
Bruksanvisning - modul 3419

S-1

Gratulerar till köp av ny klocka!

Bluetooth ®är ett registrerat varumärke eller ett varumärke för Bluetooth SIG, 
Inc. i USA.

S-2

Mobil Link Funktion

Denna produkt innefattar funktioner som gör det möjligt att kommunicera med 
Bluetooth® 4.0 (Hädanefter kallad "Bluetooth" i denna manualen) kompatibel 
mobil telefoner och andre enheter, för att höra en varsel signal, utföra vibrations 
varsel och visa varsel när mobil telefonen ringer och/eller när mobil telefonen 
mottar mail etc. (Mobil Link Funktion)
  Denna produkt är i överensstämmelse med, eller har blitt godkänt av radio 
lager i olika land och geografiska områden. Användning av denna produkt i 
ett område som inte överensstämmer med eller som inte har blitt godkänt av 
aktuella radio lager kan straffas med lokal lagstiftning. .

  Användning av denna produkt om bord i ett flygplan begränsas av luftfarts 
lagar i varje enskilt land. Passa på att rätta dig efter anvisningar angivet av 
flygplans personal om användning av enheter som denna produkt.

  För Mobil Link användnings procedurer och  "Frågor och Svar", måste du gå 
till CASIO webbsida. 
CASIO website: http://world.g-shock.com/ble/guide/

S-3

Funktioner
Klockan har de egenskaper och funktioner som är beskrivet nedan.

 ◆  Kommunikation med mobiltelefonen .....................Se CASIOS webbsida
Koppla samman med en Bluetooth aktiverad mobiltelefon och kommunicera med 
den.
För mer information, se “User’s Guide for Mobile Link Functions” sidan på CASIOs 
webbsida.

 ◆  Världstid .....................................................................................Sidan S-24
Se klockslaget i en av 100 städer över hela världen

 ◆  Alarm ..........................................................................................Sidan S-28
Klockan kan ställas in med alarmsignal eller vibration när du når en alarmtidpunkt

S-4

 ◆  Stoppur ......................................................................................Sidan S-37
Stoppuret mäter förfluten tid i 1/1 000 sekunders intervaller upp till 100 timmar.

 ◆  Nedräkningstimer ......................................................................Sidan S-40
Nedräkningstimern räknar ned från den förhandsinställda starttiden, och en alarm 
kan höras eller klockan vibrerar när nedräkningen når 0.

S-5
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S-8

Om denne bruksanvisningen

Display typer

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.
  Märk att utseendet på displayen på en klocka är fast.  Du kan inte skifta 
utseende. 

S-9

Trycka(tap)

Tryck ikonOrdet “Tryck (tap)” i denna manualen betyder att träffa i 
center av klockans display med fingertopparna. 

Exempel:
Tryck (tap) 2 gånger för att stoppa alarmet eller vibrationen. 

Hur gör du för att trycka (tap): 
Tryck lätt på klockans display 2 gånger med din fingertopp.  
(dubbel-tap)

Viktigt!

  Tryck (tap) funktionen är bara aktiv när Tap ikonen blinkar på displayen. 
  Tap ikonen blinkar automatiskt när tryck (tap) funktionen är aktiv och kan användas 
för att stoppa ett alarm etc. 
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S-10

Knapp namn och Display ikoner

Aktiviteterna på denna klockan utförs genom  att använda knapparna A till D.  
Illustrationen under visar placering och betydelsen av de olika knapparna och 
display ikoner. 

Se “Using Modes” (sidan S-14).

Veckodag

Månad, dag

(Belyser displayen)

PM ikon 
(ingen visning för AM)

Timmar, minuter, sekunder

S-11

Märk
  Namn som visas ovanför används i förklaringarna av knapp inställningarna i hela 
denna manualen. 

  Var observant på att illustrationerna i den här bruksanvisningen bara är tänkt 
som en referens.  Din klocka kan se lite annorlunda ut en det som är avbildat i 
illustrationerna. 

S-12

Display ikoner

Nummer Namn Betyder Mer 
information

1 Vibrations ikon Vibrations varning aktiverad för alarm/
nedräkning S-53

2 Automatisk belysning 
PÅ ikon Automatisk belysning aktiverad. S-46

3 Energipars ikon Mobile Link funktioners åtkomlighet 
begränsas för att spara ström.

CASIO 
webbsida*

S-13

Nummer Namn Betyder Mer 
information

4 Bluetooth ikon Mobil Link Funktion CASIO 
webbsida*

5 DST ikon Sommartid aktiverad. (tiden ökas med 
1 timma). S-26

6 PM ikon Indikerar p.m. tid under 12 timmars 
visning. S-10

7 Timsignal ikon Timsignal är på. S-33
8 Alarm ikon Alarmsignal är på. S-33
9 Snoozealarm ikon Snooze är på. S-33

10 Mute ikon Knapp signal är avaktiverad. S-51
11 Tap ikon (Blinkar) Dubbel tap är aktiverad. S-9

12 Varnings ikon
Varnar om inkomna samtal, 
mottagning av mail, eller andra mobil 
händelser. 

CASIO 
webbsida*

*  För mer information, se “User’s Guide for Mobile Link Functions” sidan på 
CASIOs webbsida..

S-14

Använda funktioner

Varje tryck på C bläddrar från Funktion till Funktion som visas på teckningen 
nedanför.

Tidvisningsfunktion Kontroll Funktion* Världstidfunktion

S-15

Alarmfunktion Stoppurfunktion Nedräkningsfunktion Setup Funktion*

*  För information om Kontrollfunktion och Setupfunktion, se CASIO sin Internet 
sida på: http://world.g-shock.com/ble/guide/.

S-16

Funktionsöversikt

Funktioner Funktioner Mer 
information

Tidvisningsfunktion

  Display för aktuell tid
  Tid, datum, sommartid inställningar; 12/24-timmars 
display växling. 

  Manuell justering av tid
  Alarm/Nedräknings varnings metoder. 

S-14
S-18 

S-52

Kontrollfunktion   Fjärrstyrning och information erhållen genom 
datakommunikation (kontroll funktion)

CASIO 
webbsida*

Världstidfunktion   Aktuell tid i 100 städer (35 tidszoner) över hela 
världen S-24

Alarmfunktion   Alarm tid och på/av inställningar
  Timsignal på/av S-28

Stoppurfunktion   Mäta förfluten tid S-37
Nedräkningsfunktion   Inställning av start tid, nedräkning S-40

S-17

Funktioner Funktioner Mer 
information

Setup funktion   För konfigurering av varaktighet, metod, och andra 
inställningar för varning från mobilen. 

CASIOS 
webbsida

Märk
  För mer information, se “User’s Guide for Mobile Link Functions” sidan på 
CASIOs webbsida.

S-18

Justera tidsinställningen

När Mobil Link är aktiverad, kommer klockans tid och datum automatiskt justeras 
så att de matchar tid och datum på mobilen.  När Mobil Link är avaktiverad, måste 
du justera tid och datum manuellt. 

S-19

Manuell inställning av aktuell tid och datum

 ◆ Ställa in tid och datum

 ●1   Stå i Tidvisningsfunktionen och håll in A i ca. 2 sekunder till displayen för 
inställning av tidszon kommer fram. 

 [SET Hold] kommer fram i displayen, därefter 
displayen för inställning av tidszon. 

Tidszon

S-20

 ●2   Använd C för att välja det element som du önskar att ändra.
 Varje tryck på C bläddrar genom de tillgängliga inställningarna i sekvensen 
som visas nedanför.

Belysnings varaktighet

10

Datum

8
Alarm/Nedräknings varnings metoder.

11

Tidszon
C C

Sommartid

1
12/24 Timmars visning

2

Sekunder

3
Energisparfunktionen

12

Knapp ljud på/av

9

CC

C

C

C

Timma

4

C
Minuter

5

C
C

Månad

7C

C

År

6 C

S-21

Märk
  Tal i diagrammet ovanför indikerar hur många gånger du behöver trycka C för 
att visa varje inställning.

  Energispar är en funktion som sparar ström genom att begränsa tillgången till 
funktioner i Mobil Link.   
För mer information, se “User’s Guide for Mobile Link Functions” sidan på 
CASIOS webbsida.

S-22

 ●3   Använd B och D för att ändra den valda inställningen som beskrivs under.

Display Inställningar Funktion

Tidszonen i den stad du önskar att använda 
klockan Använd B och D.

Sommartid på/av Tryck D.

12 timmars(12H)/24 timmars (24H) 
tidvisningsväxling Tryck D.

Sekunder 00-reset
  Från 30 till 59 sekunder, nollställning lägger 
1 till minut inställningen. 

Tryck D.

Inställning av timma och minuter Använd B och D.

År, månad, dag inställningar Använd B och D.

S-23

Märk
  Refererar till “Stadsnamn lista” (bak i bruksanvisningen) för att bestämma 
tidszonen för den stad som du önskar att använda klockan i. 
 -  Sommartid innebär att klockan ställs fram en timma i sommarsäsongen.  Lägg 
märke till att perioden, och områdena där sommartid används beror på det 
enskilda landet.  Några länder eller geografiska områden använder kanske inte 
sommartid. 

 -  DST ikonen kommer att förbli i displayen och tiden kommer att öka med 1 
timma när sommartiden är aktiverad.  

 -  Klockans Helautomatiska kalender gör automatiska justeringar i förhållande till 
antal dagar i månaden och skottår. 

 ●4   När du är färdig med inställningen, tryck A för att återvända till 
Tidvisningsfunktionen.

S-24

Världstid

Världstiden visar den aktuella tiden i en av 100 städer (35 tidszoner) runt om i hela 
världen.

Se tiden i andra tidszoner

 ●1   Stå i Tidvisningsfunktionen och tryck C 2 gånger för att förflytta dig till 
världstidfunktionen.

Se “Använda funktioner” (sidan S-14).

 Namnet på den valda världstidstaden visas. 

Aktuell tid i 
världstidstad. 

Stadsnamn

S-25

 ●2   Använd D för att bläddra genom världstidstädernas namn.

Se "Stadsnamn listan" (bakerst i bruksanvisningen).

  När du bläddrar fram till ett stadsnamn så visas tiden i den staden i 
displayen.

  Håll in D för att bläddra snabbare.
  För att visa UTC stadsnamn (UTC skillnad 0), tryck B och D samtidigt.
  Trycks A kommer det valda namnet börja och visas över displayen från 
början av namnet.

 ●3   För att återgå till Tidvisnings funktionen trycker du C 5 gånger.

S-26

Ställa in sommartid (DST)

 ●  I Världstidfunktionen, håll in A i ca. 2 sekunder.

  [DST Hold] visas i displayen. Så kommer [DST 
Hold] försvinna och sommartid inställningen 
kommer att växla till antingen av eller på. 

  DST visas i displayen när sommartid är aktiverad.

Viktigt!

  Även om Mobile Link är aktiverad måste du slå  på sommartid (DST) eller av 
manuellt för Världstiden. 

DST ikon

S-27

Märk

  Sommartid innebär att klockan ställs fram en timma i sommarsäsongen. Lägg 
märke till att perioden, och områdena där sommartid används beror på det 
enskilda landet. Några länder eller geografiska områden använder kanske inte 
sommartid.

  DST ikonen kommer att förbli i displayen och tiden kommer att öka med 1 timma 
när sommartiden är aktiverad.

  Du kan inte ändra sommartid inställningen för UTC världstidzonen.
  Sommartid inställningen gäller bara för den valda tidszonen.  En inställning som 
är konfigurerad för en tidszon påverkar inte andra tidszoner. 

S-28

Alarm och timsignal

Du kan ställa upp till 5 olika alarm. När du har nått ett av alarm tidpunkterna, hörs 
ett alarmljud, eller det vill vibrera i ca 10 sekunder.  Snooze alarmet kommer att 
ljuda i upp till 7 gånger med 5 minuter intervall. 
Timsignalen ljuder eller vibrerar varje hel timma. 

Se “To change the alarm/timer alert method” (sidan S-52).

Välj alarmfunktionen

 ●  Stå i Tidvisningsfunktionen och tryck C 3 gånger för att förflytta dig till 
alarmfunktionen.

Se “Using Modes” (sidan S-14).

 Skärmen för en alarm inställning (Alarm 1 till Alarm 4, snooze eller timsignal) 
visas.

S-29

Skärm för alarm inställning

Alarm nummer

Skärm för Timsignal inställning

Märk

  Om du inte utför några åtgärder under två till tre minuter när klockan 
är i alarm funktionen, kommer klockan automatiskt att växla tillbaka till 
Tidvisningsfunktionen.
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S-10

Knapp namn och Display ikoner

Aktiviteterna på denna klockan utförs genom  att använda knapparna A till D.  
Illustrationen under visar placering och betydelsen av de olika knapparna och 
display ikoner. 

Se “Using Modes” (sidan S-14).

Veckodag

Månad, dag

(Belyser displayen)

PM ikon 
(ingen visning för AM)

Timmar, minuter, sekunder

S-11

Märk
  Namn som visas ovanför används i förklaringarna av knapp inställningarna i hela 
denna manualen. 

  Var observant på att illustrationerna i den här bruksanvisningen bara är tänkt 
som en referens.  Din klocka kan se lite annorlunda ut en det som är avbildat i 
illustrationerna. 

S-12

Display ikoner

Nummer Namn Betyder Mer 
information

1 Vibrations ikon Vibrations varning aktiverad för alarm/
nedräkning S-53

2 Automatisk belysning 
PÅ ikon Automatisk belysning aktiverad. S-46

3 Energipars ikon Mobile Link funktioners åtkomlighet 
begränsas för att spara ström.

CASIO 
webbsida*

S-13

Nummer Namn Betyder Mer 
information

4 Bluetooth ikon Mobil Link Funktion CASIO 
webbsida*

5 DST ikon Sommartid aktiverad. (tiden ökas med 
1 timma). S-26

6 PM ikon Indikerar p.m. tid under 12 timmars 
visning. S-10

7 Timsignal ikon Timsignal är på. S-33
8 Alarm ikon Alarmsignal är på. S-33
9 Snoozealarm ikon Snooze är på. S-33

10 Mute ikon Knapp signal är avaktiverad. S-51
11 Tap ikon (Blinkar) Dubbel tap är aktiverad. S-9

12 Varnings ikon
Varnar om inkomna samtal, 
mottagning av mail, eller andra mobil 
händelser. 

CASIO 
webbsida*

*  För mer information, se “User’s Guide for Mobile Link Functions” sidan på 
CASIOs webbsida..

S-14

Använda funktioner

Varje tryck på C bläddrar från Funktion till Funktion som visas på teckningen 
nedanför.

Tidvisningsfunktion Kontroll Funktion* Världstidfunktion

S-15

Alarmfunktion Stoppurfunktion Nedräkningsfunktion Setup Funktion*

*  För information om Kontrollfunktion och Setupfunktion, se CASIO sin Internet 
sida på: http://world.g-shock.com/ble/guide/.

S-16

Funktionsöversikt

Funktioner Funktioner Mer 
information

Tidvisningsfunktion

  Display för aktuell tid
  Tid, datum, sommartid inställningar; 12/24-timmars 
display växling. 

  Manuell justering av tid
  Alarm/Nedräknings varnings metoder. 

S-14
S-18 

S-52

Kontrollfunktion   Fjärrstyrning och information erhållen genom 
datakommunikation (kontroll funktion)

CASIO 
webbsida*

Världstidfunktion   Aktuell tid i 100 städer (35 tidszoner) över hela 
världen S-24

Alarmfunktion   Alarm tid och på/av inställningar
  Timsignal på/av S-28

Stoppurfunktion   Mäta förfluten tid S-37
Nedräkningsfunktion   Inställning av start tid, nedräkning S-40

S-17

Funktioner Funktioner Mer 
information

Setup funktion   För konfigurering av varaktighet, metod, och andra 
inställningar för varning från mobilen. 

CASIOS 
webbsida

Märk
  För mer information, se “User’s Guide for Mobile Link Functions” sidan på 
CASIOs webbsida.

S-18

Justera tidsinställningen

När Mobil Link är aktiverad, kommer klockans tid och datum automatiskt justeras 
så att de matchar tid och datum på mobilen.  När Mobil Link är avaktiverad, måste 
du justera tid och datum manuellt. 

S-19

Manuell inställning av aktuell tid och datum

 ◆ Ställa in tid och datum

 ●1   Stå i Tidvisningsfunktionen och håll in A i ca. 2 sekunder till displayen för 
inställning av tidszon kommer fram. 

 [SET Hold] kommer fram i displayen, därefter 
displayen för inställning av tidszon. 

Tidszon

S-20

 ●2   Använd C för att välja det element som du önskar att ändra.
 Varje tryck på C bläddrar genom de tillgängliga inställningarna i sekvensen 
som visas nedanför.

Belysnings varaktighet

10

Datum

8
Alarm/Nedräknings varnings metoder.

11

Tidszon
C C

Sommartid

1
12/24 Timmars visning

2

Sekunder

3
Energisparfunktionen

12

Knapp ljud på/av

9

CC

C

C

C

Timma

4

C
Minuter

5

C
C

Månad

7C

C

År

6 C

S-21

Märk
  Tal i diagrammet ovanför indikerar hur många gånger du behöver trycka C för 
att visa varje inställning.

  Energispar är en funktion som sparar ström genom att begränsa tillgången till 
funktioner i Mobil Link.   
För mer information, se “User’s Guide for Mobile Link Functions” sidan på 
CASIOS webbsida.

S-22

 ●3   Använd B och D för att ändra den valda inställningen som beskrivs under.

Display Inställningar Funktion

Tidszonen i den stad du önskar att använda 
klockan Använd B och D.

Sommartid på/av Tryck D.

12 timmars(12H)/24 timmars (24H) 
tidvisningsväxling Tryck D.

Sekunder 00-reset
  Från 30 till 59 sekunder, nollställning lägger 
1 till minut inställningen. 

Tryck D.

Inställning av timma och minuter Använd B och D.

År, månad, dag inställningar Använd B och D.

S-23

Märk
  Refererar till “Stadsnamn lista” (bak i bruksanvisningen) för att bestämma 
tidszonen för den stad som du önskar att använda klockan i. 
 -  Sommartid innebär att klockan ställs fram en timma i sommarsäsongen.  Lägg 
märke till att perioden, och områdena där sommartid används beror på det 
enskilda landet.  Några länder eller geografiska områden använder kanske inte 
sommartid. 

 -  DST ikonen kommer att förbli i displayen och tiden kommer att öka med 1 
timma när sommartiden är aktiverad.  

 -  Klockans Helautomatiska kalender gör automatiska justeringar i förhållande till 
antal dagar i månaden och skottår. 

 ●4   När du är färdig med inställningen, tryck A för att återvända till 
Tidvisningsfunktionen.

S-24

Världstid

Världstiden visar den aktuella tiden i en av 100 städer (35 tidszoner) runt om i hela 
världen.

Se tiden i andra tidszoner

 ●1   Stå i Tidvisningsfunktionen och tryck C 2 gånger för att förflytta dig till 
världstidfunktionen.

Se “Använda funktioner” (sidan S-14).

 Namnet på den valda världstidstaden visas. 

Aktuell tid i 
världstidstad. 

Stadsnamn

S-25

 ●2   Använd D för att bläddra genom världstidstädernas namn.

Se "Stadsnamn listan" (bakerst i bruksanvisningen).

  När du bläddrar fram till ett stadsnamn så visas tiden i den staden i 
displayen.

  Håll in D för att bläddra snabbare.
  För att visa UTC stadsnamn (UTC skillnad 0), tryck B och D samtidigt.
  Trycks A kommer det valda namnet börja och visas över displayen från 
början av namnet.

 ●3   För att återgå till Tidvisnings funktionen trycker du C 5 gånger.

S-26

Ställa in sommartid (DST)

 ●  I Världstidfunktionen, håll in A i ca. 2 sekunder.

  [DST Hold] visas i displayen. Så kommer [DST 
Hold] försvinna och sommartid inställningen 
kommer att växla till antingen av eller på. 

  DST visas i displayen när sommartid är aktiverad.

Viktigt!

  Även om Mobile Link är aktiverad måste du slå  på sommartid (DST) eller av 
manuellt för Världstiden. 

DST ikon

S-27

Märk

  Sommartid innebär att klockan ställs fram en timma i sommarsäsongen. Lägg 
märke till att perioden, och områdena där sommartid används beror på det 
enskilda landet. Några länder eller geografiska områden använder kanske inte 
sommartid.

  DST ikonen kommer att förbli i displayen och tiden kommer att öka med 1 timma 
när sommartiden är aktiverad.

  Du kan inte ändra sommartid inställningen för UTC världstidzonen.
  Sommartid inställningen gäller bara för den valda tidszonen.  En inställning som 
är konfigurerad för en tidszon påverkar inte andra tidszoner. 

S-28

Alarm och timsignal

Du kan ställa upp till 5 olika alarm. När du har nått ett av alarm tidpunkterna, hörs 
ett alarmljud, eller det vill vibrera i ca 10 sekunder.  Snooze alarmet kommer att 
ljuda i upp till 7 gånger med 5 minuter intervall. 
Timsignalen ljuder eller vibrerar varje hel timma. 

Se “To change the alarm/timer alert method” (sidan S-52).

Välj alarmfunktionen

 ●  Stå i Tidvisningsfunktionen och tryck C 3 gånger för att förflytta dig till 
alarmfunktionen.

Se “Using Modes” (sidan S-14).

 Skärmen för en alarm inställning (Alarm 1 till Alarm 4, snooze eller timsignal) 
visas.

S-29

Skärm för alarm inställning

Alarm nummer

Skärm för Timsignal inställning

Märk

  Om du inte utför några åtgärder under två till tre minuter när klockan 
är i alarm funktionen, kommer klockan automatiskt att växla tillbaka till 
Tidvisningsfunktionen.
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S-30

Ändra en alarminställning

 ●1   I Alarmfunktion används D till att välja den alarm som önskas.

Alarm 1
( )

D D
Alarm 2

( )
Alarm 3

( )

Alarm 4
( )

Timsignal         (
)

Snoozealarm 
( )

DD

D D

S-31

 ●2   Använd A för att välja mellan på och av för den visade inställningen.

 Alarm 1 till Alarm 4
: Alarm hörs inte.

: Alarm hörs bara en gång på den inställda tiden och hörs inte efter det. 

: Ljuder dagligen på den inställda tiden.
 

timsignal
: Timsignalen hörs inte. 

: Timsignalen ljuder varje hel timme.

S-32

 Snooze
: Alarm hörs inte.

: Alarmet hörs på den inställda tiden varje dag, och upp till 7 gånger med 5 
minuters intervaller efter det.  Denna operationen utförs bare en gång. 

: Alarmet hörs på den inställda tiden varje dag, och upp till 7 gånger med 5 
minuters intervaller efter det. Ljuder dagligen på den inställda tiden.

S-33

 Alarm ikonen visas när en alarm har slagits på, mens ikonen för timsignalen 
visas när timsignalen har slagits på.
 När snooze alarmet är påslaget, kommer snooze ikonen och alarm ikonen 
visas. 

Timsignal på

Timsignal ikon

Alarm på

Alarm ikon

S-34

 ●3   För att ändra en alarm inställning håller du in A i ca. 2 sekunder till timtalet för 
det aktuella alarmet börjar att blinka. 

 [SET Hold] visas i displayen. Så kommer [SET Hold] 
att försvinna och timtalet börja att blinka.

 ●4   Varje tryck på C gör att blinkningen flyttar sig mellan tim- och minuttal.
 När tal blinkar är de valda.

 ●5   Använd B och D för att ändra blinkningen och ställ in timmar och minuter så 
som du önskar.

  När du håller in knapparna, går inställningen snabbare. 
  Om klockan är ställt in på 12 timmars visning, kommer PM ikonen att visas i 
displayen i tiden mellan kl.  12.00 på förmiddagen och kl. 11.59 på kvällen.

S-35

 ●6   När du är färdig, tryck A för att gå ut av inställningsskärmen.

 ●7   För att återgå till Tidvisnings funktionen trycker du C 4 gånger.

Stoppa en ton/vibrations varning

 ●  Det pågående alarmet stoppar om du trycker på en av knapparna eller mitt på 
klockans display. 

Märk

  Snooze alarmet kommer att ljuda i upp till 7 gånger med 5 minuter intervall.
  Snooze ikonen (SNZ) kommer att blinka i displayen under de 5 minuters 
intervallerna mellan alarmen. 

  Snooze alarmet kommer att stoppa när något av följande inträffar medan SNZ 
indikatorn blinkar i displayen.
 -  Avaktivera snooze

S-36

 -  Visar inställnings displayen för snooze alarmet
 -  Visar inställnings displayen för tid i Tidvisningsfunktionen.

Testa alarmet

 ●  Stå i Alarmfunktionen och håll in D för att utföra ton/vibrations varning.

S-37

Stoppur

Stopp uret mäter förfluten tid i 1/100 sekunders intervaller upp till 999 timmar, 59 
minuter och 59,99 sekunder. När mätningen av förfluten tid når max. tid börjar den 
automatiskt från noll igen. 

Använda Stoppurfunktionen

 ●  Tryck C 4 gånger i Tidvisningsfunktionen för att 
komma till stoppurfunktionen.

Se “Using Modes” (sidan S-14).

Sekunder
Minuter 1/100 sekunder

Timmar

S-38

Använda stoppuret för tidtagning

 ●  Det följande visar hur stoppuret ska användas. 

  Förfluten tid/ackumulerad tid

D D D D A
Start Stopp (Omstart) (Stopp) Nollställ

  Mellantid (avläsning av förfluten tid som pausas)

D A A D A
Start Mellantid Visning av 

mellantid avslutas
Stopp Nollställ

 Trycks A medan mätning pågår, visas mellantiden ([SPLIT] blinkar), medan 
mätningen av förfluten tid fortsätter internt.

S-39

Märk

  När mätningen av förfluten tid har startat, fortsätter mätningen tills du trycker 
D för att stoppa den, även om du förflyttar dig till en annan funktion och 
även om stoppuret kommer till max tid.

  Om du förflyttar dig till en annan funktion medan en mellantid visas i 
displayen, kommer visningen av mellantiden avbrytas.

S-40

Nedräkningstimmar

Starttiden för nedräkningen kan ställas med ett sekunds steg upp till 100 timmar.  
Klockan kommer att ljuda och vibrera i 10 sekunder när nedräkningen kommer till 
noll. 

Se “To change the alarm/timer alert method” (sidan S-52).

Välj Nedräkningsfunktionen

 ●  Tryck C tre gånger i Tidvisningsfunktionen för att 
komma till Nedräkningsfunktionen.

Se “Using Modes” (sidan S-14).

Sekunder
Minuter 1/10 sekunder

Timmar

S-41

Ange starttid för nedräkningstimern

 ●1   I Nedräkningsfunktionen, håll in A i ca. 2 sekunder.

 [SET Hold] visas i displayen. Så kommer [SET Hold] 
att försvinna och timtalet börja att blinka.

Märk

  Om nedräkningstimern är satt på, tryck D för 
att stoppa den och tryck så A för att återställa 
nedräkningstimern till start tiden för du utför steget 
ovanför.

  Pausa nedräkningstimern genom att trycka A för 
att återställa nedräkningstimerns starttid för du 
utför steget ovanför.

 ●2   Varje tryck på C gör att blinkningen flyttar sig mellan tim-, minut och sekundtal.
 När tal blinkar är de valda.

S-42

 ●3   Använd B och D för att ändra den valda inställningen(timmar, minuter eller 
sekunder).

  När du håller in knapparna, går inställningen snabbare.
  För att ställa starttiden till 100 timmar, må Nedräkningstimern ställs in på 
0H00'00".

 ●4   När du är färdig, tryck A för att gå ut av inställningsskärmen.

Använda nedräkningstimern

 ●  Det följande visar hur Nedräkningstimern ska användas.

D D D D A
Start Stopp (Omstart) (Stopp) Nollställ

Märk
  En ton/vibrationsvarning blir utförd i ca 10 sekunder när nedräkningen 
kommer till noll, och displayen går tillbaka till att visa den skärm som visades 
för nedräkningen startade .

S-43

  Även om du går ut av Nedräkningsfunktionen medan en nedräkning är i 
gång, kommer nedräkningen att fortsätta och ton/vibrations varning kommer 
att utföras när nedräkningen kommer till noll.

Stoppa en ton/vibrations varning

 ●  Det pågående alarmet stoppar om du trycker på en av knapparna eller mitt på 
klockans display.

S-44

Belysning

Du kan använda proceduren under för att lysa upp displayen för lättare avläsning.  
Klockan har också en automatisk belysningsfunktion som lyser upp displayen när 
du vrider klockan mot dig för att se vad klockan är. 

Upplysning av displayen

 ●  Tryck B för att lysa upp displayen.

Märk

  Belysningen slår sig automatiskt av om den är på när ett alarm hörs eller vid 
varning av inkomna samtal eller andra varningar. 

 ◆ Rättningsregler för belysning
Använder du belysningsfunktionen ofta, kommer detta att reducera batteriets 
varaktighet.

S-45

Använda Automatisk belysning

När automatisk belysning är aktiverad kan du vrida klockan mot ansiktet med en 
vinkel på  40˚ eller mera, så kommer belysningen automatisk att gå på.

40˚ eller mer

Märk

  Automatisk belysning blir avaktiverad när ett alarm hörs. 

S-46

 ◆ Aktivering och avaktivering av den automatiska belysningen

 ●    I Tidvisningsfunktionen håller du in B i minst 3 
sekunder
 Detta växlar mellan aktivering av den automatiska 
belysningen (LT ikon visas) och avaktiverad 
(ingen ikon visas).

Automatisk belysning PÅ ikon

S-47

 ◆ Rättningsregler för Automatisk belysning
  Automatisk belysning fungerar kanske inte ordentligt om du vrider på klockan 
mot ansiktet från en vinkel som är större en 15 grader som visas i figuren 
nedanför.

  Låter du den automatiska belysningsfunktionen stå på kan det 
föra till att’batteriet blir tappat för ström.

  Elektronisk statisk laddning eller magnetism kan störa den 
automatiska belysningsfunktionen.  Sker detta måste du försöka 
att sänka armen och vrida den mot dig igen. 

  När klockan förflyttar sig kan du höra ett rasslande ljud.  Detta 
har med den automatiska belysningsfunktionen att göra.  Detta 
indikerar inte funktionsfel. 

  Automatisk belysning är aktiverad i ca.  6 timmar efter att 
du aktiverade funktionen.  Efter detta kommer belysningen 
automatiskt att bli avaktiverad.

S-48

Välj belysningens varaktighet

 ●1   Stå i Tidvisningsfunktionen och håll in A i ca. 2 
sekunder till displayen för inställning av tidszon 
kommer fram.

 ●2   Tryck C nio gånger för att visa inställningen av 
belysningsvaraktigheten.

 Se “Configuring Current Time and Date Settings 
Manually” (sidan S-19).

 Skärmen kommer antingen visa[LT1] eller [LT3].

S-49

 ●3   Tryck D för att bläddra genom belysningsval som är [LT1] (1.5 sekunder) och 
[LT3] (3 sekunder).

 ●4   För att återvända till Tidvisningsfunktionen, trycks A.
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S-30

Ändra en alarminställning

 ●1   I Alarmfunktion används D till att välja den alarm som önskas.

Alarm 1
( )

D D
Alarm 2

( )
Alarm 3

( )

Alarm 4
( )

Timsignal         (
)

Snoozealarm 
( )

DD

D D

S-31

 ●2   Använd A för att välja mellan på och av för den visade inställningen.

 Alarm 1 till Alarm 4
: Alarm hörs inte.

: Alarm hörs bara en gång på den inställda tiden och hörs inte efter det. 

: Ljuder dagligen på den inställda tiden.
 

timsignal
: Timsignalen hörs inte. 

: Timsignalen ljuder varje hel timme.

S-32

 Snooze
: Alarm hörs inte.

: Alarmet hörs på den inställda tiden varje dag, och upp till 7 gånger med 5 
minuters intervaller efter det.  Denna operationen utförs bare en gång. 

: Alarmet hörs på den inställda tiden varje dag, och upp till 7 gånger med 5 
minuters intervaller efter det. Ljuder dagligen på den inställda tiden.

S-33

 Alarm ikonen visas när en alarm har slagits på, mens ikonen för timsignalen 
visas när timsignalen har slagits på.
 När snooze alarmet är påslaget, kommer snooze ikonen och alarm ikonen 
visas. 

Timsignal på

Timsignal ikon

Alarm på

Alarm ikon

S-34

 ●3   För att ändra en alarm inställning håller du in A i ca. 2 sekunder till timtalet för 
det aktuella alarmet börjar att blinka. 

 [SET Hold] visas i displayen. Så kommer [SET Hold] 
att försvinna och timtalet börja att blinka.

 ●4   Varje tryck på C gör att blinkningen flyttar sig mellan tim- och minuttal.
 När tal blinkar är de valda.

 ●5   Använd B och D för att ändra blinkningen och ställ in timmar och minuter så 
som du önskar.

  När du håller in knapparna, går inställningen snabbare. 
  Om klockan är ställt in på 12 timmars visning, kommer PM ikonen att visas i 
displayen i tiden mellan kl.  12.00 på förmiddagen och kl. 11.59 på kvällen.

S-35

 ●6   När du är färdig, tryck A för att gå ut av inställningsskärmen.

 ●7   För att återgå till Tidvisnings funktionen trycker du C 4 gånger.

Stoppa en ton/vibrations varning

 ●  Det pågående alarmet stoppar om du trycker på en av knapparna eller mitt på 
klockans display. 

Märk

  Snooze alarmet kommer att ljuda i upp till 7 gånger med 5 minuter intervall.
  Snooze ikonen (SNZ) kommer att blinka i displayen under de 5 minuters 
intervallerna mellan alarmen. 

  Snooze alarmet kommer att stoppa när något av följande inträffar medan SNZ 
indikatorn blinkar i displayen.
 -  Avaktivera snooze

S-36

 -  Visar inställnings displayen för snooze alarmet
 -  Visar inställnings displayen för tid i Tidvisningsfunktionen.

Testa alarmet

 ●  Stå i Alarmfunktionen och håll in D för att utföra ton/vibrations varning.

S-37

Stoppur

Stopp uret mäter förfluten tid i 1/100 sekunders intervaller upp till 999 timmar, 59 
minuter och 59,99 sekunder. När mätningen av förfluten tid når max. tid börjar den 
automatiskt från noll igen. 

Använda Stoppurfunktionen

 ●  Tryck C 4 gånger i Tidvisningsfunktionen för att 
komma till stoppurfunktionen.

Se “Using Modes” (sidan S-14).

Sekunder
Minuter 1/100 sekunder

Timmar

S-38

Använda stoppuret för tidtagning

 ●  Det följande visar hur stoppuret ska användas. 

  Förfluten tid/ackumulerad tid

D D D D A
Start Stopp (Omstart) (Stopp) Nollställ

  Mellantid (avläsning av förfluten tid som pausas)

D A A D A
Start Mellantid Visning av 

mellantid avslutas
Stopp Nollställ

 Trycks A medan mätning pågår, visas mellantiden ([SPLIT] blinkar), medan 
mätningen av förfluten tid fortsätter internt.

S-39

Märk

  När mätningen av förfluten tid har startat, fortsätter mätningen tills du trycker 
D för att stoppa den, även om du förflyttar dig till en annan funktion och 
även om stoppuret kommer till max tid.

  Om du förflyttar dig till en annan funktion medan en mellantid visas i 
displayen, kommer visningen av mellantiden avbrytas.

S-40

Nedräkningstimmar

Starttiden för nedräkningen kan ställas med ett sekunds steg upp till 100 timmar.  
Klockan kommer att ljuda och vibrera i 10 sekunder när nedräkningen kommer till 
noll. 

Se “To change the alarm/timer alert method” (sidan S-52).

Välj Nedräkningsfunktionen

 ●  Tryck C tre gånger i Tidvisningsfunktionen för att 
komma till Nedräkningsfunktionen.

Se “Using Modes” (sidan S-14).

Sekunder
Minuter 1/10 sekunder

Timmar

S-41

Ange starttid för nedräkningstimern

 ●1   I Nedräkningsfunktionen, håll in A i ca. 2 sekunder.

 [SET Hold] visas i displayen. Så kommer [SET Hold] 
att försvinna och timtalet börja att blinka.

Märk

  Om nedräkningstimern är satt på, tryck D för 
att stoppa den och tryck så A för att återställa 
nedräkningstimern till start tiden för du utför steget 
ovanför.

  Pausa nedräkningstimern genom att trycka A för 
att återställa nedräkningstimerns starttid för du 
utför steget ovanför.

 ●2   Varje tryck på C gör att blinkningen flyttar sig mellan tim-, minut och sekundtal.
 När tal blinkar är de valda.

S-42

 ●3   Använd B och D för att ändra den valda inställningen(timmar, minuter eller 
sekunder).

  När du håller in knapparna, går inställningen snabbare.
  För att ställa starttiden till 100 timmar, må Nedräkningstimern ställs in på 
0H00'00".

 ●4   När du är färdig, tryck A för att gå ut av inställningsskärmen.

Använda nedräkningstimern

 ●  Det följande visar hur Nedräkningstimern ska användas.

D D D D A
Start Stopp (Omstart) (Stopp) Nollställ

Märk
  En ton/vibrationsvarning blir utförd i ca 10 sekunder när nedräkningen 
kommer till noll, och displayen går tillbaka till att visa den skärm som visades 
för nedräkningen startade .

S-43

  Även om du går ut av Nedräkningsfunktionen medan en nedräkning är i 
gång, kommer nedräkningen att fortsätta och ton/vibrations varning kommer 
att utföras när nedräkningen kommer till noll.

Stoppa en ton/vibrations varning

 ●  Det pågående alarmet stoppar om du trycker på en av knapparna eller mitt på 
klockans display.

S-44

Belysning

Du kan använda proceduren under för att lysa upp displayen för lättare avläsning.  
Klockan har också en automatisk belysningsfunktion som lyser upp displayen när 
du vrider klockan mot dig för att se vad klockan är. 

Upplysning av displayen

 ●  Tryck B för att lysa upp displayen.

Märk

  Belysningen slår sig automatiskt av om den är på när ett alarm hörs eller vid 
varning av inkomna samtal eller andra varningar. 

 ◆ Rättningsregler för belysning
Använder du belysningsfunktionen ofta, kommer detta att reducera batteriets 
varaktighet.

S-45

Använda Automatisk belysning

När automatisk belysning är aktiverad kan du vrida klockan mot ansiktet med en 
vinkel på  40˚ eller mera, så kommer belysningen automatisk att gå på.

40˚ eller mer

Märk

  Automatisk belysning blir avaktiverad när ett alarm hörs. 

S-46

 ◆ Aktivering och avaktivering av den automatiska belysningen

 ●    I Tidvisningsfunktionen håller du in B i minst 3 
sekunder
 Detta växlar mellan aktivering av den automatiska 
belysningen (LT ikon visas) och avaktiverad 
(ingen ikon visas).

Automatisk belysning PÅ ikon

S-47

 ◆ Rättningsregler för Automatisk belysning
  Automatisk belysning fungerar kanske inte ordentligt om du vrider på klockan 
mot ansiktet från en vinkel som är större en 15 grader som visas i figuren 
nedanför.

  Låter du den automatiska belysningsfunktionen stå på kan det 
föra till att’batteriet blir tappat för ström.

  Elektronisk statisk laddning eller magnetism kan störa den 
automatiska belysningsfunktionen.  Sker detta måste du försöka 
att sänka armen och vrida den mot dig igen. 

  När klockan förflyttar sig kan du höra ett rasslande ljud.  Detta 
har med den automatiska belysningsfunktionen att göra.  Detta 
indikerar inte funktionsfel. 

  Automatisk belysning är aktiverad i ca.  6 timmar efter att 
du aktiverade funktionen.  Efter detta kommer belysningen 
automatiskt att bli avaktiverad.

S-48

Välj belysningens varaktighet

 ●1   Stå i Tidvisningsfunktionen och håll in A i ca. 2 
sekunder till displayen för inställning av tidszon 
kommer fram.

 ●2   Tryck C nio gånger för att visa inställningen av 
belysningsvaraktigheten.

 Se “Configuring Current Time and Date Settings 
Manually” (sidan S-19).

 Skärmen kommer antingen visa[LT1] eller [LT3].

S-49

 ●3   Tryck D för att bläddra genom belysningsval som är [LT1] (1.5 sekunder) och 
[LT3] (3 sekunder).

 ●4   För att återvända till Tidvisningsfunktionen, trycks A.
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S-50

Andra inställningar

Du kan använda proceduren i detta avsnittet till att slå knapp ljudet på eller av. 
Du kan också välja antingen ljud eller vibration som varningsmetod för alarm och 
nedräkningen. 

Slå av och på knappljudet

 ●1   Stå i Tidvisningsfunktionen och håll in A i ca. 2 
sekunder till displayen för inställning av tidszon 
kommer fram.

S-51

 ●2   Tryck C nio gånger för att visa inställningen av 
knappljudet.

 Se “Configuring Current Time and Date Settings 
Manually” (sidan S-19).

 Skärmen kommer antingen att visa [KEY ] eller 
[MUTE].

 ●3   Tryck D fär att våxla mellan [KEY ] (Pö) och [MUTE] 
(AV).
 Når [MUTE] (AV) år vald, kommer MUTE ikonen 
visas fär att indikera att knappljudet år avaktiverad. 

Mute ikon

S-52

 ●4   Fär att återvånda till Tidvisningsfunktionen, trycks A.

Mårk

  Proceduren äver berär bara knappljudet.  Alarm, timsignal och nedråkningsalarm 
blir inte berärda. 

Ändra varningsmetod av alarm/nedråkning

 ●1   Stå i Tidvisningsfunktionen och håll in A i ca. 2 
sekunder till displayen fär instållning av tidszon 
kommer fram.

1  
 ●2   Tryck C 11 gånger fär att visa skårmen fär varnings 
instållning.
 Se “Configuring Current Time and Date Settings 
Manually” (sidan S-19).

 Skårmen kommer antingen att visa [VIB] eller [BEEP].

S-53

 ●3   Tryck D fär att våxla mellan [VIB] och [BEEP].
 Vibrations ikonen visas i displayen når [VIB] år vald.

: Varning med vibration. 

: Varning med ljud. 

Vibreringsvarning

Vibrations varning

Ljud varning

 ●4   Fär att återvånda till Tidvisningsfunktionen, trycks A.

S-54

Indikation på svagt batteri

En ikon visar svagt batteri i displayen når batteriet når under en viss nivå. Några 
av klockans funktioner kommer inte att vara tillgångliga når ikonen som visar svagt 
batteri blir synlig i displayen. Om ikonen som visar svagt batteri visas i displayen, 
bär batteriet bytas ut så snart som mäjligt.

Mårk

  Fär information om batteriets livstid samt batteri typ, se "Produkt specifikationer".

Se “Specifications” (sidan S-56).

S-55

Fäljande beskriver hur svag batteri nivå påverkar klockans funktioner.
  Klockan går till Tidvisningsfunktionen. 
  Bluetooth kopplingen slås av och Mobile Link år 
avaktiverad. 

  Belysningen blir avaktiverad. 
  Varning härs och vibrationen blir avaktiverad. 
  Dubbel tryck blir avaktiverad. 

Mårk

  ö terupprepad anvåndning av Mobil Link funktioner, belysning, ton/vibration 
varning eller andra funktioner äver en kort period kan resultera batteri nivån 
sjunker kortvarigt. Detta kan medfära en kortvarig visning av batterinivå ikonen 
och en begrånsad tillgång till några av klockans funktioner.

Indikation på svagt batteri

S-56

Specifikationer

Noggrannhet 
vid normal 
temperatur

: ±15 sekunder per månad

Basis 
funktioner

: Timmar, minuter, sekunder, a.m./p.m. (P); 12/24-timmars 
tidvisningsformat; Månad, datum, veckodag; Full automatisk 
kalender (2000 till 2099); Instållning av sommartid

Vårldstid : Aktuell tid i 100 ståder (35 tids zoner) + UTC (Universal 
Coordinated Time) tidvisning; instållning av sommartid.

Alarm och 
timsignal

: Alarm
5 dagliga alarm med en snooze alarm
Instållningsenhet: Timme, minut
Signal eller vibrationsvarsling: 10 sekunder

timsignal
Ljuder eller vibrerar varje hel timme

S-57

Stoppur : Måttenhet: 1/100 sekunder
Måtkapacitet:  999:59'59.99" (1000 timmar)
Måt noggrannhet: ±0.0006%
Måtfunktioner:  Färfluten tid/ackumulerad tid, mellantider

Nedråknings
timern

: Nedråknings enhet: 1/10 sekunder
Nedråkningsintervaller: 100 timmar
Måt noggrannhet: ±0.0006%
Instållningsenhet: 1 sekund
Signal fär att tiden år ute:  10 sekunds signal eller vibration

S-58

Mobil Link 
Funktion

: Tidskorrigering
Automatisk korrigering/Manuell korrigering

Varsel
Ljud och/eller vibrations varsel fär inkomna samtal, inkomna 
mail, inkomna SMS, kalender varsel etc.
Informations visning (sista motagna informationen)

Telefon hittar
Varselljud fär klockans anvåndning härs mobiltelefonen.

Data kommunikationsspecifikationer
Bluetooth® v4.0 (Bluetooth® lågenergi teknologi kompatibel)
Data rate: 1 Mbps
Prestation: 0 dBm (1 mW)
Kommunikations råckvidd  Max 2 meter. (Beror på miljä)
kryptering: 128 bit AES

S-59

Annat : Varsel fär svag batterinivå: Automatisk retur till Tidvisningsfunktion; 
Energisparfunktion; Vibrations varsel; Tryckfunktion; starkt LED lys; 
Automatiskt ljus; valbar ljusvaraktighet, Anvåndning ljud på/av

Batteri : Ett lithium batteri (Sort: CR2032)

Ca. levetid fär 
batteri:

: Ca. 2 år
Färutsåtter
  Mobil Link Funktioner: 12 timmar/dag
 Kontrollfunktion: 2 timmar/dag
 Varslar fär inkomna samtal:  3 gånger (ljud och vibration i 2 

sekunder) per dag.
 Inkomna mail, andra varsel  10 gånger (ljud och vibration i 2 

sekunder) per dag.
  Belysningsfunksjonen: En gång (1,5 sekunder) per dag
  Alarm: En gång (ljud bara i10 sekunder) per dag

Ca batteri livstid kan bli kortat ned vid oftare anvåndning av 
funktioner

S-60 L-1

Stadskod Tabell

L-2

Stads
kod By UTC forskjell/

GMT differanse
PPG Pago Pago -11
HNL Honolulu -10
ANC Anchorage -9
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  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.
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S-50

Andra inställningar

Du kan använda proceduren i detta avsnittet till att slå knapp ljudet på eller av. 
Du kan också välja antingen ljud eller vibration som varningsmetod för alarm och 
nedräkningen. 

Slå av och på knappljudet

 ●1   Stå i Tidvisningsfunktionen och håll in A i ca. 2 
sekunder till displayen för inställning av tidszon 
kommer fram.

S-51

 ●2   Tryck C nio gånger för att visa inställningen av 
knappljudet.

 Se “Configuring Current Time and Date Settings 
Manually” (sidan S-19).

 Skärmen kommer antingen att visa [KEY ] eller 
[MUTE].

 ●3   Tryck D fär att våxla mellan [KEY ] (Pö) och [MUTE] 
(AV).
 Når [MUTE] (AV) år vald, kommer MUTE ikonen 
visas fär att indikera att knappljudet år avaktiverad. 

Mute ikon
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 ●4   Fär att återvånda till Tidvisningsfunktionen, trycks A.

Mårk

  Proceduren äver berär bara knappljudet.  Alarm, timsignal och nedråkningsalarm 
blir inte berärda. 

Ändra varningsmetod av alarm/nedråkning

 ●1   Stå i Tidvisningsfunktionen och håll in A i ca. 2 
sekunder till displayen fär instållning av tidszon 
kommer fram.

1  
 ●2   Tryck C 11 gånger fär att visa skårmen fär varnings 
instållning.
 Se “Configuring Current Time and Date Settings 
Manually” (sidan S-19).

 Skårmen kommer antingen att visa [VIB] eller [BEEP].
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 ●3   Tryck D fär att våxla mellan [VIB] och [BEEP].
 Vibrations ikonen visas i displayen når [VIB] år vald.

: Varning med vibration. 

: Varning med ljud. 

Vibreringsvarning

Vibrations varning

Ljud varning

 ●4   Fär att återvånda till Tidvisningsfunktionen, trycks A.
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Indikation på svagt batteri

En ikon visar svagt batteri i displayen når batteriet når under en viss nivå. Några 
av klockans funktioner kommer inte att vara tillgångliga når ikonen som visar svagt 
batteri blir synlig i displayen. Om ikonen som visar svagt batteri visas i displayen, 
bär batteriet bytas ut så snart som mäjligt.

Mårk

  Fär information om batteriets livstid samt batteri typ, se "Produkt specifikationer".

Se “Specifications” (sidan S-56).
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Fäljande beskriver hur svag batteri nivå påverkar klockans funktioner.
  Klockan går till Tidvisningsfunktionen. 
  Bluetooth kopplingen slås av och Mobile Link år 
avaktiverad. 

  Belysningen blir avaktiverad. 
  Varning härs och vibrationen blir avaktiverad. 
  Dubbel tryck blir avaktiverad. 

Mårk

  ö terupprepad anvåndning av Mobil Link funktioner, belysning, ton/vibration 
varning eller andra funktioner äver en kort period kan resultera batteri nivån 
sjunker kortvarigt. Detta kan medfära en kortvarig visning av batterinivå ikonen 
och en begrånsad tillgång till några av klockans funktioner.

Indikation på svagt batteri

S-56

Specifikationer

Noggrannhet 
vid normal 
temperatur

: ±15 sekunder per månad

Basis 
funktioner

: Timmar, minuter, sekunder, a.m./p.m. (P); 12/24-timmars 
tidvisningsformat; Månad, datum, veckodag; Full automatisk 
kalender (2000 till 2099); Instållning av sommartid

Vårldstid : Aktuell tid i 100 ståder (35 tids zoner) + UTC (Universal 
Coordinated Time) tidvisning; instållning av sommartid.

Alarm och 
timsignal

: Alarm
5 dagliga alarm med en snooze alarm
Instållningsenhet: Timme, minut
Signal eller vibrationsvarsling: 10 sekunder

timsignal
Ljuder eller vibrerar varje hel timme
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Stoppur : Måttenhet: 1/100 sekunder
Måtkapacitet:  999:59'59.99" (1000 timmar)
Måt noggrannhet: ±0.0006%
Måtfunktioner:  Färfluten tid/ackumulerad tid, mellantider

Nedråknings
timern

: Nedråknings enhet: 1/10 sekunder
Nedråkningsintervaller: 100 timmar
Måt noggrannhet: ±0.0006%
Instållningsenhet: 1 sekund
Signal fär att tiden år ute:  10 sekunds signal eller vibration
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Mobil Link 
Funktion

: Tidskorrigering
Automatisk korrigering/Manuell korrigering

Varsel
Ljud och/eller vibrations varsel fär inkomna samtal, inkomna 
mail, inkomna SMS, kalender varsel etc.
Informations visning (sista motagna informationen)

Telefon hittar
Varselljud fär klockans anvåndning härs mobiltelefonen.

Data kommunikationsspecifikationer
Bluetooth® v4.0 (Bluetooth® lågenergi teknologi kompatibel)
Data rate: 1 Mbps
Prestation: 0 dBm (1 mW)
Kommunikations råckvidd  Max 2 meter. (Beror på miljä)
kryptering: 128 bit AES
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Annat : Varsel fär svag batterinivå: Automatisk retur till Tidvisningsfunktion; 
Energisparfunktion; Vibrations varsel; Tryckfunktion; starkt LED lys; 
Automatiskt ljus; valbar ljusvaraktighet, Anvåndning ljud på/av

Batteri : Ett lithium batteri (Sort: CR2032)

Ca. levetid fär 
batteri:

: Ca. 2 år
Färutsåtter
  Mobil Link Funktioner: 12 timmar/dag
 Kontrollfunktion: 2 timmar/dag
 Varslar fär inkomna samtal:  3 gånger (ljud och vibration i 2 

sekunder) per dag.
 Inkomna mail, andra varsel  10 gånger (ljud och vibration i 2 

sekunder) per dag.
  Belysningsfunksjonen: En gång (1,5 sekunder) per dag
  Alarm: En gång (ljud bara i10 sekunder) per dag

Ca batteri livstid kan bli kortat ned vid oftare anvåndning av 
funktioner
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