka på normal nivå. 

• Om ERR fortsätter med att komma fram under mätningen, kan det bero på att sensorn inte fungerar 
som den skall.

S-105

ERR visas i displayen efter att jag utförde en dubbelriktad kalibrering.
Om - - - kommer fram och därefter växlar till ERR (error = fel) ni displayen, betyder det att det är något 
som inte stämmer med sensorn.
• Om ERR försvinner efter ca. en sekund, prövar du på nytt.
• Om ERR fortsätter att visas, bör du kontakta din förhandlare eller närmaste auktoriserade Casio 

förhandlare för att få kontrollerat klockan.

Om sensorn inte fungerar, skal du kontakta din återförsäljare eller en auktoriserad CASIO distributör så 
snart som möjligt.

Vad kan orsaka felaktiga kompassmätningar?
•Fel dubbelriktad kalibrering. Utför en dubbelriktad kalibrering (sidan S-38).
• Starka magnetiska källor i närheten (kan vara hushållsmaskiner, stora stålbroar, stålbjälkar, elektriska 

ledningar osv.) eller försök på att mäta riktningen på tåg, båt osv. Förflytta dig bort från metall föremål 
och försök på nytt. Var uppmärksam på att digital kompassfunktion inte kan användas i tåg, båt osv. 

Varför ger kompassmätningarna olika resultat på en och samma plats?
Magnetism genererat från närliggande hög spänningsledningar påverkar sökningen efter jordmagnetism. 
Förflytta dig bort från högspänningsledningarna och pröva å nytt.

Varför har jag problem med att göra kompassmätningar inomhus?
TV, datorer, högtalare och andra apparater kan påverka mätningen av jordmagnetism. Förflytta dig bort 
från föremålet som är orsak till störningen eller gå utomhus. Inomhusmätningar är speciellt svåra att 
genomföra i byggnader av betong. Kom ihåg att det inte går att göra kompassmätningar på tåg, flyg osv.

S-106

Markören för barometertryck olikhet visas inte i displayen när jag går till Barometer/
Termometerfunktion.

• Detta kan indikera ett sensor fel. Försök att trycka på B igen.
• Markören för barometer olikhet visas inte när det aktuella barometervärdet är utanför gällande område 

(260 till 1,100 hPa).
Korrekt höjdmätning är inter möjligt
Den relativa höjden är kalkylerad, baserad på mätningar av ändringar av barometer tryck gjorda med 
klockans trycksensor. För att minska risken för felaktig mätning, bör du uppdatera referenshöjdvärdet för 
du beger dig ut på en vandring eller annan aktivitet där du har tänkt att göra höjdmätningar. För mer 
information, se "Att ange ett referenshöjdvärde" (sidan S-66).

Världstidfunktion
Tiden i min världsstad visas inte i funktionen Världstid.
Detta kan bero på felaktig växling mellan vanlig tid och sommartid. Se "Att välja vanlig tid eller sommartid 
för en stad" (sidan S-96) för mer information.

Laddning
Klockan börjar inte att fungera efter att jag har exponerat den för ljus.
Detta kan ske när batterinivån har sjunkit till nivå 5 (sidan S-10 ). Fortsätt att exponera klockan för ljus till 
batterinivå ikonen visar "H" eller "M".

Tidskalibreringssignal

Information i denna delen gäller bara närLIS, LON, MAD, PAR, ROM, BER, STO, ATH, MOW, HKG, BJS, 
HNL, ANC, YVR, LAX, YEA, DEN, MEX, CHI, NYC, YHZ, YYT, TPE, SEL, eller TYO är vald till hemstad. 
Du måste ange tiden manuellt om du har valt någon annan hemstads kod.

S-107

Displayen visar ERR ikon när jag kontrollerar resultatet från den senaste mottagnings nställningen.

Möjlig orsak Åtgärd Sidan

• Du har på dig eller flyttar 
klockan, eller trycker på 
någon knapp under signal 
mottagningen.

• Klockan befinner sig i ett 
område med dålig 
signalmottagning.

Placera klockan på en plats med god mottagningförhållanden 
medan signalmottagningen utförs. S-16

Du befinner dig i ett område 
där signalmottagningen av 
någon anledning inte är möjlig.

Se "Ungefärligt mottagningsområde" S-15

Kalibreringssignalen sänds 
inte ut av någon anledning.

• Se webbplatsen för den organisation som hanterar 
tidskalibreringssignalen inom området för information om ned 
tider.

• Försök på nytt senare.

-

Den aktuella tidsinställningen ändrar sig efter att jag har angett den manuellt.
Klockan är kanske inställd för automatisk tidssignalmottagning (sidan S-17), vilket leder till att tiden 
justeras automatiskt utifrån vald hemstadskod. Om detta leder till felaktig tidsinställning, skall du kontrollera 
inställningarna för hemstadskod och korrigera dem vid behov (sidan S-28 ).

S-108

 Tidvisningen avviker med en timma från riktig tid.

Möjlig orsak Åtgärd Sidan

Signalmottagning på en dag 
när skifte mellan normaltid och 
sommartid av en eller annan 
grund inte lyckas.

Genomför inställningen under "klargöra för mottagning av signaler" 
Tidinställningen kommer att justeras automatiskt så snart 
signalmottagningen är felfri.

S-16

Om du inte kan motta tidskalibrerings signaler, ändrar du vanlig 
tid/sommartid manuellt. S-30

 Automatisk mottagning har inte utförts och jag kan inte utföra manuell mottagning.

Möjlig orsak Åtgärd Sidan

Klockan är inte i 
tidvisningsfunktion eller 
världstidfunktion.

Automatisk mottagning kan bara genomföras när klockan är i 
vanlig tidvisnings funktion eller i världenstid funktion. Gå till en av 
dessa 2 funktionerna.

S-24

Hemstadskoden är fel. Kontrollera inställningen av hemstadskod och korrigera den om 
nödvändigt. S-28

Batterinivån är för svag för 
signalmottagning. Ladda klockan genom att exponera den för ljus. S-9

 Signalmottagning blir utfört men tid och/eller dag är fel.

Möjlig orsak Åtgärd Sidan

Hemstadskoden är fel. Kontrollera inställningen av hemstadskod och korrigera den om 
nödvändigt. S-28

Sommartidinställningen är fel. Skifta sommartidinställningen till automatisk sommartid (Auto 
DST). S-28

S-109

Specifikationer

Precision vid normal temperatur: ± 15 sekunder i månaden (utan signalkalibrering)
Tidvisning: Timmar, minuter, sekunder, p.m. (P), år, månad, datum, veckodag

Tidsformat: 12 timmarsvisning och 24 timmarsvisning
Kalender: Helautomatisk kalender förhandsprogrammerat för perioden 2000 till 2099.
Annat: 3 display format (veckodag/datum skärm, månad/datum skärm, barometer tryck graf skärm); 

Hemstadskod (kan vara tilldelad en av 48 stadskoder); Vanlig tid / Sommartid display på 
inställningsskärmen.

Tidssignal mottagning:  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; Mottagningsfunktion

Möjlig mottagning av tidsignaler från : Mainflingen, 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)

Digital kompass: 60 sekunders pågående mätningar 16 riktningar; Vinkel värde 0° till 359°; Fyra 
riktningsmarkör; Kalibrering (Dubbel riktad); Korrigerad Magnetisk; Kompass minne

Barometer:
Mätning och displaykapacitet:
 260 till 1,100 hPa (eller 7.65 till 32.45 inHg)
Visningsalternativ 1 hPa (eller 0.05 inHg)
Mätningstid: Dagligen från midnatt, med 2 timmars intervaller (12 gånger per. dygn); Varje 5:e sekund 

i barometer/Termometer funktion

S-110

Annat: Kalibrering; Manuell mätning (Knapp inställningar); Barometer-tryck graf; Barometer-tryck 
olikhetsmarkör, Barometer-tryck olikhetsikon

Termometer
Mätning och displaykapacitet: –10.0 till 60.0°C (eller 14.0 till 140.0°F)
Visningsalternativ 0.1°C (eller 0.2°F)
Mätningstid: Varje 5:e sekund i Barometer/termometerfunktionen
Annat: Kalibrering; Manuell mätning(Knapp användning)

Höjdmätare:
Mätintervall: –700 till 10,000 m (eller –2,300 till 32,800 ft.) utan referenshöjd
Display intervall: -10 000 till 10 000 m (eller -32 800 till 32.800 ft.)
 Negativa värden baserat på referenshöjd eller förhållanden i atmosfären kan förekomma.
Visningsalternativ1 m (eller 5 ft.)
Aktuella höjdmätningsdata: Varje sekund för de första 3 minuter, och därefter varje 5:e sekund i ca. 1 

timme (0'05);varje sekund för de första 3 minuter, och därefter varje 2:e sekund i ca. 12 timmar 
(2'00)

Höjdminnedata:
Manuellt sparade dataposter: 30 (Höjd, datum, tid)
Automatiskt sparade värden: Ett datasätt (minne område) med stor höjd och mätningens datum 

och tid, låg höjd och mätningens tid och datum, total stigning och den sparade startdatum och 
tid, total nedstigning och den lagrade startdatum och tid

Vandrings (Trek) Logg data: Stor höjd, låg höjd, kumulativ stigning, kumulativ nedstigning för upp till 
14 vandringar/trek

Annat: Referens höjd inställning; Höjd differens, Höjd automatisk mätnings intervall (0’05 eller 2’00)
Kompass sensorns noggrannhet:

S-111

Riktning: Inom ±10°
 Värden är garanterat för temperatur mellan –10°C till 60°C (14°F till 140°F).
Markär fär Nord: Inom ±2 digitala segment

Temperatur sensorns noggrannhet:
Mötningens noggrannhet: Inom ±3hPa (0.1 inHg) (häjdmötningens noggrannhet: Inom ± 75m (2,460 
ft.))
• Värden är garanterat får temperatur mellan –10öC till 40öC (14öF till 104öF).
• Precisionen minskar genom att klockan eller sensorn blir utsatt får extrema fårhÄllanden, och vid 

extrem temperatur.
Temperatur sensorns noggrannhet:

±2°C (±3.6°F) i området –10°C till 60°C (14.0°F till 140.0°F)
Soluppgäng/nedgäng 

Soluppgång/solnedgång tds display; Valbart dato
Stoppur:

Mötenhet: 1/10
Mötkapacitet: 999:59`59.9"
Möt noggrannhet: ±0.0006±
Mötvarianter: Färfluten tid, mellantid, 2 sluttider

Nedrökning:
Mötenhet: 1 sekund
Nedrökningsintervaller: 24 timmar
Instöllningsenhet: 1 minut

Alarm: 5 daglig alarm (fyra vanliga alarm; en snooze alarm);Timsignal
Vörldstid: 48 stöder(31 tids zoner)

Annat: Standardtid
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S-112

Belysningsfunktionen: LED belysning; valbar belysningsvaraktighet (Ca. 1,5 sekund eller 3 sekunder); 
Automatisk belysningsfunktion (Helautomatisk belysningsfunktion fungerar bara i mörker)

Annat: Batterinivå indikator; Energisparfunktion (Viloläge); Minusgrad resistans (Ned till –10°C/14°F); 
Knappljud på/av

Strömförsörjning: Solceller och ett laddningsbart batteri
Ungefärlig batteritid: 7 månader (från laddat till Nivå 4) under följande förutsättningar:
• Belysning: 1.5 sekunder/dag
• Alarm: 10 sekunder/dag
• Riktningsmätning: 20 gånger/månad
• klättring: En (ca.1 timme med höjdmätningar)/månad
• Barometer tryckskillnad ikon mätningar: ca. 24 /månad 
• Barometer tryck graf: Mätningar var annan timme
• Tidsmottagning: 4 minuter/dag
• Display: 18 timmar/dag

Undvik onödig användning av ljus funktionen, då det gör batterierna svagare. Var extra uppmärksam 
när du använder den automatiska belysnings funktionen. (sidan S-100)

L-1

Stadskod Tabell

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

L-3

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.


