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Funktioner
• För att växla mellan klockans funktioner, tryck C.
• För att tända bakgrundsbelysningen, tryck B.

– Vi önskar dig lycka till med ditt nya armbandsur !

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

•  Om klockans display visar PS har strömsparfunktionen aktiverats
– se Referenser.

Armbandsuret behöver ljus/belysning
Klockans batteri laddas via en solcell.
• När klockan ej används bör den

förvaras i ljus miljö.
• Om tröja/skjortärm/jacka/kavaj täcker

solcellen vid användande kan
batterinivån bli låg.

• Då batterinivån blir alltför låg avaktiveras
några av klockans funktioner.

• Om batteristyrkan helt är
slut måste klockan
grundjusteras igen.

Batteriet laddas i ljus miljö Batteriet laddas ur i mörker

Ljuskälla Energi

Batteri

Alla funktioner
aktiverade

Några eller
alla funktioner
avaktiverade

Solcell

Världstid Alarm

Stoppur

Batterinivå/Mottagning

Timer

Tidvisning

3. När den position som du önskar justera blinkar, tryck D och/eller B för att
justera enligt följande:

Display För att justera Tryck

Justera Stadskod D (Öst) eller B (Väst)

DST (Sommartid) ON / OFF D

12 eller 24 timmarsvisning D

Nollställa sekundvisning D

Justera Timmar och minuter D ( + ) och B ( – )

Justera Årtal D ( + ) och B ( – )

Justera Månad och Dag D ( + ) och B ( – )

Tangenttoner  ON /  OFF D

Justera belysningtid D

LT1 1.5 sek LT3 3 sek

Strömsparfunktion ON eller OFF D

4. Tryck A för att avsluta.

• Vid nollställning av sekundsiffrorna och när sekundvisningen är inom 30 till
59, nollställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om sekund siffrorna är inom
00 till 29 är minutsiffrorna oförändrade.

• Årtal kan ställas in mellan år 2000 och 2099.
• Klockans autokalender tar även hänsyn till skottår.
• Tidvisning i samtliga Stadskoder i Tidvisningsfunktionen och Världstids-

funktionen kalkyleras enligt regler för UTC. Baserat på Hemstadskoden.

Tidvisning
I Tidvisningsfunktionen visas aktuell tid och datum. Här utförs manuell justering
av tid och datum.

Viktigt
Innan du gör justering av tid och datum manuellt skall alltid rätt Hemstad väljas.

Manuell justering av digital tidvisning
och datum
1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll A i ca

tre sekunder, släpp när "ADJ"
visas på displayen.

2. Tryck C för att flytta markören mellan följande
justeringsalternativ:

Stadskod 12/24-tim Sekunder

Språk

MinuterTimmar

Dag Månad År

DST

TangenttonerBelysning
varaktighet

Veckodag

Dag

Sekunder

PM indikator

Timmar : Minuter

Sekunder Sekunder

Månad

Stadskod



Sommartid / DST (Daylight Saving Time)
Sommartid är justering från standardtid med en hel timme.

Att justera inställning för Sommartid/DST
1. I Tidsvisningsfunktionen, tryck och håll A i ca 3 sekunder, släpp när "ADJ"

visas. Vald Hemstadskod blinkar.
2. Tryck C för att aktivera inställning för Sommartid/DST.
3. Tryck D för att växla inställning mellan ON och OFF.

OFF DST/sommartid är avaktiverad.
ON DST/sommartid är aktiverad,

aktuell tid flyttas fram en timme.
4. Tryck A för att avsluta.

Analog Tidvisning
Klockans analoga tidvisning är synkroniserad med klockans digitala tidvisning.
Den analoga tidvsiningen justeras automatiskt
– när den digitala tidvisningen justeras manuellt
– när justering av Stadskod utförs
– vid justering av sommartid on/off
• Om klockans analoga tidvisning ej överensstämmer med den digitala

tidvisningen kan manuell justering utföras.

Världstid
Med Världtidsfunktionen kan du kontrollera tiden
i 48 Städer (31 tidszoner) världen över.
• Världstiden är synkroniserad med Hemstad-

skoden, om tiden verkar vara fel kontrollera
Hemstads tiden.

Att visa aktuell tid för en annan tidszon
• I Världstidsfunktionen, tryck D,  detta visar aktuell Stadskod i ca 2 sekunder,

följt av aktuell tid i samma Stad.
• För att att scrolla bland Stadskoderna tryck D när Stadskoden visas. Stads-

koderna visas i enlighet med Stadskodstabellen.
• För ytterligare information om Stadskoder och tidszoner – se Stadskodstab-

ellen.
Att växla DST ON/OFF för en Stadskod i
Världstidsfunktionen
1. I Världstidsfunktionen, tryck D för att välja den

Stadskod du vill justera för DST.
2. Tryck och håll inne A för att växla mellan DST

On/Off (DST-indikatorn aktiveras/avaktiveras
på displayen)

• DST kan ej aktiveras om UTC är vald som
Stadskod.

• Inställningen för DST påverkar endast aktuell
stadskod.

DST indikator

Aktuell världstid

Stadskod

Att växla din Hemstadskod med vald Stadskod
i Världstidsfunktionen
Denna procedur är praktisk när du reser mellan två platser ofta.
1. I Världstidsfunktionen, tryck D för att välja den Stadskod du vill använda.
2. Tryck och håll inne A och B tills klockan ger en kort signal.
• Din Hemstadskod är nu den valda stadskoden i Världstidsfunktionen och vice

versa.
• Aktuell tid för din Hemstadskod visas nu på displayen där normalt Värdstiden

visas.

Alarmtid
Timar : Minuter

Inställning av alarm
1. I Alarmfunktionen, välj alarm, tryck C för scrolla bland alarmen enligt nedan.

Alarm
Klockan har 5 dagliga alarm och timsignal.
• Dagliga alarm ger signal i 10 sekunder
• Timsignalen ger signal varje hel timme.

2. Tryck och håll inne A tills timsiffrorna börjar blinka på displayen.
• Alarmet aktiveras nu automatiskt.
3. Tryck C för att växla mellan inställning av Timmar eller Minuter.
4. När position blinkar justera:

Tryck D ( + ) eller B ( + ) för att justera.
5. Tryck A för att avsluta.

Alarmfunktion
Alarmsignalen ljuder på inställd tid och i ca 10 sekunder.
• För att stänga av alarmsignalen, tryck valfri knapp.

Alarmnummer Alarmtid

Ca 2 sekund

Alarm och Timsignal ON/OFF
1. I Alarmfunktionen, tryck C för att välja alarm

eller timsignal.
2. Tryck och håll inne A tills indikator för status

börjar blinka på displayen.
3. Tryck C för att växla mellan ON/OFF.
4. Tryck A för att avsluta.

Alarm ON indikator

Timsugnal ON indikator

Timer

Timer 1 Timer 2

3. För att justera tryck D ( + ) eller B ( – ).

Minuter och sekunder

Antal repetitioner

• För att avaktivera timerstarttid ställ in 00'00"
som timerstarttid.

4. Tryck A för att avsluta.

Minuter

Sekunder

Minuter

Sekunder

Denna klocka är utrustad med 2 timers (dual timers). Timerfuntionen kan ställas
in så att när den ena timern räknat ner till noll, startas den andra timer automa-
tiskt. Antalet reptitioner som timerna skall starta om kan ställas mellan 1 och 10
gånger.
• Timerfunktionen kan utföra nedräkning från 99 minuter och 55 sekunder till 0.
• Timerstarttiden kan ställas i 5-sekundersintervall.
• Klockan ger en kort signal när någon av de två timers nedräkning nått noll.

När timern nått sin sista repitetion ger klockan en 5 sekunder långsignal.

Nedräkning och slutsignal
När nedräkning nått noll ger klockan en 5 sekunder lång signal. Tyck valfri tang-
ent för att stänga av signalen.

2 sekunder

Tryck

Att ställa in Timerfunktionen
1. När starttiden visas I Timerfunktionen, tryck

och håll inne A tills timerstarttiden börjar att
blinka.

• Om startiden ej visas - se "Att använda Timer-
funktionen"

2. Tryck C för att välja timer och justera tid enligt
följande:

Timer 1
Minuter

Timer 1
Sekunder

Timer 2
Minuter

Timer 2
Sekunder

Antal repetitioner
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Start Stopp Återstart Stop Nollställ

Start Mellantid Fortsätt Stopp Nollställ
SPL visas på displayen

Start Mellantid Stopp Fortsätt Nollställ
Först i mål Andre i mål Visar tiden

för andre i mål.

Stoppur
Stoppuret mäter tid upp till 59 minuter, 59,9 sek-
under.
• Om tidtagning skall ske längre tid än klockans

maxtid fortsätter klockan från 0.
• Tidtagningen fortsätter även om du lämnar

Stoppursfunktionen.
Minuter

Sekunder

Belysning
Klockan är utrustad med LED-belysning.

• Tryck B för att tända belysningen.

Att ändra belysningstid
1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne A

tills displayen börjar att blinka.
2. Tryck C 10 gånger tills LT1 eller LT3 visas.
3. Tryck D för att växla mellan LT1 ( ca 1 se-

kund) och LT3 (ca 3 sekunder).
4. Tryck A för att avsluta.

Att använda Timerfunktionen
I Timerfunktionen, tryck D för att starta nedräkningen.
• Tyck A under pågående nedräkning för att visa nuvarande repetition.
• Under pågående nedräkning visas Timer 1 och 2 växelvis på displayen.
• är nedräkning stoppats, tryck A för att återställa till inställd timerstarttid.
• Nedräkningen fortsätter även om du använder någon annan av klockans funk-

tioner.
• Klockan ger en signal i 5 sekunder när timertiden räknats ner.
• Tryck D för att stoppa nedräkningen, tryck D  för att återuppta nedräkningen.
• För att avsluta nedräkningen tryck och håll inne D därefter A.

2 sekunder

Tryck
Nuvarande

timertid
Timer (1 eller 2)

Antal repetitioner

Nuvarande repetition nr

Batteri

Viktigt!
• Vid lagring av klockan under längre perioder i mörkt rum 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.
Men ett laddningsbart batteri kan förlora sin laddningsegenskap efter en tid
och behöver då bytas ut. Ta då kontakt med din Casio återförsäljare.

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

Denna klocka är utrustad med en sol-
cell och laddningsbart batteri som lad-
das upp av solcellen.

Batterinivåindikator
Batterinivåindikatorn visar status på klockans bat-
teri enligt följande:

Laddning
När klockan batteri laddas kan klockan bli varm (väldigt varm). Vid laddning i
extremt starkt solsken – kontrollera klockans temperatur.

• Vid nivå 3 blinkar laddningsindikatorn, ladda klockan snarast.
• Vid nivå 5 återställs klockans alla funktioner till fabriksinställda värden.
• Om klockan placeras i direkt solsken/väldigt stark varm belysning kan

batterinivåindikatorn tillfälligt visa fel nivå. Korrekt nivå visas när  temperatu-
ren blivit normal.

• Om Belysning eller Alarmsignal/alarm a k t i -
veras ett flertal gånger under en kort tidspe-
riod kan indikator  för "återhämtning" visas
på displayen. När batteriet laddats aktiveras
funktionerna igen och indikatorn försvinner från
displayen.

Laddningsguide
För att klockan skall klara normal daglig användning behöver klockan exponeras
i ljus.
Ljusskälla Uppskattad laddtid
Utomhus, solljus, 50.000 lux 8 minuter
Solljus genom ett fönster, 10.000 lux 30 minuter
Dagsljus genom fönster
(en molnig dag), 5000 lux 48 minuter
Inomhusbelysning, 500 lux 8 timmar

Laddtider
Nedanstående tabell visar hur lång tid klockan behöver exponeras för att ta
laddningsnivån från en nivå till en annan:
Ljuskälla Nivå 5 Nivå 4 Nivå 3 Nivå 2 Nivå 1
Utomhus, solljus 50.000 lux 3 tim 35 tim 10 tim
Solljus genom ett fönster
10.000 lux 10 tim 133 tim 36 tim
Dagsljus genom fönster
(en molnig dag) 5.000 lux 16 tim 216 tim 58 tim
Inomhus, flourocerande
belysning 194 timmar             – – –

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

Solcell

Batterinivåindikator

Alla funktioner tillgängliga.

Alla visare ställer sig i kl 12 position och samtliga
funktioner förutom tidvisning är avstängda.

Nivå Indikator Funktion/status

Alla funktioner tillgängliga.

Klockan visar tidvisningen och sekundvisaren
hoppar över en sekund All tidskalibrering,
signaler och belysning är avaktiverade.

Alla funktioner är avstängda.

Ladda snarast!

Återhämtning
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REFERENSER
Tangenttoner
Tangenttonerna hörs när någon av klockans tangenter
trycks in.

Tangenttoner ON/OFF
1. I Tidsvisningsfunktionen, tryck och håll A i ca två

sekunder, släpp när "ADJ" visas.
2. Tryck C 9 gånger för att aktivera inställning för

Tangenttoner,  eller  visas.
3. Tryck D för att växla mellan ON ( ) och OFF

( ).
4. Tryck A för att avsluta.

Strömsparfunktion
När strömsparfunktionen är aktiverad kommer klockan
automatiskt att gå ner i strömsparläge i mörker.
Följande tabell visar vilka funktioner som finns tillgäng-
liga när klockan är i strömsparläge:

Uppskattad tid Display Funktioner
i strömsparläge

60 till 70 minuter Släckt • Display ej tillgänglig
• Alla funktioner är aktiva
• Analog tidvisning stoppad "kl 12"

6 till 7 dagar Släckt • Display, belysning och signaler är
avaktiverade
• Analog tidvisning stoppad "kl 12"
• Mottagning av tidssignal ej
tillgänglig

För att avaktivera strömsparläge, gör något av följande:
– Placera klockan till en mer upplyst/belyst plats.
– Tryck valfri tangent.

Tidvisning
• Vid nollställning av sekundsiffrorna och när sekundvisningen är inom 30 till

59, nollställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om sekund siffrorna är inom
00 till 29 är minutsiffrorna oförändrade.

• Årtal kan ställas in mellan år 2000 och 2099.
• Klockans autokalender tar även hänsyn till skottår.
• Tidvisning i samtliga Stadskoder i Tidvisningsfunktionen och Världstids-

funktionen kalkyleras enligt regler för UTC. Baserat på Hemstadskoden.
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Justering av visare
Starkt magnetfält eller en kraftig stöt kan påverka positionen av klockans visare.
Om den analoga och digitala tidvisningen ej stämmer överens kan visarnas
postition justeras.

Att manuellt justera tidvisare
1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll A i ca femsekunder. Släpp när "H-SET"

visas på displayen.
• Släpp inte A förrän "H-SET" visas.
• Minut- och timvisaren förflyttas till kl "12-position",

"0:00" blickar på displayen.
• Om visarna EJ pekar exakt på kl "12-position", tryck D ( + ) eller B ( – ) för att

justera visaren till rätt position, hålle inne för snabbförflyttning
4. När visarna är korrekt justerade, tryck A för att avsluta.
• Efter att visarnas positioner är justerade, kontrollera att både digital och analoga

tid visar samma tid.

Stadskodstabell


