
Power saving 
on indicator

Viktigt!
• Din klockas höjdmätare beräknar relativa höjden utifrån förändringar i lufttryckets mätning av 
dess trycksensor. 
• Innan man börjar ta höjdavläsningar, se till att ange en referenshöjd. Om du inte gör detta i 
klockan kommer avläsningarna inte vara korrekta.
• För att säkerställa rätt riktningsavläsningar av denna klocka, se till att utföra dubbelriktad 
kalibrering innan du använder den.

Innan klockan används

1. Kontrollera batterinivå

2. Kontrollera Hemstadskod och inställning för sommartid

Använd proceduren “Inställning av hemtidszon” för att konfigurera din hemstad och sommartid.

Viktigt!
Rätt tid, Världstid läge och soluppgång/ solnedgångs information beroende på rätt hemstad, tid 

och datuminställningar i tidtagningsläget, kontrollera att dessa inställningar är rätt.

3. Inställning av aktuell tid

• Manuellt – se ”Ställa in aktuell tid och datum manuellt.

Klockan är nu klar för användning.

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

Exempel: Rikta klockans urtavla mot en ljuskälla. 
• Om delar av solcellen döljs minskar laddningseffekten.

Viktigt!
• Lagring av klockan under längre perioder i mörk miljö kan orsaka att det laddningsbara 
batteriet laddas ur.
• Normalt kommer det laddningsbara batteriet att fungera under en lång tid om förutsättning-
arna för laddning och urladdning är gynnsamma. Ett laddningsbart batteri kan förlora sin 
laddningsegenskap efter en tid och behöver då bytas ut.
• Det laddningsbara batteriet bör endast bytas ut med ett CASIO originalbatteri då andra batte-
rier kan skada klockans elektronik.
• Aktivera klockans strömsparfunktion om klockan ej skall användas under lång tid.

Batterinivåer
Batterinivåindikatorn visar status på klockans batteri enligt följande:

Nivå            Indikator Funktion/Status

1
(H) Alla funktioner tillgängliga.

2
(M) Alla funktioner tillgängliga.

3
(L)

Belysning, signaler och sensorer är ej 
tillgängliga.

4 Inga funktioner förutom tidvisning och 
indikatorn CHG (laddning) är tillgängliga.

5 – – – Alla funktioner avstängda.

• LOW blinkar vid nivå 3 och indikerar att klockans batteri bör laddas omgående.
• Vid nivå 5 stängs alla klockans funktioner av. Funktionerna är aktiva först när batteriet blivit 

laddat igen. Tid och Datum kan ställas in igen när batteriet laddats till nivå 2.
• Displayindikatorerna återkommer så snart batteriet laddas från nivå 5 till nivå 2 (M).
• Om klockan placeras i direkt solsken/väldigt stark varm belysning kan batterinivåindikatorn 

tillfälligt visa fel nivå. Korrekt nivå visas när temperaturen blivit normal.
• All data som lagrats i minnet raderas, och den aktuella tiden och alla övriga inställningar 

återställs till de ursprungliga fabriksinställningarna när batteriet sjunker till nivå 5 och när du 
byter batteri.

Batteriladdningsläge
• Att utföra många sensor, belysning eller signal -funktioner under en kort tid kommer troligtvis 

påverka att alla batterinivåindikatorer (H, M, och L) börjar blinka på displayen. Detta indikerar 
att klockan är i batteriladdningsläge. Belysning, alarm, nedräkningstimer, timsignal och 
sensorfunktioner kommer alla att vara avstängda tills batteriet laddats.

• Batteriet kommer att ladda i ca 15 minuter. Vid denna tid, kommer batteriets indikatorer (H, M, 
L) sluta att blinka. Detta tyder på att funktioner som anges ovan är aktiverade igen.

• Om alla batteriets indikatorer(H, M, L) blinkar och CHG (laddning) indikatorn också blinkar, 
betyder det att batterinivån är låg. Exponera klockan för starkt ljus så snart som möjligt.

Battery power 
indicator

Is “H” or “M” displayed for the battery power indicator (page E-11)?

Go to step 2.

Power is low. Charge the watch by placing it in a location 
where it is exposed to light. For details, see “Charging the 
Watch” (page E-9).

NO YES

YES

Does any one of the following conditions exist?
• Battery power indicator shows “L” and “LOW” is flashing on the 

display.
• “CHG” is flashing on the display.
• The face is blank.

The watch is charged 
sufficiently.
For details about 
charging, see 
“Charging the Watch” 
(page E-9).

NEXT

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

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

Exempel: Rikta klockans urtavla mot en ljuskälla.
• Om delar av solcellen döljs minskar

laddningseffekten.

Viktigt!
• Lagring av klockan under längre perioder i mörk miljö kan orsaka att det

laddningsbara batteriet laddas ur.
• Normalt kommer det laddningsbara batteriet att fungera under en lång tid om

förutsättningarna för laddning och urladdning är gynnsamma. Ett laddningsbart
batteri kan förlora sin laddningsegenskap efter en tid och behöver då bytas ut.

• Det laddningsbara batteriet bör endast bytas ut med ett CASIO original-
batteri då andra batterier kan skada klockans elektronik.

• Aktivera klockans strömsparfunktion om klockan ej skall användas under
lång tid.

Innan klockan användes
1. Kontrollera batterinivå

2. Kontrollera Hemstadskod och inställning för sommartid
Använd proceduren "Inställning av hemtidszon" för att konfigurera din hemstad
och sommartid.

Viktigt!
Rätt tid, Världstid läge och soluppgång/ solnedgångs information beroende på
rätt hemstad, tid och datuminställningar i tidtagningsläget,  kontrollera att dessa
inställningar är rätt.

3. Inställning av aktuell tid
• Manuellt – se "Ställa in aktuell tid och datum manuellt.

Klockan är nu klar för användning.

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

Tid i mörker Display Funktioner

60 till 70 min Blank med blinkande Alla funktioner aktiverade
PS förutom displayen

6 till 7 dagar Blank med PS Dagligt alarm, Timsignal,
ej blinkande Sensorfunktioner avaktiverade

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

• Strömsparfunktionen aktiveras endast i Tidvisningsfunktionen.

Batterinivå-
indikator

Stämmer någon av dessa villkor överens?
• Batterinivåindikatorn visar "L" och "LOW" i displayens
övre vänstra hörn.
• "C" visas nu längst ner till vänster i displayen
•  Fältet är nu tomt.

Klockan är nu laddad
tillräckligt. För mer

info om laddning – se
"Batteri och laddning"

Gå vidare till steg 2
Låg batterinivå. Ladda klockan i en ljus miljö
för – se "Batteri och laddning"

Visas "H" eller "M" i displayen för
batterinivåindikatorn

• LOW blinkar vid nivå 3 och indikerar att klockans batteri bör laddas omgå-
ende.

• Vid nivå 5 stängs alla klockans funktioner av. Funktionerna är aktiva först när
batteriet blivit laddat igen.
Tid och Datum kan ställas in igen när batteriet laddats till nivå 2.

• Om klockan placeras i direkt solsken/väldigt stark varm belysning kan
batterinivåindikatorn tillfälligt visa fel nivå. Korrekt nivå visas när temperatu-
ren blivit normal.

• Även om batterinivå är 1 eller 2 kan Kompass/Barometer/Termometer- och
Höjdmätarfunktionen ej vara tillgängliga på grund av för låg batterinivå.
Sensorerna finns åter tillgängliga när batterinivån når normal nivå.

• Om Bakgrundsbelysningen eller Alarmsignal/alarm aktiveras ett flertal gånger
under en kort tidsperiod kan LMH visas på displayen.
Följande funktioner finns ej tillgängliga tills batteriet åter laddats:
– Bakgrundsbelysning – Alarm och Timsignal – Sensoroperationer
När batteriet laddats aktiveras funktionerna igen och LMH försvinner från
displayen.

Att aktivera strömsparfunktionen
1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne E

tills Stadskod börjar att blinka.
• Innan stadskoden börjar blinka visas SET hold,

håll inne till stadskoden börjar blinka.
2. Tryck D tills displaybilden för Strömsparfunk-

tionen visas (Power Saving).
3. Tryck A för att växla mellan ON/OFF.
4. Tryck E två gånger för att avsluta.
• Indikatorn för aktiverad Strömsparfunktion (PS)

visas i klockans alla funktioner.

Batterinivåindikator
Batterinivåindikatorn visar status på klockans batteri enligt följande:

Nivå Indikator Funktion/status

1 (H) Alla funktioner tillgängliga

2 (M) Alla funktioner tillgängliga

3 (L) belysning, signaler och sensorer
är ej tillgängliga.

4 (C) Inga funktioner förutom Tidvisning och indikatorn C
(laddning) är tillgängliga

5 Alla funktioner avstängda.

Strömsparindikator

Batterinivåindikator

Laddningsföreskifter

Varning !
• Klockan kan bli väldigt varm om den lämnas i direkt solsken

eller mycket starkt konstljus.
• Undvik att placera klockan på instrumentpanelen i en parkerad bil.
• För nära starkt konstljus
• I direkt solljus

Laddtider
För att ladda det som aktiviteterna i exemplet ovan förbrukat skall klockan
exponeras för ljus enligt följande:

Ljuskälla Nivå 5 Nivå 4 Nivå 3 Nivå 2 Nivå 1

Utomhus, solljus 50.000 lux 2 tim 12 tim 4 tim

Solljus genom ett fönster

10.000 lux 5 tim 59 tim 16 tim

Dagsljus genom fönster

(en molnig dag) 5.000 lux 9 tim 120 tim 32 tim

Inomhusbelysning, 500 lux 95 tim – – – – – – – –

• Notera att värdena är uppskattade och är beroende av ljusförhållandena.

Visas "H" eller "M" i displayen för batterinivåindikatorn Batterinivåin-
dikator.

Stämmer någon av dessa villkor överens?
• Batterinivåindikatorn visar ”L” och ”LOW” i displayens 
övre vänstra hörn.
• ”C” visas nu längst ner till vänster i displayen
• Fältet är nu tomt.

Klockan är nu laddad 
tillräckligt. För mer 
info om laddning – se 
”Batteri och laddning”

Låg batterinivå. Ladda klockan i en ljus miljö för – se 
”Batteri och laddning”

Gå vidare till steg 2.

• Även om batteriet är på Nivå 1 (H) eller Nivå 2 (M), kan den digitala kompassfunktionens, 
barometer/termometer -funktionens, eller höjdmätarfunktionens sensor inaktiveras om det inte 
finns tillräckligt med batteri för att driva funktionerna. Detta indikeras när alla batteriets 
indikatorer (H, M, L) blinkar.

• Frekvent blinkande av alla batteriets indikatorer (H, M, L) betyder förmodligen att batterinivån 
är låg. Lämna klockan i starkt ljus för att ladda.

Laddningsföreskrifter

Laddtider

Ljuskälla
Daglig

Använd. 
*1

Nivåförändring *2

Nivå 5 Nivå 4 Nivå 3 Nivå 2 Nivå 1

Utomhus, solljus (50,000 lux) 5 min. 2 timmar 18 
timmar 5 timmar

Solljus genom ett fönster (10,000 lux) 24 min. 7 timmar 88 
timmar

24 
timmar

Dagsljus genom ett fönster en 
molnig dag (5,000 lux) 48 min. 14 timmar 179 

timmar
48 

timmar
Inomhusbelysning (500 lux) 8 timmar 221 timmar – – – – – –

*1 Ungefärlig mängd exponeringstid som krävs varje dag för att generera tillräckligt med 
laddning för normal daglig drift.

*2 Ungefärlig mängd exponering (i timmar) som krävs för att öka batteriets laddning från en 
nivå till nästa.

• Alla ovanstående exponeringstider är endast för referens. Faktiska exponeringstider beror på 
ljusförhållandena.

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

Tid i mörker Display Funktioner

60 till 70 minuter Blank, med PS blinkande Displayen är avstängd medan alla 
funktioner är aktiverade.

6 till 7 dagar Blank, med PS ej blinkande Dagligt alarm, Timsignal. Sensorfunktioner 
avaktiverade.

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

Att aktivera strömsparfunktionen
1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne E tills Stadskod 

börjar att blinka.
• Innan stadskoden börjar blinka visas SET hold, håll inne till 

stadskoden börjar blinka.
2. Tryck D tills displaybilden för Strömsparfunktionen visas (Power 

Saving).
3. Tryck A för att växla mellan ON/OFF.
4. Tryck E två gånger för att avsluta.
• Indikatorn för aktiverad Strömsparfunktion (PS) visas i klockans 

alla funktioner.

Bruksanvisning 3415
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För att stänga av strömsparfunktionen
• Flytta klockan till ljusstark miljö
• Tryck på någon av klockans knappar.
• Vrid klockan mot ditt ansikte för avläsning.

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

Exempel: Rikta klockans urtavla mot en ljuskälla.
• Om delar av solcellen döljs minskar

laddningseffekten.

Viktigt!
• Lagring av klockan under längre perioder i mörk miljö kan orsaka att det

laddningsbara batteriet laddas ur.
• Normalt kommer det laddningsbara batteriet att fungera under en lång tid om

förutsättningarna för laddning och urladdning är gynnsamma. Ett laddningsbart
batteri kan förlora sin laddningsegenskap efter en tid och behöver då bytas ut.

• Det laddningsbara batteriet bör endast bytas ut med ett CASIO original-
batteri då andra batterier kan skada klockans elektronik.

• Aktivera klockans strömsparfunktion om klockan ej skall användas under
lång tid.

Innan klockan användes
1. Kontrollera batterinivå

2. Kontrollera Hemstadskod och inställning för sommartid
Använd proceduren "Inställning av hemtidszon" för att konfigurera din hemstad
och sommartid.

Viktigt!
Rätt tid, Världstid läge och soluppgång/ solnedgångs information beroende på
rätt hemstad, tid och datuminställningar i tidtagningsläget,  kontrollera att dessa
inställningar är rätt.

3. Inställning av aktuell tid
• Manuellt – se "Ställa in aktuell tid och datum manuellt.

Klockan är nu klar för användning.

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

Tid i mörker Display Funktioner

60 till 70 min Blank med blinkande Alla funktioner aktiverade
PS förutom displayen

6 till 7 dagar Blank med PS Dagligt alarm, Timsignal,
ej blinkande Sensorfunktioner avaktiverade

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

• Strömsparfunktionen aktiveras endast i Tidvisningsfunktionen.

Batterinivå-
indikator

Stämmer någon av dessa villkor överens?
• Batterinivåindikatorn visar "L" och "LOW" i displayens
övre vänstra hörn.
• "C" visas nu längst ner till vänster i displayen
•  Fältet är nu tomt.

Klockan är nu laddad
tillräckligt. För mer

info om laddning – se
"Batteri och laddning"

Gå vidare till steg 2
Låg batterinivå. Ladda klockan i en ljus miljö
för – se "Batteri och laddning"

Visas "H" eller "M" i displayen för
batterinivåindikatorn

• LOW blinkar vid nivå 3 och indikerar att klockans batteri bör laddas omgå-
ende.

• Vid nivå 5 stängs alla klockans funktioner av. Funktionerna är aktiva först när
batteriet blivit laddat igen.
Tid och Datum kan ställas in igen när batteriet laddats till nivå 2.

• Om klockan placeras i direkt solsken/väldigt stark varm belysning kan
batterinivåindikatorn tillfälligt visa fel nivå. Korrekt nivå visas när temperatu-
ren blivit normal.

• Även om batterinivå är 1 eller 2 kan Kompass/Barometer/Termometer- och
Höjdmätarfunktionen ej vara tillgängliga på grund av för låg batterinivå.
Sensorerna finns åter tillgängliga när batterinivån når normal nivå.

• Om Bakgrundsbelysningen eller Alarmsignal/alarm aktiveras ett flertal gånger
under en kort tidsperiod kan LMH visas på displayen.
Följande funktioner finns ej tillgängliga tills batteriet åter laddats:
– Bakgrundsbelysning – Alarm och Timsignal – Sensoroperationer
När batteriet laddats aktiveras funktionerna igen och LMH försvinner från
displayen.

Att aktivera strömsparfunktionen
1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne E

tills Stadskod börjar att blinka.
• Innan stadskoden börjar blinka visas SET hold,

håll inne till stadskoden börjar blinka.
2. Tryck D tills displaybilden för Strömsparfunk-

tionen visas (Power Saving).
3. Tryck A för att växla mellan ON/OFF.
4. Tryck E två gånger för att avsluta.
• Indikatorn för aktiverad Strömsparfunktion (PS)

visas i klockans alla funktioner.

Batterinivåindikator
Batterinivåindikatorn visar status på klockans batteri enligt följande:

Nivå Indikator Funktion/status

1 (H) Alla funktioner tillgängliga

2 (M) Alla funktioner tillgängliga

3 (L) belysning, signaler och sensorer
är ej tillgängliga.

4 (C) Inga funktioner förutom Tidvisning och indikatorn C
(laddning) är tillgängliga

5 Alla funktioner avstängda.

Strömsparindikator

Batterinivåindikator

Laddningsföreskifter

Varning !
• Klockan kan bli väldigt varm om den lämnas i direkt solsken

eller mycket starkt konstljus.
• Undvik att placera klockan på instrumentpanelen i en parkerad bil.
• För nära starkt konstljus
• I direkt solljus

Laddtider
För att ladda det som aktiviteterna i exemplet ovan förbrukat skall klockan
exponeras för ljus enligt följande:

Ljuskälla Nivå 5 Nivå 4 Nivå 3 Nivå 2 Nivå 1

Utomhus, solljus 50.000 lux 2 tim 12 tim 4 tim

Solljus genom ett fönster

10.000 lux 5 tim 59 tim 16 tim

Dagsljus genom fönster

(en molnig dag) 5.000 lux 9 tim 120 tim 32 tim

Inomhusbelysning, 500 lux 95 tim – – – – – – – –

• Notera att värdena är uppskattade och är beroende av ljusförhållandena.
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Countdown 
Timer Mode

Sensor Modes

Alarm Mode

Stopwatch Mode

World Time 
Mode

Timekeeping Mode

Sunrise/Sunset 
Mode 

Data Recall 
Mode

Altimeter Mode
Barometer/

Thermometer ModeDigital Compass Mode
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Välja ett läge
• Bilden nedan visar vilka knappar du ska trycka på för att navigera mellan olika lägen.
• För att återgå till Tidvisningsfunktionen från något annat läge, håll ner D i ungefär två 

sekunder.

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

Auto Retur Funktion
• Klockan återgår automatiskt till Tidvisning om du inte utför någon knapptryckning under en 

viss tid i varje läge.

Funktion Ungefärlig passerad tid

Solnedgång/uppgång, Höjdminne, Alarm, Digital 
Kompass

3 minuter

Höjdmeter 1 timme max
12 timmar max

• Om du lämnar displayen med blinkande siffror under 2-3 minuter utan att bläddra i 
funktionerna kommer klockan att återgå från inställningarna automatiskt.

Scrollfunktion
A och C används i flera av funktionerna för att stega/scrolla framåt respektive bakåt, håll inne för 
snabbstegning.

Tidvisning
Använd Tidvisningsfunktionen för att ställa in och visa aktuell tid och datum.
• Varje tryck på E i Tidvisningsfunktionen ändrar innehållet på skärmen som visas nedan.

 Veckodag/Dag               Årtal      Barometertryckograf

Inställning av Hemtidszon

1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne E tills Stadskod 
börjar att blinka.
• Innan stadskoden börjar blinka visas SET hold, håll inne till 
stadskoden börjar blinka.
• Se Stadskodtabeller för ytterligare information kring 
Stadskoder.
2. Tryck A (österut) eller C (västerut) för att välja den tidszon du 
önskar som din Hemtidszon.
3. Tryck D för att visa inställningsdisplay för DST/Sommartid.
4. Tryck A för att växla mellan DST ON/OFF
5. Tryck E två gånger för att avsluta.
• Obs DST kan ej aktiveras om UTC är vald till stadskod.

• När du anger en stadskod, kommer klockan att använda UTC 
förskjutningar i Världstidsfunktionen för att beräkna den aktuella 
tiden i andra tidszoner baserat på nuvarande tid i din hemstad.

Ställa tid och datum manuellt
Att ändra aktuell tid och datum

1. I Tidvisningsfunktionen, håll E intryckt i minst två sekunder. 
Först kommer SET Hold blinka på displayen, och CITY kommer 
att visas i den övre displayen. Efter det kommer den valda 
stadskoden och stadsnamnet rulla över den övre displayen. Håll E 
intryckt tills bläddringen börjar.

2. Tryck D för att flytta markören i den ordning som visas nedan 
för att välja andra inställningar.

3. När markören blinkar, tryck A eller C för att ändra värdet enligt nedan:

Display För att göra detta: Gör detta:

Ändra stadskod A n v ä n d A ( E a s t ) o c h C 
(West).

Skifta mellan Daylight Saving Time (ON) och 
Standard Time (OFF). Tryck A.

Skifta mellan 12-timmar (12H) och 24-timmarsvisning 
(24H) Tryck A.

Nollställ sekunderna till 00 Tryck A.

Växla timmar eller minuter
Tryck A (+) och C (–).

Växla år, månad, eller dag.

4. Tryck E två gånger för att avsluta.

Digital kompass
Klockans inbyggda sensor känner av den magnetiska nordpolen. Norr indikeras med tre grafiska 
segment (        ).
• Om du misstänker att den digitala kompassen visar felaktig kompassriktning kan den kalibreras.

   Att använda kompassen
   1. Se till att klockan är i Tidvisningsläget eller i någon   
   av sensorfunktionerna. Digital kompass, Barometer /   
   Termometer, Höjdmätare.
   2. Placera klockan på en plan yta. Har du på dig   
   klockan ska du se till att ha klockan i horisontalt läge.
   3. Rikta övre delen av urtavlan (kl 12) mot önskad   
   kursriktning.
   4. Tryck C för att aktivera kompassen.
   • COMP visas i displayen för att indikera att den   
   digitala kompassfunktionen är igång.
   • En sekund efter att du tryckt C, visas de tre grafiska  
   segmenten för norr, ett för syd, öst och ett för väst samt  
   bokstäver för de olika riktningarna. 

   Notera
   • Om riktningarna inte visas på displayen när du trycker
    C kan det betyda att klockan visar kompassminnet. Om  
   detta händer tryck E för att radera det aktuella   
   kompassminnet.
   • För att återgå till Tidvisningsläget, tryck D. 

• Du kan använda knapparna A, B, och C för att ange ett sensor-läge direkt från Tidvisning 
eller från ett annat sensor-läge. Om du vill ange ett sensor-läge från Solnedgång / uppgång, 
höjdminne, alarm, stoppur, timer eller tidzon, se till att först stå i tidvisningsfunktionen och 
tryck sedan på lämplig knapp.
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Digital kompassfunktion
• När du trycker C för att starta digital kompassfunktion kommer COMP visas i 
displayen. Det indikerar att kompassmätning pågår.
• När riktningen är bestämd kommer kompassen att ta riktningar varje sekund i 
upp till 60 sekunder. Efter det kommer klockan sluta ta riktningar automatiskt.
• Riktningsvisaren och riktningsvärde visar - - - för att indikera att 
kompassmätningen avslutas. 
• Auto Light är ur funktion under de 60 sekunder som klockan gör 
kompassmätningar.
• Följande tabell visar betydelsen av var och en av förkortningarna av 
riktningsknapparna som visas på displayen.

Riktning Betyder Riktning Betyder Riktning Betyder Riktning Betyder

N Norr NNE Nord-
Nordost NE Nordöst ENE Öst-

Nordöst

E Öst ESE Öst-
Sydöst SE Sydöst SSE Syd-

Sydöst

S Syd SSW Syd-
Sydväst SW Sydväst WSW Väst-

Sydväst

W Väst WNW Väst-
Nordväst NW Nordväst NNW Nord-

Nordväst

• Felmarginalen vid fel vinkel är +/- 11 grader. Om den indikerade riktningen, exempelvis, är 
NW och 315 grader, kan den faktiska riktningen vara mellan 304 till 326 grader.
• Om klockan ej hålls i horisontellt läge vid kompassmätningen kan klockan ge stora avvikelser 
riktningsbestämning.
• Mätningarna avbryts när klockans Alarm- eller Timsignal ljuder eller Bakgrunds- belysningen 
tänds.

Digital kompass
Klockans riktningssensor reagerar på jordens magnetism. Detta betyder att klockans 
magnetiska norrpunkt är lite annorlunda än normal “Polar-norrpunkt”. Den magnetiska 
norrpunkten är lokaliserad i norra Kanada, och den magnetiska syd- punkten är i södra 
Australien. Du behöver tänka på att skillnaden mellan magne- tiska norrpunkten och den 
normala “norrpunkten” har en tendens att bli större i närheten av de magnetiska norr- och 
sydpunkterna. Att tänka på är också att vissa kartor indikerar endast den normala norrpunkten.

Platsen du befinner dig på
• Att ta ut riktining när du befinner dig i närheten av stark magnetism eller magnetiska fält kan ge 
mycket felaktiga resultat.
Undvik att avläsa riktningar när du befinner dig i närheten av: metalldörrar, omklädningsskåp av 
metall, under fläktsystem, TV, datorer, tvättmaskiner, kyl&frys etc. Magnetiska armband och 
halsband kan störa mätningen.
• Inuti flyg, tåg, båt kan ge felaktiga resultat
• Inuti byggnader av armerad betong kan ge felaktiga resultat.

Förvaring av klockan
• Kompassensorn kan ge fel riktningsvärden om klockan utsätts för starka magnetfält – Klockan 
bör inte förvaras i närheten av magnetfält.
• När du misstänker att kompassriktningen är felaktig – genomför en kalibrering.

Att kalibrera den digitala kompassen
När du misstänker att riktningarna i kompassfunktionen är felaktiga bör den kalibreras. Det 
finns två olika metoder du kan använda: korrigerad magnetisk kalibrering eller dubbel 
kalibrering.

• Dubbel kalibrering
Dubbel kalibrering kalibrerar sensorns noggrannhet gentemot den magnetiska norrpunkten. 
Denna kalibrering bör användas om klockan utsätts för magnetiska fält av någon orsak.

Viktigt! 
För att vara säker på att riktningarna visar rätt i denna klockan, bör dubbel kalibrering göras 
innan användning.

• Korrigerad magnetisk kalibrering
Med denna kalibreringsmetod anger du differensen mellan magnetiska och geografiska 
norrpunkten. Denna procedur kan genomföras när den magnetiska differensvinkeln visas på 
kartan du använder.
Notera att differensvinkeln endast kan anges i hela grader. Värdet som anges på kartan kanske 
måste rundas av: 7.4° skall anges som 7°, 7.6° skall anges som 8°, 7.5° kan anges som 7° eller 
8°.

Att tänka på vid dubbel kalibrering
• Du kan använda vilka två riktningar som helst för att utföra denna 
kalibrering men du måste vara helt säker på att det är 180 graders 
skillnad mellan dem.
• Rör inte klockan under de två sekunder kalibreringen sker. Om du 
gör fel måste du börja om från början.
• Det är bra om du kalibrerar i samma omgivning som du skall 
använda kompassen. Skall du vara på ett öppet fält - kalibrera på ett 
öppet fält, skall du vara i en bil - kalibrera i en bil osv.
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Att utföra dubbel kalibrering
1. I funktionen Digital kompass, tryck och håll inne E i minst 2 
sekunder.
Först kommer SET hold blinka på displayen. Efter det kommer 
CALIBRATION åka över displayen. Håll E intryckt tills 
CALIBRATION åker över displayen.
• Nu skall den magnetiska norrmarkeringen blinka i “klockan 
12-läge” och klockan är redo att kalibrera den första riktningen. 
Klockan visar – 1 – för att indikera att den är redo för att kalibrera 
den första riktningen.

2. Placera klockan på en plan yta och rikta åt vilket håll du vill, 
tryck C för att kalibrera första riktningen.
• – – – visas på displayen när kalibreringen utförs. När 
kalibreringen är lyckad kommer Turn 180° visas och tre grafiska 
segment (        )kommer blinka “kl 6”. En sekund senare kommer 
CALIBRATION -2- åka över displayen.
• Om ERR-1 visas på displayen, tryck C igen för att starta om.

3. Rotera klockan 180°.

4. Tryck C igen för att kalibrera den andra riktningen.
• – – – visas på displayen när kalibreringen utförs. OK visas när   
kalibreringen är utförd.

Att utföra korrigerad magnetisk kallibrering

1. I funktionen Digital kompass, tryck och håll inne E i minst 2 
sekunder. Först kommer SET hold blinka på displayen. Efter det 
kommer CALIBRATION åka över displayen. Håll E intryckt tills 
CALIBRATION åker över displayen.

2. Tryck D 
• DEC 0° visas på displayen och sedan börjar den nuvarande 
magnetiskt differensvinkel att blinka.

3. Använd A (Öst) och C (Väst) för att ändra inställningar.
• Val av OFF ställer automatiskt magnetisk differens till 0°.
• Tryck A och C samtidigt för att stänga av OFF.
• Illustrationen visar exempel på när kartan visar 1° differens åt 
väst. 

4. För att avsluta, tryck E.

Kompassminne
I kompassminnet kan du tillfälligt lagra och visa avläsningar på en riktning så att du kan 
använda den som referens när du tar efterföljande kompassavläsningar. 

Att lagra kompassriktning i kompassminnet
1. I funktionen Digital kompass, tryck C för att ta ut riktning.
• När kompassmätning är genomförd kommer klockan 
automatiskt att ta ut riktning i ca 60 sekunder. 
• Om ett kompassvärde visas är detta ett redan lagrat värde i 
kompassminnet, tryck E för att nollställa.

2. När mätning pågår, tryck E för att lagra aktuell riktning i 
kompassminnet.
• Riktningsvärdet blinkar nu i ca två sekunder under tiden som 
det lagras i Kompassminnet. 
• När Kompassminnet visas på displayen, tryck C för att starta en 
60-sekunders mätning som visar riktningsvärdet för klockans 
“klockan-12”- position.
• Under de första 60 sekunderna efter Kompassminnet visas på 
displayen eller under 60 sekunders kompassmätning visas 
kompassriktningen i minnet med en indikering. 
• Vid tryck på E när Kompassminnet visas nollställs 
Kompassminnet och funktionen återgår till en ny 60-sekunders 
sökning.

Digital Kompass vid vandring eller klättring i berg

Karta och hitta din nuvarande position
1. Med klockan på din handled placerad horison-
tellt.

2. I Tidvisning, Digital Kompass, Barometer/ Ter-
mometer eller Höjdmätarfunktionen, tryck C för
att ta ut riktning.
• Resultat visas efter ca 2 sekunder.

3. Rotera kartan utan att flytta klockan så att norrpunkten på 
kartan matchar norrpunkten som visas i klockan.
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Att ta ut riktning till mål
1. Rotera kartan utan att flytta klockan så att norrpunkten på 
kartan matchar norrpunkten som visas i klockan.

2. Placera kartan i den riktning du vill gå.

3. Med klockan på din handled placerad horisontellt.

4. I Tidvisning, Digital Kompass, Barometer/Ter mometer eller 
Höjdmätarfunktionen, tryck C för att ta ut riktning.
• Resultat visas efter ca 2 sekunder.

5. Håll kartan stilla framför dig, vrid din kropp tills norrpunkten 
indikeras i klockan och norrpunkten på kartan matchar varandra.
• Ditt mål bör nu vara placerat rakt framför dig.

Att ta ut riktning till mål på karta och gå i den riktningen
1. Rotera kartan utan att flytta klockan så att norrpunkten på 
kartan matchar norrpunkten som visas i klockan.

2. Ändra din position så att “klockan-12-positionen” i klockan 
pekar mot ditt mål samtidigt som kartan hålls som klockans 
värden visar.

3. I Tidvisning, Digital Kompass, Barometer/Termometer eller 
Höjdmätarfunktionen, tryck C för att ta ut riktning.

4. När riktningsvisning pågår, tryck E för att lagra värdet i 
Kompassminnet.

5. Nu kan du börja gå mot målet genom att följa 
kompassminnesindikatorn på displayen (indikeringen skall vara i 
“kl-12-position”).

Att tänka på vid mätning av höjd över havet och temperatur
Trots att du kan genomföra en höjdmätning och en temperaturmätning samtidigt så måste du 
vara medveten om att dessa två mätningar, om de skall vara så tillförlitliga som möjligt, behöver 
olika förutsättningar för bästa resultat.
Vid temperaturmätning så får du bäst resultat om klockan avlägsnas från din arm så att 
mätningen ej påverkas av din kroppstemperatur. Men när det gäller höjdmätningen så får du 
bäst resultat med klockan på din arm, därför att det är bäst att hålla klockan i en så jämn 
temperatur som möjligt, vilket i sin tur medför bättre mätvärden.
Nedanstående två punkter beskriver hur du skall göra för att prioritera höjd- eller 
temperaturmätning:

• För att ge höjdmätningen prioritet skall du ha klockan på din arm eller på en plats där 
jämn temperatur ges.

• För att prioritera temperaturmätningen skall du ta av klockan från din arm och placera 
den i hängande fritt på t ex din väska, men inte i direkt solljus. Notera att när du tar av 
klockan från din arm så påverkar du höjdmätningen om än tillfälligt.

Ändra måttenhet för sensorfunktioner

Viktigt! När TYO (Tokyo) är vald som Hemstadskod ställs 
automatiskt enhet till meter (m), barometer enhet till hPa och 
temperaturvärde till Celsius (°C)

1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne E i minst 2 
sekunder. Först visas SET Hold blinkande på displayen samtidigt 
som CITY visas i den övre displayen. Efter det kommer den valda 
stadskoden och staden scrolla i den övre displayen. Håll E 
intryckt tills scrollningen börjar.

2. Tryck D tills UNIT visas i displayen.

3.För att ange enheter som du önskar, gör följande:

För att ange enhet för Tryck För att växla mellan följande
Höjd A m (meter) och ft (fot)

Barometer B hPa (hectopascal) och inHg (inches of mercury)

Termometer C °C (Celsius) och °F (Fahrenheit)

4. Tryck E två gånger för att sluta.

Att ta barometer- och termometeravläsningar
Klockan har en inbyggd sensor som mäter lufttrycket (Barometertryck) och en som mäter 
temperatur.

Att ta barometertryck- och temperaturavläsningar
I tidvisningsfunktionen eller i någon annan sensorfunktion. tryck B 
för att aktivera Barometer/Termometerfunktionen.
• BARO visas på displayen och indikerar att barometertryck- och 
termometermätningar pågår.
• Efter att du trycker B, kommer klockan att ta mätningar var 
femte sekund under de första 3 minuterna och sedan varannan 
minut.

Notera
• Tryck D för att återgå till Tidvisningsfunktionen.
• Klockan återgår automatiskt till Tidvisningsfunktionen efter en 
timme om ingen funktion används.
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Barometertryck
• Trycket visas i enheter om 1 hPa (eller 0.05 inHg).
• Barometervärdet visas med - - - hPa (eller inHg) om det 
uppmätta värdet är utanför 260 hPa till 1100 hPa (7.65 inHg till 
32,.45 inHg). Aktuellt barometervärde visas så snart värdet är 
inom detta intervall.

Temperatur
• Temperaturen visas i enheter om 0.1 °C (eller 0.2 °F).
• Om den uppmätta temperaturen visas med - - - °C eller °F är 
värdet utanför klockans mätområde som är -10 °C till 60 °C 14.0 
°F till 140 °F). Värdet visas på displayen så snart som värdet är 
inom klockans mätbara område.

Måttenheter
Du kan välja antingen hectopascals (hPa) eller inchesHg (inHg) för visning av barometertryck, 
och Celcius (°C) eller Fahrenheit (°F) för visning av temperatur. Läs mer under avsnittet “ Ändra 
måttenhet för sensorfunktioner” tidigare på denna sida.

Barometergraf
Barometertrycket indikerar förändringar i atmosfären. Genom att 
kontrollera detta kan du förutsäga väder med ganska bra 
förutsättningar – Den här klockan gör automatiskt tryckmätning 
varannan timme. Mätresultaten ligger till grund för 
barometertryckgrafen samt tryckdifferensen.

Att tolka barometergrafen
Barometertrycksgrafen visar historik över tidigare tryckmätningar.
• När displayen av tryckförändringsindikatorn är inaktiv, visar grafen resultat av upp till 21 
barometertrycksmätningar (42 timmar).
• När displayen av tryckförändringsindikatorn är aktiv, visar grafen resultat av upp till 11 
barometertrycksmätningar (22 timmar).

• Den horisontella axeln i diagrammet visar tid, varje punkt står för 
två timmar var. Punkten längst till höger visar den senaste 
mätningen.
• Den vertikala axeln i diagrammet visar barometertryck, varje punkt 
står för den relativa skillnaden mellan dess mätning och mätningen 

bredvid den. Varje punkt visar 1 hPa.

Följande visar hur man ska tolka de data som visas på Barometertrycksgrafen.

  En stigande kurva ger normalt ett torrt väder med solsken.

  En fallande kurva ger normalt regn och allmänt dåligt väder.

Notera
Plötsliga förändringar i väderlek eller temperatur kan påverka att indikeringen 
visas utanför området på displayen. När väderlek/temperatur åter stabiliserats 
visas grafen återigen på displayen.

Följande kan även orsaka att grafen har blank punkt på displayen:
• Barometertrycket är utanför området (260 till 1100 hPa eller 7.65 inHg till 32.45 inHg).
• Sensorfel

Barometertryck Differensmarkör
Denna markör indikerar differensen mellan den näst senaste 
mätningen av barometertrycket och det aktuella värdet som visas 

i barometerfunktionen.

Tryckdifferensen visas i området +/- 10 hPa, 
i 1-hPa enheter.

• Exemplet till höger, visar hur pekaren indikerar 
när den uträknade differensmarkören är ungefär 
-5hPa (ca -0.15 inHg).

• Barometertryck är uträknat och visas i hPa 
som standard. Barometertryckets differens kan 
också läsas i inHg enheter enligt illustration
(1 hPa = 0.03 inHg).

Indikationer för tryckförändring
Din klocka analyserar tidigare lufttrycksmätningar och använder sig av en
tryckförändringsindikator för att informera dig om ändringar i trycket. Om den påpekar att det
har varit betydande förändringar i trycket, piper klockan och alla grafiska segment (   ) blinkar.
Detta innebär att du kan börja ta lufttrycksmätningar efter att du nått en stuga eller
campingområde, och sedan kontrollera klockan dagen efter för ändringar i lufttrycket, och
planera dina dagsaktiviteter utifrån det. Notera att du kan aktivera eller avaktivera displayen för
tryckmätningsindikatorn som du önskar.
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Att avläsa tryckförändringsindikatorn

Indikering Betydelse

Plötsligt fall i tryck.

plötslig stigning i tryck.

Varaktig stigning i tryck, förändring till nedgång.

Varaktig uppgång i tryck, förändring till uppgång.

• Tryckförändringsindikatorn syns inte i displayen om det inte finns någon betydande förändring i 
lufttrycket.

Viktigt!
För att säkerhetsställa pålitliga resultat, ta lufttrycksmätningar under förhållanden där höjdnivån
är jämn.

Exempel
- I en stuga eller tältplats.
- Ute på havet/sjön

•  En förändring i höjdnivån orsakar en förändring i lufttrycket. Detta leder till att korrekta 
mätningar bli omöjliga. Gör därför inga mätningar under tiden som du bestiger berg 
etc.

Aktivera eller avaktivera displayen för tryckförändringsindikator
Du kan aktivera eller avaktivera tryckförändringsindikatorn som du önskar. När den är aktiverad 

kommer klockan ta mätningar varannan minut oavsett vilken funktion den är i.
• När BARO visas på displayen är tryckförändringsindikatorn aktiverad.
• När BARO inte visas är tryckförändringsindikatorn avaktiverad.

Att aktivera/avaktivera tryckförändringsindikatorn
I Termometer/Barometer funktionen, håll inne B i minst två sekunder. Håll B intryckt tills den
aktuella inställningen (INFO Hold ON eller INFO Hold OFF) börjar blinka på displayen.

• Om tryckförändringsindikatorn visas, kommer BARO också att visas i den övre 
displayen. BARO kommer inte visas om displayen är avaktiverad.

• Notera att tryckförändringsindikatorns display stängs av automatiskt 24 timmar efter att 
du aktiverat den eller när batteriet blir svagt.

• Notera att tryckförändringsindikatorns display inte kan aktiveras när batteriet är svagt.

Kalibrering av trycksensor och temperatursensor
Den inbyggda trycksensorn och temperatursensorn som finns i klockan är kalibrerad på
fabriken och kräver ingen vidare justering. Om du noterar påtagliga fel med tryckmätningar och
temperaturmätningar kan du kalibrera sensorn för att korrigera felen.

Viktigt!
• En ej korrekt kalibrering av lufttryckssensorn kan resultera i fel  mätningar. Innan 

utförandet av kalibreringsprocessen, jämför mätningarna i klockan med andra pålitliga 
och precisa barometrar.

• Plötsliga temperaturskillnader kan påverka trycksensormätningar.                                 

Läs noga följande innan du gör något.
- Jämför klockans termometer med andra pålitliga och precisa termometrar
- Om justering krävs, ta av dig klockan och låt den ligga 20-30 minuter för att temperaturen i 

klockan ska stabiliseras.

Att kalibrera trycksensorn och temperatursensorn

1. Gör en mätning med ett annat mätinstrument för att få exakt 
lufttryck eller temperatur.

2. Med klockan i Tidvisningsfunktion eller i någon av de andra 
sensorfunktionerna, tryck B för Barometer/Termomterfunktion.

3. Håll E intryckt i minst två sekunder. SET Hold blinkar i 
displayen, sen syns TEMP i den övre displayen. Håll E intryckt 
tills TEMP visas.

4. Tryck D för att skifta blinket från temperaturvärdet och 
lufttryckvärdet, för att välja vilken du vill kalibrera.

5. Använd A (+) och C (-) för att välja vilken temperatur- och 
lufttryckvärde enligt nedan.

     Temperatur 0.1°C (0.2°F) 
     Lufttryck 1 hPa (0.05 inHg)
• För att nollställa de blinkande värdena till fabriksinställning, 

tryck A och C samtidigt. OFF visas istället blinkande0 i 
displayen i en sekund, följt av det ursprungliga standardvärdet.

6. Tryck E för att återgå till Barometer/termometerfunktion.

Barometer och Termometer försiktighetsåtgärder
• Den inbyggda trycksensorn i denna klocka mäter förändringar i lufttrycket, denna data kan 

du sedan lägga till i dina egna väderprognoser. 
• Plötsliga temperaturförändringar kan påverka trycksensormätningar. Pågrund av detta kan 

det uppstå fel i mätningarna som produceras av klockan.
• Temperaturmätningar är påverkade av din kroppstemperatur, direkt solljus och fukt. För att 

uppnå en mer exakt temperaturmätning, ta av dig klockan, placera den på en bra ventilerad 
plats där inget direkt solljus kan nå klockan, och torka bort all fukt från skalet. Det tar ungefär 
20-30 minuter för klockan att nå omgivningens temperatur.

Att Använda Höjdmätarfunktionen
Klockan tar höjdmätningar och visar resultat baserade på lufttrycksmätningar från den
inbyggda trycksensorn. Den sparar även olika typer av uppgifter och data från höjdnivån.
 
Innan du tar faktiska höjdmätningar behöver du välja skärm och mätintervall för
höjdnivån.

Val av visning av format för höjdnivån
Du kan välja på två skärmar av höjdnivån.

• Höjdriktningsgrafen uppdateras varje gång du gör en höjdmätning.
• För att ta mätningar av differensen mellan höjdnivån på din nuvarande position och 

höjdnivån på en referenspunkt, välj skärm 2.

Att välja format för höjdnivån
1. I Höjdmätarfunktionen, håll E intryckt i minst två sekunder.

•  SET Hold blinkar på displayen och ALTI syns i den övre displayen. Håll E intryckt tills 
ALTI visas.

• Aktuellt värde för höjdnivån visas vid det här laget.

2. Tryck D två gånger. 
•  DISP visas, sedan visas den aktuella skärminställningen i den övre displayen.

3. Använd A för att bläddra mellan de två skärmarna.

4. Tryck E för att avsluta.

Välja automatisk mätning av höjdintervall
Du kan välja en av de två följande automatiska mätningar av höjdintervall.
0’05: Mätningar varje sekund de första tre minuterna, sedan var femte sekund i ungefär en 

timme.
2’00: Mätningar varje sekund de första tre minuterna, sedan varannan minut i ungefär 12 

timmar.

Notera
•  Om ingen knapptryckning sker i Höjdmätarfunktionen kommer klockan att återgå till 

TIdvisningsfunktionen efter 12 timmar (intervall inställt på 2’00) eller efter en timme 
(intervall inställt på 0’05)

• Om trek log funktionen är igång med 0’05 valt som intervall, och Höjdmätarfunktionen 
avslutas till en annan funktion kommer intervallet automatiskt ändras till 2’00.

Att välja automatisk mätning av höjdintervall
1. I Höjdmätarfunktionen, håll E intryckt i minst två sekunder tills 

ALTI visas i displayens övre del.
• Den aktuella mätningen visas.

2. Tryck D för att visa den aktuella höjdintervallen.
• INTERVAL scrollar då förbi i den övre delen av displayen. Den 

aktuella höjdintervallen (0’05 eller 2’00) blinkar i displayens mitt.

3. Tryck A för att för att byta mellan 0’05 och 2’00.

4. Tryck E för att avsluta.

Att ta höjdmätningar
1. Var noga med att klockan är i Tidvisningsfunktion eller i någon 

av de andra sensorfunktionerna.

2. Tryck A för att starta automatiska höjdmätningar.
• Det aktuella höjdvärdet visas i enhet om 1 meter.

Notera
• När du är klar, tryck D för att återgå till Tidvisningsfunktion och 

stoppa automatisk höjdmätning.
• Mätningens räckvidd når -700 m till 10,000 m..
• Om mätningarna hamnar utanför räckvidden visas - - - i 

displayen. Ett värde visas igen så snart mätningarna är innanför 
räckvidden.

• Du kan byta enhet från meter till feet. Se tidigare avsnitt “Att 
tänka på vid mätning av höjd över havet och temperatur”.

Screen 1
Altitude 
Tendency Graph

Altitude

Current time

Screen 2
Relative altitude

Altitude

Current time

Screen 1 Screen 2

Screen 1 Selected
Altitude Tendency Graph

Altitude

Current time

Screen 2 Selected
Relative altitude

Altitude

Current time
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Avancerade höjdmätarfunktioner
Använd informationen i denna sektionen för att få mer exakta höjdmätningar, speciellt avsett för
när du bestiger berg eller vandrar.

Användning av höjddifferensvärde
Höjdmätarfunktionen har ett höjddifferensvärde som visar 

förändringar i höjd från en referenspunkt som du angett. Värdet 
uppdateras varje gång klockan tar en höjdmätning.

• Räckvidden för höjddifferensvärdet är -3,000 m till 3,000 m.
• - - - - syns i displayen när värdet är utanför räckvidden.

Att ange startpunkt för höjddifferens
1. I Höjdmätarfunktionen, välj skärm 2 som display (se tidigare 

avsnitt).
2. Tryck E.
• Klockan tar en höjdmätning och registrerar resultatet som 

startpunkt för höjddifferens. Höjddifferensvärdet nollställs.

Använd Höjddifferensvärdet vid bergklättring eller vandring
När du angett startpunkten för höjddifferens vid klättring eller vandring, kan du enkelt mäta 
förändringen mellan den punkten och andra punkter på vägen. 

1. I Höjdmätarfunktionen, kontrollera att ett mätvärde visas på 
displayen.

• Om inget värde visas, tryck A för att starta en höjdmätning.

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

3. I Höjdmätarfunktionen, tryck E för att ange din nuvarande 
belägenhet som referenshöjd. 

• Klockan gör en höjdmätning och registrerar den som 
referenshöjd. Höjddifferensvärdet kommer nu att bli nollställt.

4. Avläs höjddifferensvärdet under förflyttningen fram till målet.
• Om kartan, till exempel, visar att höjdskillnaden mellan start 

och mål är 80 m, vet du att du närmar dig målet när 
höjddifferensvärdet närmar sig +80 meter.

Referenshöjd
Efter att du angett en referenshöjd ändras klockans lufttryck-till-höjd-beräkningar för att ge
korrekt höjdskillnad mellan aktuell position och den valda referens- punkten. För att minska
risken för felaktig mätning på grund av ändrade förhål- landen i atmosfären bör du, så ofta du
kan, ange en ny referenspunkt.

Att ställa in referenshöjd
1. I Höjdmätarfunktionen, tryck och håll inne E i ca 2 sekunder tills
inställt höjdreferensvärde börjar att blinka.
• Innan värdet börjar blinka visas SET hold, sedan ALTI, håll
inne tills höjdreferensvärdet börjar blinka.

2. Tryck A (+) eller C (-) för att ändra referenshöjd. Du ändrar
höjdvärdet i 1 meterssteg (20 fot).
• Du kan ställa in referensvärdet mellan –10.000
till 10.000 meter
• Tryck C och A samtidigt för att stänga av funktionen
Referenshöjd (OFF) och återgå till normala höjdmätningar.

3. Tryck E för att avsluta.

Typer av höjddata
Klockan kan lagra tre typer av poster i minnet: manuellt sparad data, automatiskt sparade
värden och vandringslogg värden.

Manuellt sparad data
När du utför proceduren nedan i Höjdmätarfunktionen, registreras aktuell höjdmätning ihop
med datum och tid från när mätningen genomfördes. Det finns plats för 30 manuella
sparade registreringar som är numrerade från REC 1 till REC 30.

1. I höjdmätarfunktionen, kontrollera att ett mätvärde visas på 
displayen.

• Om inget värde visas, tryck A för att starta en höjdmätning.

2. Tryck och håll inne A i ca en sekund tills REC Hold blinkar i 
displayen. Efter det visas REC och den aktuella tiden i 
displayens nedre del. Släpp A så snart REC och den aktuella 
tiden visas.

• Detta sparar den aktuella höjdmätningen i ett manuellt sparat 
register, tillsammans med tiden och datumet för mätningen.

• Klockan återgår automatiskt till Höjdmätarfunktion när den 
sparat.

• Om A hålls inne för länge avancerar man till Uppdatering för 
Vandringslogg start/stopp (se avsnitt längre fram).

• Funktionen kan lagra upp till 25 höjdmätningar. När 
minnesplatserna är slut ersätts den äldsta med ett nytt värde.

Altitude differential

Altitude differential

Current 
location

Destination 
altitude

Altitude

Altitude 
differential

Automatiskt lagrade värden
Automatiskt lagrade värden är en typ av data som förvaras i din klocka.

Automatiskt lagrade värden

Högsta Höjd (MAX)
Lägsta Höjd (MIN)

Total Uppstigning (ASC)
Total Nedstigning (DSC)

• De här värdena kontrolleras och uppdateras automatiskt av klockan när automatiska 
höjdmätningar tas.

• Auto spar görs bara i Höjdmätarfunktionen.
• Värden för kumulativ uppstigning och kumulativ nedstigning uppdateras när det är en 

förändring på minst +/- 15 meter från en mätning till en annan.
• Auto sparade värden inkluderar även datum och tid från när varje värde registrerats.

Värden för Trek Log (Vandringslogg)
När Trek Log uppdatering är aktiverat, kontrolleras och uppdateras höjdvärden (Högsta/Lägsta
Höjd, Total Uppstigning/Nedstigning) för en särkild vandring under regelbundna intervaller,
även om Höjdmätarfunktionen avslutas. Värdena inkluderar datum och tid från varje
uppdatering. Upp till 14 registreringar av värden för Trek Log kan lagras i minnet, och varje
registreras med ett nummer från Mt. 1 till Mt. 14.

Trek Log Värden i Varje registrering

Högsta Höjd (MAX)
Lägsta Höjd (MIN)

Total Uppstigning (ASC)
Total Nedstigning (DSC)

• I upp till 12 timmar efter att Trak Log värdeuppdatering aktiverats, uppdateras värdena 
automatiskt även om Höjdmätarfunktionen avslutas. Ett segment ( ) blinkar som visar förfluten 
tid från det att Trak Log värdeuppdatering påbörjats. Varje segment är 12 minuter, varje varv 
av segment runt displayen är 12 timmar.

• Trak Log värdeuppdatering stannar automatiskt när batterinivån blir låg.

Notera
• Även om Höjmätarfunktionen avslutas vi vandring, tar klockan fortfarande uppdateringar av 

Hög/Låg Höjd, Total Uppstigning/Nedstigning.
• Din klocka har tillräckligt med minne för att ta 14 Trek Log registreringar.

Att starta Trek Log värdeuppdatering
I Höjdmätarfunktionen, håll inne A i ca 5 sekunder. Först blinkar
Trek Hold i displayen. Hold kommer försvinna och en punkt som
visar förfluten tid kommer visa sig i “klockan-12-position”. Släpp A
när Hold försvinner.
• Detta indikerar att uppdateringen är startad.

Att avsluta Trek Log värdeuppdatering
I Höjdmätarfunktionen, håll inne A i ca 5 sekunder. Trek Hold
End och punkten för förfluten tid blinkar. Efter det försvinner
Hold. Släpp A när Hold försvinner.
• Detta indikerar att uppdateringen är avslutad.

Notera
• För att starta en ny Trek Log registrering när det redan finns 14 

st registrerade måste du radera några från minnet. Se avsnitt 
längre fram (Att radera speciell minnespost) för mer information.

Hur höga och låga höjdvärden uppdateras
Med varje auto spar eller trek log mätning, jämför klockan den aktuella mätningen med MAX
(Högsta Höjd) och MIN (Lägsta Höjd) värden. Om värdet är minst 15 meter över MAX kommer
värdet ersättas. Om värdet är 15 meter lägre än MIN kommer det värdet också att ersättas.

Hur värden av kumulativ uppstigning och nedstigning uppdateras

Det totala värdet av en uppstigning och det totala värdet av en nedstigning kan beräknas
under en Höjdmätningssession. Som illustrationen ovan visar kalkyleras det enligt följande:
  Total Uppstigning: 1 (300 m) + 3 (620m) = 920 m
  Total Nedstigning : 2 (320 m) + 4 (500 m) = 820 m

• Vid start av Höjdmätarfunktionen startas en ny höjdmätningssession automatisk, men det 
återställer inte de nuvarande ASC och DSC värdena eller ändrar dem på något sätt. Detta 
innebär att utgångspunkten ASC och DSC värden för en ny Höjdmätningssession är de 
värden som nu finns lagrade i minnet. Varje gång du fyller en höjdmätningssession 
automatiskt genom att återgå till Tidvisningsfunktionen, läggs totala uppstigningsvärdet (920 
meter i exemplet ovan) till sessionens start ASC värde. Även den totala nedstigningsvärdet 
(-820 meter i exemplet ovan) läggs till sessionens start DSC värde.

• Loggning av trek log data fortsätter även om du har avslutat Höjdmätarfunktionen.

Notera
• Högsta höjd, lägsta höjd, total uppstigning och total nedstigning lagras i minnet när 

Höjdmätningsfunktionen avslutas. För att nollställa värden, utför proceduren under “Att radera 
speciell minnespost”.

Session start point

20 m
0 m

120 m

320 m

620 m
Session end point
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Hur fungerar höjdmätaren?
Generellt minskar lufttrycket och temperaturen när höjden ökar. Klockan baserar höjdmätningen 

enligt ISA-beräkning (International Standard Atmosphere) som bestämts av ICAO 
(International Civil Aviation Organisation). Dessa beräkningsvärden definierar förhållandena 
mellan höjd, lufttryck och temperatur.

• Notera att följande påverkar mätningen och kan ge ett felaktigt resultat:
– När Lufttrycket ändras på grund av växlingar i vädret.
– Extrema temperaturförändringar.
– När klockan utsätts för en stark stöt.

Det finns två sätt att mäta höjd, absolut och relativ höjd. Absolut höjd mäts som meter över
havet. Relativ höjd är höjdskillnaden mellan platsen för mätning och en vald referenspunkt.

Hur höjdmätaren mäter höjdnivån
Höjdmätaren kan mäta höjdnivån baserat på dess egna förinställda värden eller använda sig
av en referenspunkt som specificerats av dig.

När du mäter höjdnivån baserat på förinställda värden
Data producerat av klockans lufttrycksensor är konverterat för ungefärlig höjdnivå baserat på
ISA (International Standard Atmosphere) omvandlade värden som finns lagrade i klockans
minne.

När du mäter höjdnivå från en referenspunkt specificerad av dig
När du angett en referenspunkt använder klockan det värdet till att konvertera
lufttrycksmätningar till höjdnivå.
• När du klättrar i berg, kan du ange en referenspunkt som 

överensstämmer med en markering längs vägen eller 
höjdinformation från en karta. Efter det är höjdmätningarna i 
klockan mer exakta än vad de skulle vara utan en 
referenspunkt.

Försiktighetsåtgärder för höjdmätaren
• Denna klocka beräknar höjdnivå baserat på lufttryck. Detta menas att höjdmätningar kan 

ändras för samma plats om lufttrycket ändras.
• Förlita dig inte helt på höjdmätningar från denna klocka och ändra inga inställningar medans 

du hängflyger, hoppar fallskärm, åker gyrokopter eller någon annan sysselsättning där 
plötsliga höjdskiftningar kan förekomma.

• Den höjd som utannonseras ombord på ett flygplan baseras på lufttrycket utanför planet. Rätt 
mått inuti planet är omöjligt att få eftersom du är i en tryckkabin.

Höjdminnesfunktion
Du kan använda Höjdminnesfunktionen för att se manuellt sparad data, automatisk sparade
värden och trek log värden.

Att visa uppmätta värden
1. Tryck D tills REC visas.
• Efter ca en sekund visas den datapost som senast visades i 

Höjdminnesfunktionen.
2. Tryck B för att välja minnesområdet du vill visa.

• Efter att du valt Trek Log minnesområde, använd B knappen för 
att välja den vandring du vill se. Vandringarna är numrerade 
från Mt.1 till Mt.14. 

• Efter att du valt Manuellt lagrade poster, kommer datum och tid 
från registreringen växla i displayens nedre del med en-
sekundersintervaller.

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

About 8 hPa per 100 m

About 9 hPa per 100 m

About 10 hPa per 100 m

About 11 hPa per 100 m

About 12 hPa per 100 m

Altitude Air Pressure

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

About 0.15 inHg per 200 ft.

About 0.17 inHg per 200 ft.

About 0.192 inHg per 200 ft.

About 0.21 inHg per 200 ft.

Source:   International Civil Aviation Organization

Height of building 130 m 
(relative altitude)

Rooftop at an altitude of 
230 m above sea level 
(absolute altitude)

Sea Level

400

A

B

Reading time 
(Hour : minute)

Reading date 
(month, day)

1 second

Manually Saved 
Record Area Screen

REC -01-
(Manually Saved 

Record Area)
(Auto Save 
Value Area)

Total
(Trek Log 

Value Area)

Mt.1

3. Tryck A eller C för att scrolla bland lagrade mätvärden/dataposter.

j

• Manuellt lagrade poster (REC01 till REC30), automatiskt lagrade poster MAX och MIN, och 
trek log värden inkluderar tid och datum när mätningarna gjordes.

• Mätningar av ASC och DSC inkluderar höjdmätningar tillsammans med datum och år från när 
mätningarna gjordes.

• - - - - visas om MAX/MIN data har raderats eller om det inte finns motsvarande MAX/MIN data 
pågrund av fel, etc. I sådana fall visar cärden för ASC och DSC noll. 

• När total uppstigning ASC och total nedstigning DSC överstiger 
99,999 meter visas värden åter från noll.

Trek Log värden (Mt.1 till Mt.14)

*1: Månad och dag när visat värde mätts.
*2: Månad och dag kumulationen startades.
• Håll A eller C intryckt för att scrolla snabbt.
• På den högsta höjdnivån (MAX) och den lägsta höjdnivåns (MIN) skärmar, visar den nedre 

display-ytan alternativ mellan datum (månad och dag) och tid med en-sekundersintervaller.
• På den kumulativa uppstigningen och den kumulativa nedstigningens skärmar, visar den 

nedre display-ytan alternativ mellan månad, dag och år med en-sekundersintervaller.

Att radera all manuell samlad data
Minnesinnehållet kan inte raderas när trek log mätningar görs.
1. Tryck D tills REC visas.
2. Tryck B för att visa Manuellt Lagrade Poster (se tidigare avsnitt på denna sida).
3. Håll E intryckt i ca 3 sekunder. Clear Hold All blinkar i displayen. Hold försvinner sedan. 

Släpp E när Hold försvinner. 
• Detta gör så att - - - - visas längst ner i displayen.
• Detta indikerar att all manuell samlad data är rensad.

Att radera speciell minnespost
Minnesinnehållet kan inte raderas när trek log mätningar görs.
1. Tryck D tills REC visas
2. Tryck B för att visa det minnesområde som innehåller den data du vill radera.
3. Vad du gör sen beror på vilket minnesområde du valde i föregående steg. 
• Om du väljer Manuellt Lagrade Poster, tryck A och C för att visa numreringar (REC-01- till 

REC-30-) från mätningar som du vill radera.
• Om du väljer Automatiskt Sparade Värden, kommer all data att raderas, du behöver ej välja 

något alternativ.
• Om du valt Trek Log minnesområde, tryck B för att visa dina mätningar (Mt.1 till Mt.14).

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

du raderar den.

4. Håll E nedtryckt i ca 2 sekunder. Clear Hold blinkar i displayen, Hold försvinner. Släpp E när
Hold försvinner.
• Om du raderar en Manuellt Lagrade Poster registrering, om E knappen hålls ned för länge 

(efter att Hold försvinner) kommer all data försvinna från Manuellt Lagrade Poster.
• Radering av en post i antingen Manuellt Lagrade Poster eller Trek Log minnesområde 

påverkar resterande av posterna i numreringen. Om den sista posten raderas i minnet syns 
- - - - i displayen istället för ett nummer.

• Efter att du raderat Automatiskt Sparade Värden, visar MAX (Högsta höjd) och MIN (Lägsta 
höjd) värdena - - - -, medans ASC (Kumulativ Uppstigning) och DSC (Kumulativ Nedstigning) 
värdena visar noll.

Altitude

REC 
-01-

REC 
-02-

REC 
-30-

Manually saved records

Altitude

MAX MIN ASC DSC

Auto saved values

Altitude

MAX MIN ASC DSC

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

10,000s digit
1s digit

High Altitude Value Low Altitude Value
Cumulative Ascent 

Value
Cumulative Descent 

Value

*1 *2
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Solens upp- och nedgång
Funktionen Solens upp- och nedgång visar solnedgång och soluppgång för en specifikt datum
(årtal, månad, dag) samt plats.

Att starta funktionen Solens upp- och nedgång
I Tidvisningsfunktionen, tryck D för att aktivera funktionen Solens
upp- och nedgång.
• Tiden för soluppgång och solnedgång visas för aktuellt datum, 

baserat på inställd stadskod, latitud och longitud.
• Soluppgång/Solnedgång tider syns ej när batteriet är svagt.
• Innan du använder funktionen behöver du ställa in stadskod, 

longitud och latitud för den plats du vill se tider för.
• Fabriksinställd stadskod är TYO (Tokyo), Latitud: Norr 35,7 

grader; Longitud: Öst 139.7 grader.

Visa soluppgång/nedgång för ett visst datum
1. I funktionen Solens upp- och nedgång.
• Soluppgång och solnedgång för aktuellt datum för angiven 

Stadskod, latitud och longitud visas på displayen.
2. När soluppgång/solnedgång visas på displayen, tryck A (+) 

and C (–) för att scrolla bland datum.
• Soluppgång och solnedgång för valt datum visas och indikeras 

med visarna på displayen.
• Valfritt datum mellan 1 januari 2000 and 31 december 2099 kan 

väljas.

Notera
• Om misstanke om att värdet ej är korrekt bör inställd Stadskod, 

longitud och latitud kontrolleras.
• Värdet för soluppgång/solnedgång baseras på tider vid 

havsvattenivå. Tiderna är andra på andra platser än vid 
havsvattennivå.

Visa soluppgång/nedgång för en specifik stadskod

Viktigt!
• Denna procedur skall inte användas för att kontrollera tider för din egen Hemstadskod.
• Vid kontroll av tider för annan Stadskod, bör din Hemstadskod väljas när funktionen avslutas. 

I annat fall kommer aktuell tid att visas felaktigt.
• Se även Stadskodtabellen.

1. I Tidvisningfunktionen, håll E intryckt i ca 2 sekunder tills din valda stadskod scrollar över 
skärmen.

2. Tryck A (Öst) eller C (Väst) för att välja den Stadskod som du önskar visa tid för soluppgång/
solnedgång för.

• Se även Stadskodtabellen
• Om du fått informationen du önskar här, kan du trycka E två gånger för att avsluta. Om inte, 

avancera till steg 3.

3. I Tidvisningsfunktionen, tryck E för att visa latitude/longitud 
inställningar, med latitud inställningen blinkande.

4. Tryck D för att växla mellan latitud och longitud.

5. Tryck A (+) eller C (–) för att justera värdet. 
• Latitud/longitud inställningsområde:
Latitud: 65°S (Syd 65 grader) till 0°N – 65°N (Nord 65 grader)
Longitud: 179°W (Väst 179 grader) till 0°E – 180°E (Öst 180 

grader)
• Värden för latitud och longitud rundas av till närmaste heltal 

grader.
• Uppgifter kring latitud och longitud för ett antal städer världen 

över finns i “Platsdatalista”.

6. Tryck E för att återgå till Tidvisningsfunktionen.

7. Tryck D för att se soluppgång/nedgång över den plats du vill 
se.

Stoppur
Stoppuret mäter tid, mellantid och två sluttider.

Att använda stoppuret
Tryck D för att välja Stoppuret (STW).

Mätning av tid

A A A A C

Start Stopp (Återuppta) (Stopp) Nollställ

Mätning av mellantid

A C C A C

Start Mellantid
(SPLIT visas i den 
ö v r e d e l e n a v 
displayen.)

Återuppta Stopp Nollställ

Mäta två sluttider

A C A C C

Start Mellantid
Första löparen går i 
mål (SPLIT v isas i 
den övre delen av 
d i s p l a y e n . ) T i d e n 
visas.

Stopp
Andra löparen går i 
mål.

Återuppta
Den andre löparens 
s l u t t i d  v i s a s  p å 
displayen.

Nollställ

Current date

Sunrise timeSunset time

Sunrise timeSunset time

Date

Latitude

Longitude

Press D.

• Stoppuret visar tid upp till 999 timmar, 59 minuter, 59.9 sekunder.
• Om du startat stoppuret fortsätter det att gå även om du är i någon annan funktion tills du 
trycker A eller C i Stoppursfunktionen igen. 
• Om du går ur funktionen när en mellantid visas på displayen, försvinner mellantiden och den 
förslutna tiden fortsätter.
• När SPLIT visas i den övre delen av displayen alternerar timmarna från mellantiden med 
en-sekundersintervaller.

Timer
Klockan ger signal när timern nått noll.

Att ställa in Timerfunktionen
1. Tryck D för att gå in i Timerfunktionen TMR.
• Om en nedräkning pågår (sekundvsiningen räknar ner), tryck A 
för att stoppa och C för att återställa till inställd timerstarttid.

2. Tryck och håll inne E tills nuvarande inställd timer startid visas 
blinkande på displayen.

3. Tryck D för att växla mellan inställning av Timmar och minuter.

4. Tryck A (+) eller C (-) för att justera.
• För att ställa in 24 timmar, ställa in 0H 00’00 5. Tryck E för att 
avsluta.

5. Tryck E för att avsluta.

Att utföra en nedräkning

A A A A C

Start Stopp (återgå) (Stopp) Nollställ

• Se till att ingen timer är igång innan du påbörjar en ny. Är en redan igång, Tryck A för att 
stoppa och C för att nollställa.
• Alarmet ljuder i tio sekunder när nedräkningen är färdig. Alarmet ljuder oavsett vilken funktion 
du befinner dig i. Timern återgår till starttiden när alarmet ljuder.

Tryck på valfri knapp för att tysta alarmet.

Alarm
Du kan ställa 5 av varandra oberoende alarm samt timsignal.
Vid alarm ljuder signalen i 10 sekunder eller tills valfri knapp 
trycks in. En av de dagliga alarmen är en snooze signal. De andra 
fyra är en-gångs-alarm. Snoozealarmet ljuder var femte minut upp 
till sju gånger eller tills alarmet stängs av. Du kan även använda 
timalarm som ljuder vid varje hel timme.

Inställning av alarm
Tryck D tills ALM visas.
• En sekund efter ALM visas kommer istället ett alarmnamn (AL-1 
till AL-4, eller SNZ) eller SIG indikatorn visas. SIG visas när 
timalarmet är igång.

1. I Alarmfunktionen ALM , tryck C eller A för att bläddra till den 
alarmfunktion du vill använda.

* Det finns ingen tidsinställning för timsignalen.

2. När du valt ett alarm, tryck och håll inne E tills timsiffrorna blinkar.
• Alarmet aktiveras nu automatiskt.

3. Tryck D för att flytta markören mellan Timmar och Minuter

4. För att ändra värde, tryck A (+) och C (-), håll inne för snabbstegning.

5. Tryck E för att avsluta.

Alarm- och timsignal ON/OFF

1. I Alarmfunktionen, tryck A eller C för att scrolla till det alarm du 
önskar ställa in visas.

2. När du valt det alarm du önskar aktivera/avaktivera, tryck B för 
att växla mellan ON/OFF.

Countdown time       
(Hour, minutes, seconds)

Current time

Alarm name 
(AL- or SIG)

Alarm time 
(Hour : Minutes)

Current time

Alarm ON/OFF indicator

AL-1 AL-2 AL-3

SIG* SNZ AL-4

Hourly time signal 
on indicator

Snooze alarm 
indicator

Alarm on indicator
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Världstid
Världstidsfunktionen visar tiden i 48 städer (31 olika tidszoner) världen över. 

Att visa tiden i en annan tidszon
Tryck D för att välja Världstidsfunktionen (WT).
• En sekund efter att WT visas på displayen, scrollar den valda 
stadskoden förbi i den övre delen av displayen. Sen visas den 
valda stadskoden.

För att se tiden i en annan tidszon
I världstidsfunktionen, använd A (Öst) och C (Väst)för att bläddra 
mellan stadskoder

Sommartid på/av (DST)
1. I världstidsfunktionen, använd A (Öst) och C (Väst) för att bläddra till den stadskod du vill 
ändra.

2. Håll E intryckt i ca 2 sekunder.
• Håll E intryckt tills nuvarande inställning (DST Hold ON eller DST Hold OFF) blinkar.
• DST Hold ON menas att sommartiden är aktiverad och när DST Hold OFF visas är den 
avaktiverad. 
• Detta växlar stadskoden du valde i steg 1 mellan sommartid på (DST symbolen visas i 
displayen) och av (DST symbolen visas ej i displayen). 
• Notera att du ej kan växla mellan sommartid av/på när UTC är vald som stadskod.

Belysning
Klockan använder LED belysning för lättare avläsning av 
displayen i mörker. Om Auto-light funktionen är aktiverad tänds 
bakgrundsbelysningen automatiskt när klockan vinklas mot 
ansiktet.
 
Att manuellt tända belysningen
I valfri funktion, tryck L.

Att ändra belysningstid
1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne E tills Stadskod scrollar i den övre delen av 
displayen. 

2. Tryck D tills LIGHT syns i displayen. 
• Den nuvarande belysningstiden (1 eller 3) blinkar i mitten på displayen. 

3. Tryck A för att byta mellan 3 sekunder (3 visas) och 1.5 sekunder (1 visas)

4. Tryck E två gånger för att avsluta.

Auto Light Funktion
När Auto light funktionen är aktiverad tänds bakgrundsbelysningen 
automatiskt när klockan vrids mer än 40° från parallellt läge mot 
marken. Denna klocka är utrustad med Full-Auto, vilket betyder att 
belysningen endast tänds när ljusnivån är låg i den miljö klockan 
befinner sig i.

Att aktivera/avaktivera Auto light-funktionen
I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne L i ca 3 sekunder för att 
aktivera/avaktivera Auto light-funktionen. Auto Light-funktionen 
stängs av automatiskt när batteriet når Nivå 4.

• Symbolen för Auto Light (LT) visas i alla funktioner när den är 
aktiverad.
• Auto light-funktionen fungerar ej när följande pågår: 
När en alarmsignal ljuder.
Den Digitala Kompassen utför en kompassriktningsberäkning.
När en soluppgång/nedgång kalkyleras.
I en sensorfunktion utförs ett Auto Light byte först efter en 
sensormätning.
• Displayen tänds inte direkt om klockan vinklas mer än 40° när en 
mätning av Barometertrycket eller en Höjdmätning genomförs.

Knappljud
Du kan aktivera och avaktivera knappljudet som du önskar.

1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne E tills stadskod 
scrollar i övre delen av displayen.

2. Tryck D för att bläddra genom inställningarna på displayen tills 
MUTE eller key  visas

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

4. Tryck E två gånger för att avsluta.

Currently selected 
Word Time City

Current timekeeping 
Mode time

Current time in the currently 
selected World Time City

More than 
40°

Wear the watch on the 
outside of your wrist

Auto light switch on 
indicator

Mute indicator

Sensorfel
Att utsätta klockan för starka stötar kan orsaka sensorfel eller felaktiv kontakt av interna kretsar. 
När detta händer visas ERR i displayen och sensorfunktionerna avaktiveras.

• Om ett fel uppstår under en mätning av Barometertryck, Temperatur, Höjd eller 
Kompassriktning visas ERR på displayen. Prova med att starta om mätningen, skulle ERR 
fortfarande visas på displayen kan det betyda att det är något fel på sensorn.
• Även om batterinivå är 1 eller 2 kan Kompass-, Barometer/Termometer- och 
Höjdmätarfunktionen ej vara tillgängliga på grund av för låg batterinivå.
Om så är fallet visas ERR på displayen när Tidvisningsfunktionen aktiveras. Sensorena finns 
åter tillgängliga när batterinivår når normal nivå.
• ERR kan visas på displayen när Tidvisningsfunktionen aktiveras under en pågående 
sensormätning. ERR försvinner när sensormätningen är avslutad och indikerar inte ett fel.
• Om ERR fortsätter att visas under mätningar kan det indikera ett fel i klockan

   Om det uppstår ett fel i sensorns kretsar, se då till att klockan snarast kommer till en
   auktoriserad CASIO servicetekniker.

Specifikationer
Precision vid normal temperatur: 
+/- 15 sekunder/månad.
Digital kompass:
60 sekunders kontinuerlig mätning; 16 riktningar; Gradvärde 0° till 359°; Fyra riktningsvisare; 
Kalibrering; Magnetisk kompass korrigering; Kompassminne
Barometer:
Mät- och displayintervall: 260 till 1,100 hPa (eller 7.65 till 32.45 inHg). 
Måttenhet: 1 hPa (eller 0.05 inHg)
Mättidpunkter: Dagligen från midnatt, med två-timmarsintervaller (12 timmar per dag); Var 
femte sekund i Barometer/Termometer-funktion.
Övrigt: Kalibrering; Manuell mätning; Lufttrycksdiagram; Indikering av lufttrycksskillnad
Termometer:
Mät- och displayintervall: -10,0 till 60,0°C (eller 14,0 till 140,0 °F)
Måttenhet: 0,1°C (eller 0,2°F)
Mättidpunkter: Var femte sekund i Barometer/Terometerfunktion
Övrigt: Kalibrering; Manuell mätning
Höjdmätare: 
Mätintervall: -700 till 10,000 m (eller -2,300 till 32,800 fot) utan referenshöjd.
Displayintervall: -10,000 till 10,000 m (eller -32,800 till 32,800 fot)
Negativa värden kan orsakas av mätningar utifrån ett referensvärde eller av de atmosfäriska 
förhållandena.
Måttenhet: 1 m (eller 5 fot)
Aktuella höjddata: Varje sekund i tre minuter, därefter var femte sekund i en timme (0,05); varje 
sekund i tre minuter därefter varannan minut i 12 timmar (2,00).
Höjdminne: 
Manuellt sparade poster: 30 (höjd, datum, tid)
Automatiskt sparade värden: Ett set av högsta höjd och dess mätningstid och datum, lägsta 
höjd och dess mätningstid och datum, total uppstigning och dess datum och tid för påbörjan 
av lagring, total nedstigning och dess datum och tid för påbörjan av lagring.
Trek Log data: Högsta höjd, Lägsta höjd, kumulativ uppstigning, kumulativ nedstigning för upp 
till 14 vandringar.
Övrigt: Referenshöjdinställning; Höjd differential; Automatisk höjdmätningsintervall (0,05 eller 
2,00).
Precision för Kompass-sensor: 
Riktning: inom +/- 10°
Värden är garanterade vid temperaturer från -10°C till 60°C (14,0°F till 140,0°F).
Norrpunkt: Inom +/- 2 digitala segment.
Precision för trycksensor: 
Mätningsprecision: Inom +/-3hPa (0,1 inHg) (Höjdmätare precision: Inom +/- 75 m 2,460 fot)).
• Värden är garanterade för en temperatur från -10°C till 40°C (14°F till 104°F)
• Precisionen minskar vid starka stötar och extrema temperaturer
Precision för temperatursensor:
+/- 2°C (3,6°F) från -10°C till 60°C.
Soluppgång/nedgång:
Soluppgång/nedgång tidsdisplay; valbart datum.
Stoppur: 
Mätenhet: 1/10 sekunder
Mätkapacitet: 999:59’59.9”
Mätprecision: +/-0.0006%
Mätfunktioner: Tid, mellantid, sluttid
Timer:
Mätenhet: 1 sekund
Nedräkningstid: 24 timmar
Inställningsenhet: 1 minut
Alarm: 
5 dagliga alarm (fyra engångsalarm och ett snooze alarm); Timsignal
Världstid: 
48 städer (31 tidszoner) 
Belysning:
LED ljus; valbar belysningstid (1.5 sek eller 3 sek); Auto-ligth funktion
Övrigt:
Batteriindikator; Strömsparning; Tålig mot låg temperatur; Knappljud på/av

Kraftkälla: 
Solpanel och ett laddningsbart batteri.
Ungefärlig batteritid: 9 månader (från full laddning till nivå 4) under normal användning.
Frekvent användande av belysningen förkortar batteritiden avsevärt.

Digital 
Compass 
Reading

Barometric 
Pressure/Temperature 

Reading

Altitude 
Reading
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Digital 
kompassläsning

Barometertryck/
Temperaturmätning Höjdmätning
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Specifikationer
Precision vid normal temperatur:
±15 sekunder/månad
Höjdmätare:
Mätintervall: –700 till 10 000 m (eller –2 300 till 32 800 fot) utan referenshöjd
Displayintervall: -10 000 till 10 000 m (eller -32 800 till 32 800 fot)
Negativa värden kan orsakas av mätningar utifrån ett referensvärde eller av de
atmosfäriska förhållandena.
Måttenhet: 5 m (eller 20 fot)
Aktuella höjddata: Var femte sekund under de tre första minuterna och därefter
varannan minut under tio timmar
Övrigt: Inställning av referenshöjd
Höjdminne
Manuellt sparade poster: 25(höjd, datum, tidpunkt)
Automatiskt sparade värden: två minnesområden, varje innehåller:
Data Beskrivning
Hög höjd Högsta höjd under pågående mätsession.
Låg höjd Lägsta höjd under pågående mätsession.
Total stigning Total, sammanlagd stigning under pågående mätsession.
Total nedstigning Total, sammanlagd nedstigning under pågående mätsession.
Relativ höjdskillnad Relativ förändring i höjd under pågående mätsession.
Övrigt
Referens höjdinställning, Höjd graf, Höjd differential, automatisk mätningsmetod
(0’05 or 2’00)
Barometer:
Mät- och displayintervall: 260–1 100 hPa (eller 7,65 till 32,45 inHg)
Måttenhet: 1 hPa (eller 0,05 inHg)
Mättidpunkter: Var femte sekund under de tre första minuterna och därefter var-
annan minut under tio timmar i Barometer/Termometer funktionen
Övrigt: Kalibrering, Lufttrycksdiagram, indikering av lufttrycksskillnad
Termometer:
Mät- och displayintervall: –10,0 till 60,0 °C (eller 14,0 till 140,0 °F)
Måttenhet: 0,1 °C (eller 0,2 °F)
Mättidpunkter: Var femte sekund under de tre första minuterna och därefter var-
annan minut under tio timmar
Övrigt: Kalibrering
Precision trycksensor:

• Värdena garanteras inom temperaturintervallet –10 °C till 40 °C (14 °F till 104
°F).

• Precisionen minskar efter kraftiga slag eller stötar mot klockan eller sensorn
och vid extrema temperaturer.

Precision temperatursensor:
±2 °C (±3,6 °F) inom intervallet –10 °C till 60 °C (14,0 °F till 140,0 °F)

Förhållande (höjd) Höjdmätare Barometer

Stabil
temperatur

Effekt av
temperatur-
skillnader
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