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Gratulerar till ditt inköp av denna klocka från CASIO.  

Om bruksanvisningen  

Förfl yttar sig 2  Sekundvisaren i jämn takt med en sekund per steg?  

NEJ JAJA

Klockan har tillräcklig laddning. 

Information om laddning fi nns under 

"Laddning av klockan". 

JA NÄSTANÄSTA

Batterinivån är låg. Ladda klockan genom att 

placera den på en plats där den exponeras 

för ljus. Läs mer under "Laddning av klockan". 

Gå till steg 2. 

Följ anvisningarna under “Ändra inställningar för vald tidszon” för att ställa in

tidszon och sommartid. 

Viktigt! 
För att tidsinställningssignalen ska kunna tas emot korrekt, måste inställningarna av  

vald tidszon, tid och datum i Tidvisningsfunktionen vara korrekta. Kontrollera att dessa inställningar 

stämmer.  

Följ anvisningarna under “Ändra inställningar för vald tidszon” för att ställa in

tidszon och sommartid. 

Viktigt! 
För att tidsinställningssignalen ska kunna tas emot korrekt, måste inställningarna av  

vald tidszon, tid och datum i Tidvisningsfunktionen vara korrekta. Kontrollera att dessa inställningar 

stämmer.  

Denna klocka har inte någon tidszon som motsvarar en differens på - 3,5 timmar i 
förhållande till UTC. Därför kan den radiokontrollerade tidvisningsfunktionen inte visa 
rätt tid för Newfoundland, Canada.  

Observera att CASIO COMPUTER CO., LTD. inte påtar sig något ansvar för skada eller 
förlust som drabbar dig eller tredje part till följd av användning av eller fel på denna 
produkt.  

Förfl yttar sig 2  Sekundvisaren två sekunder 

per steg eller har den stannat helt?

2. Kontrollera inställningen för vald tidszon och sommartid (DST).  2. Kontrollera inställningen för vald tidszon och sommartid (DST).  

1. Tryck in  i ca två sekunder för att växla till Tidvisningsfunktionen, och obser-
vera sedan hur 2  Sekundvisaren rör sig.  

1. Tryck in  i ca två sekunder för att växla till Tidvisningsfunktionen, och obser-
vera sedan hur 2  Sekundvisaren rör sig.  

3. Ställ in den aktuella tiden.  3. Ställ in den aktuella tiden.  

• Ställa in tid med en tidsinställningssignal 
Se “Förberedelser för signalmottagning”. 

• Ställa in tid manuellt 
Se ”Manuell inställning av tid och datum”. 

Klockan är nu klar att användas. 

•   Information om den radiokontrollerade tidvisningsfunktionen fi nns under ”Radiokontrollerad 
tidvisningsfunktion”. 

• Ställa in tid med en tidsinställningssignal 
Se “Förberedelser för signalmottagning”. 

• Ställa in tid manuellt 
Se ”Manuell inställning av tid och datum”. 

Klockan är nu klar att användas. 

•   Information om den radiokontrollerade tidvisningsfunktionen fi nns under ”Radiokontrollerad 
tidvisningsfunktion”. 

I denna bruksanvisning används siffrorna ovan vid hänvisningar till de olika visarna och 
indikatorerna.  

Kontrollera följande innan du använder klockan  

Knappfunktionerna anges med hjälp av bokstäverna  till   
såsom visas på bilden. 

Visare  

1  Timvisare 

2  Sekundvisare 

3  Minutvisare 

4   Övre visare: indikerar en tid i 24-timmarsformat beroende på

 vald funktion.

5  Nedre visare: Indikerar nuvarande funktion.

6  Datum

Om kronan  

Låsa kronan
För att låsa kronan, tryck kronan nedåt och ställ spåret så att det 
pekar på Markering 1.

Notera!
• Normalt skall kronan vara i låst läge för att förhindra oav-

siktlig justering.

Lossa kronan
För att lossa kronan, ställ spåret så att det pekar på Markering 
1 och drag ut kronan.

Drag ut kronan
Efter att ha lossat kronan, ta tag i ringen och drag utåt.

Rotera kronan
Vrida kronan för att justera visarna position.

Rotera kronan – hög hastighet 1
Vrid tre korta vrid snabbt medsols. 

Rotera kronan – hög hastighet 2 (snabbast)
Efter att ha startat hög hastighet 1, vrid ytterligare tre korta vrid 
snabbt medsols. 

Rotera kronan – Stoppa hög hastighet
Vrid kronan et kort vrid motsols eller tryck på någon av A, B 
eller C.

Tryck in kronan
Tryck in kronan.

När du inte har på dig 
klockan, ska den förvaras 
på en plats där den expo-
neras för ljus. 

•   Klockan laddas optimalt när 
den exponeras för så starkt 
ljus som möjligt.  

När du bär klockan runt 
handleden, ska du se till att 
klockans framsida inte skyms 
från ljus av t.ex. ärmar på 
kläder. 

•   Klockan kan växla till viloläge 
även om framsidan endast 
delvis är täckt av ett klä-
desplagg.  

Om du lämnar klockan för laddning i starkt solljus kan den bli mycket varm.  

Var försiktig när du tar i klockan, så att du undviker brännskada. Klockan blir extra 
varm när den ligger på följande platser under lång tid. 

•   På instrumentbrädan i en bil som är parkerad i direkt solljus 

•   För nära en glödlampa 

•   I direkt solljus 

Viktigt!  

•   Förvara klockan på en ljus plats om du inte använder den under längre perioder. Detta förhindrar 
att batteriet laddar ur. 

•   Om klockan förvaras på en alltför mörk plats eller om du bär klockan på ett sätt som skymmer 
den från solljus, kan batteriet ladda ur. Se till klockan exponeras för ljus när detta är möjligt. 

Laddning av klockan  

På klockans framsida sitter en solcell som omvandlar ljus till ström. Den alstrade ström-
men laddar ett inbyggt laddningsbart batteri, som förser klockan med ström. Klockan 
laddas när den exponeras för ljus. 

Laddningsanvisningar  Varning! 

Kronan på detta armbandsur har positionslåsning av kronan och 
går endast att dra ut när spåret pekar på Markering 2.

Markering 1

Markering 2

Drag ut Vrid Tryck in

Spår
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Låg batterinivå  
Låt batterinivå indikeras av sekundvisarens rörelser i Tidvisningsfunktionen.

•  Om 2  Sekundvisaren förfl yttar sig normalt med en sekund per steg, är batteriet på Nivå 1.  

•   Om 2  Sekundvisaren förfl yttar sig två sekunder per steg, är batteriet på Nivå 2. Exponera 

klockan för ljus snarast möjligt, så att batteriet kan laddas.  

Nivå  Visarens rörelse  Funktionsstatus  

1 Normal Alla funktioner aktiverade

2
2  Sekundvisaren förfl yttar sig två sekunder 

per steg.  

Signaler och mottagning av tidsinställnings-

signal är avaktiverat 

3 2  Sekundvisaren har stannat.  Alla funktioner är avaktiverade 

•   När batterinivån sjunker till Nivå 3, avaktiveras alla funktioner men klockan bibehåller tidsinställ-
ningen internt i ca en vecka. Om du laddar batteriet tillräckligt under denna period, justeras de 
analoga visarna automatiskt till rätt tid och den normala tidsvisningen återupptas. Efter en vecka 
raderas alla inställningar (inklusive tidsinställningen). När batteriet sedan laddas på nytt återgår 
alla inställningar till de ursprungliga fabriksinställningarna. 

Energisparfunktion 
Klockan är konstruerad för att växla till energisparfunktion när batterinivån sjunker under 
en viss nivå till följd av överanvändning av alarmsignalen. Under denna tid står visarna 
stilla. Observera att alla funktioner avaktiveras när klockan är i energisparfunktionen. 

Visarna återgår till korrekt läge och klockan återfår sin normala funktion när batterinivån 
återhämtat sig. Om du placerar klockan på en plats där den exponeras för ljus, återhäm-
tar batteriet sig snabbare. 

Laddningstider  

Exponeringsnivå (Ljusstyrka)

Daglig 

exponering

*1

Nivåförändring *2  

Nivå 3 Nivå 2 Nivå 1

Solljus utomhus (50 000 lux) 8 minuter 3 timmar 28 timmar

Solljus genom fönster (10 000 lux)  30 minuter 7 timmar 107 timmar

Solljus genom fönster en molnig dag 

(5 000 lux)
48 minuter 10 timmar 173 timmar

Lysrörsbelysning inomhus (500 lux)  8 timmar 114 timmar – – –

* 1  Ungefärlig exponering varje dag för att alstra ström för normal daglig användning. * 
* 2  Ungefärlig exponering för att höja batterinivån ett steg. 
•   Tiderna ovan är endast ungefärliga. De verkliga tiderna bestäms av ljusförhållandena.

•   Information om funktionstid och funktionsvillkor fi nns i avsnittet "Strömförsörjning" under 
Specifi kationer. 

Energisparfunktion 
Klockan växlar automatiskt till viloläge för att spara energi efter en viss tid i mörker. I 
tabellen nedan visas hur klockfunktionerna påverkas av energisparfunktionen. 

•   Det fi nns två olika vilolägen: "sekundvisarstopp" och "funktionsstopp".

Tid i mörker  Funktion  

60 till 70 minuter (sekundvisarstopp)  
2  Sekundvisaren har stannat på klockan 12.00, alla 

andra funktioner är aktiverade.

6 eller 7 dagar (funktionsstopp)  
Alla funktioner, inklusive den analoga tidsvisningen, är 

avaktiverade. Den interna tidsinställningen bibehålls. 

•   Klockan växlar inte till viloläge mellan kl. 06.00 och 21.59. Om klockan redan växlat till viloläge 
klockan 06.00, stannar den dock kvar i viloläge. 

•   Klockan växlar inte till viloläge om Stoppursfunktionen används. 

Aktivering efter viloläge 
Flytta klockan till en väl upplyst plats eller tryck på valfri knapp. 

Radiokontrollerad tidvisingsfunktion  

Klockan tar emot en tidsinställningssignal och ställer automatiskt in tiden efter denna.  

När du använder klockan på platser utan möjlighet till mottagning av tidsinställnings-
signaler, måste du ställa in tiden manuellt. Läs mer under "Manuell inställning av tid och 
datum". 

I detta avsnitt förklaras hur klockan uppdaterar tidsinställningarna automatiskt när den 
stad som valts som tidszon ligger i Japan, Nordamerika, Europa eller Kina – under förut-
sättning att det fi nns stöd för mottagning av tidssignaler.  

Om du valt följande tidszon (stadskod):  
Klockan kan ta emot tidsinställningssigna-

len från följande sändare:

LON, PAR, ATH  Anthorn (England), Mainfl ingen (Tyskland)

HKG  Shangqiu (Kina)  

TYO  Fukushima (Japan), Fukuoka/Saga (Japan) 

HNL, ANC, LAX, DEN, CHI, NYC  Fort Collins, Colorado (USA)  

Förfl yttar sig två sekunder 

per steg. 

•   Även när klockan befi nner sig inom en sändares sändningsområde, kan signalmottagningen 
omöjliggöras på grund av landskapets konturer, byggnader, väder, årstid, tid på dygnet, 
radiostörningar mm Signalen försvagas på avstånd på ca 50 mil, vilket innebär att inverkan av 
faktorerna ovan blir ännu större. 

•   Signalmottagningen kan vara omöjlig på de avstånd som anges nedan under vissa tider på året 
eller dygnet. Radiostörningar kan också påverka signalmottagningen. 

–  Sändare i Mainfl ingen (Tyskland) eller Anthorn (England): 50 mil 

–  Sändare i Fort Collins (USA): 100 mil 

–  Sändare i Fukushima eller Fukuoka/Saga (Japan): 50 mil 

–  Sändare i Shangqiu (Kina): 50 mil 

•   Sedan januari 2009 tillämpar Kina inte sommartid. Om Kina övergår till sommartid någon gång i 
framtiden, kanske vissa av klockans funktioner inte fungerar korrekt. 

Förberedelser för signalmottagning 

1.  Kontrollera att klockan är inställd på Tidvisning. Om den är i en annan funktion, trycker 
du in C i ca två sekunder för att växla till Tidvisningsfunktionen.  

2.  Klockans antenn sitter upptill på klockan. Håll i klockan så att klockan 12.00 pekar mot 
ett fönster, såsom visas på bilden. Kontrollera att det inte fi nns några metallföremål i 
närheten. 

•   Signalmottagningen fungerar vanligtvis bättre 
på natten. 

•   Signalmottagningen tar mellan två och sju 
minuter, men kan pågå i upp till 14 minuter.  Var 
försiktig så att du inte trycker på några knappar 
eller fl yttar klockan under tiden.  

Brittiska och tyska signaler   Nordamerikansk signal  

300 mil 

100 mil 

Fort Collins  

Anthorn 

50 mil 

150 mil  

Mainfl ingen  

Det går att ta emot Anthorn-signalen 

inom detta område.  

Japansk signal   Kinesisk signal  

Fukushima  
Changchun  50 mil  

50 mil  
Beijing 

Shangqiu 

Shanghai 

Chengdu 

Hongkong  

Fukuoka/Saga  

150 mil  
100 mil  

Kl. 12.00 

eller  

Inne i eller 

mellan bygg-

nader  

Inuti ett 

fordon 

I närheten av 

hushållsap-

parater, 

kontorsut-

rustning eller 

mobiltelefoner 

I närheten av 

byggar-

betsplatser, 

fl ygplatser 

eller andra 

källor till 

elektriska 

störningar 

I närheten av 

högspän-

ningsled-

ningar 

I bergs-

områden med 

radioskugga 

3.  Nästa steg bestäms av huruvida du använder Automatisk signalmottagning eller 
Manuell signalmottagning. 
•   Automatisk signalmottagning: Lämna klockan över natten på den plats som du valde i 

steg 2. Läs "Automatisk signalmottagning" för mer information. 

•   Manuell signalmottagning: Följ anvisningarna under "Manuell signalmottagning". 

Automatisk signalmottagning 
•   Med Automatisk signalmottagning utför klockan automatiska signalmottagningar upp till sex 

gånger varje dag (upp till fem gånger för kinesisk tidssignal) mellan kl. 00.00 och 05.00 (enligt 
den inställda tiden i Tidvisningsfunktionen). När en signalmottagning har slutförts utan fel, utförs 
inte de resterande mottagningarna den dagen. 

•   När en tidssignal påträffas, utförs endast signalmottagningen om klockan är inställd på Tidvis-
ning eller Världstid. Signalmottagningen utförs inte om en tidssignal påträffas samtidigt som du 
ändrar inställningar. 

Ungefärliga mottagningsområden  

Viktigt! 
Platser inom tidszonerna HNL och ANC ligger långt bort från radiosändarna, vilket inne-
bär att vissa förhållanden kan orsaka mottagningsproblem. 

När du har valt HNL eller HKG som tidszon, kan endast klockslag och datum ställas in 
med hjälp av tidssignalen. Du måste ställa in vintertid och sommartid (DST) manuellt. Läs 
"Växla mellan sommartid och vintertid inom en tidszon" för mer information. 

•   Signalmottagningen försvåras eller omöjliggörs under nedanstående förhållanden.  
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Försiktighetsåtgärder vid radiokontrollerad tidvisningsfunktion 
•   Stark elektrostatisk laddning kan leda till felaktig tidsinställning.

•   Även om en signalmottagning slutförts utan fel, kan vissa omständigheter leda till en tidsav-
vikelse på upp till en sekund.

•   Klockan är konstruerad för att uppdatera datum och veckodag automatiskt under perioden 1 
januari 2000 till 31 december 2099. Datumuppdatering med hjälp av signalmottagning kan inte 
genomföras fr.o.m. 1 januari 2100. 

•   Om du befi nner dig på en plats där signalmottagning inte är möjlig, behåller klockan tidsinställ-
ningen med den precision som anges i "Specifi kationer". 

•   Signalmottagningen avaktiveras under följande förhållanden. 

–  Om batterinivån är på Nivå 2 eller lägre 

–  Om klockan växlat till energisparfunktion 

–  Om klockan växlat till viloläge (sparar energi) 

•   Signalmottagningen avbryts om ett alarm startar under mottagningen. 

Klockans funktioner 

Klockan har fyra funktioner. Du väljer funktion beroende på vad du vill göra. 

Om du vill göra följande:
Välj följande funk-

tion:

•   Visa aktuell tid i din valda tidszon eller i en av 29 andra städer i världen

Tidvisningsfunktion 

•   Visa aktuellt datum i din valda tidszon

•   Ställa in vald tidszon och sommartid (DST) 

•   Ställa in tid med signalmottagning 

•   Ställa in tid och datum manuellt 

•  Mäta temperatur

•   Använda stoppuret för tidtagning  Stoppursfunktion 

•  Ställa in en alarmtid

•  Alarm ON/OFF
Alarmfunktion

•  Nedräkning Timerfunktionen

•   Kontrollera tiden i annan tidszon Världstidsfunktionen

När 2  Sekundvisaren 

pekar på:
Betydelse:  

R (READY) - Klar
Klockan förbereder sig för signalmot-

tagning.

W (WORK) - Arbetar Signalmottagning pågår. 

•   Om signalmottagningen är instabil, kan 2  Sekundvisaren 
pendla mellan W (WORK) och  R (READY).  

•   När signalmottagningen har slutförts utan fel, justerar 
klockan automatiskt tidsinställningen till rätt klockslag. 
Tidsinställningen justeras inte om signalmottagningen 
misslyckades. 

Obs! 

•   Om du vill avbryta signalmottagningen och växla tillbaka till 
Tidvisningsfunktionen, trycker du på valfri knapp. 

Kontroll av senaste signalmottagningen 
Tryck på    i Tidvisningsfunktionen. 

•    2  Sekundvisaren förfl yttar sig till H (High, M (Medium) eller L 
(low)  och därefter till YES (Y) om den senaste signalmottagningen 
slutfördes utan fel. Visaren förfl yttar sig till NO (N) om den miss-
lyckades. Efter detta växlar klockan tillbaka till normal tidsvisning 
efter 10 sekunder..  

•   Du kan växla tillbaka till Tidvisningsfunktionen manuellt genom 

att trycka på    när 2  Sekundvisaren pekar på YES  (Y) eller 
NO (N).   

Obs!  

•    2  Sekundvisaren pekar på NO (N) om du har ändrat datum eller 
klockslag manuellt sedan förra signalmottagningen.

Automatisk mottagning ON/OFF 

1. Tryck på    i Tidvisningsfunktionen.  

 2  Sekundvisaren förfl yttar sig till YES (Y) om den senaste 

signalmottagningen slutfördes utan fel. Visaren förfl yttar sig till 

NO (N) om den misslyckades. Efter detta växlar klockan tillbaka 

till normal tidsvisning efter 10 sekunder..  

2. Drag ut kronan.

 2  Sekundvisaren gör ett fullt varv stoppar därefter vid nuva-

rande inställning ON eller OFF.

3. Vrid kronan för att fl ytta 2  Sekundvisaren till önskat val.
•   YES  (Y) Automatisk mottagning av tidssignal ON

•  NO (N) Automatisk mottagning av tidssignal OFF.

4. Tryck in kronan för att återgåt till Tidvisningsfunktionen.

 

Manuell signalmottagning  

1.  I Tidvisningsfunktionen, trycker du in    (i ca två sekunder) samtidigt som 2  Sekund-
visaren gör följande.  
•   Förfl yttar sig till Y (YES) eller N (NO). Därefter fl yttar sig visaren till R (READY).

2.  2  Sekundvisaren visar vilka åtgärder som klockan utför.  

Välja funktion  
I detta rambandsur utgår alla funktioner från Tidvisnings-
funktionen.

Kontrollera aktiv vald funktion
Kontrollera nedre visare  5  . 

Att återgå till tidvisningsfunktionen från annan 

funktion
Tryck och håll inne C i ca två sekunder.

Att välja funktion
Varje tryck på kronans knapp stegar bland klockans funkto-
ner, vald funktion indikeras på Funktionsdisken 4 . 

Tidvisning

Alarm

Världstid

För att växla mellan klockans funktioner, tryck C. 

YES

NO

Timer

. 

Ändra alarmtid

1. I Tidvisningsfunktionen, tryck  fyra gånger.

2. Lossa och drag ut kronan.
•  Klockan återgår automatiskt till Tidvisning om du inte utför några åtgärder under två eller 

tre minuter. 

•  Tryck   för att växla mellan justering av Timmar/Minut och Timmar.

3. Rotera kronan för att ställa in önskad alarmtid.

4. Tryck   för att växla till Timmar.

5. Rotera kronan för att ställa in önskad timme.

6. När inställning är klar, tryck in och lås kronan.

Aktivera/avaktivera alarmet  
I Alarmfunktionen, trycker  för att aktivera/avaktivera alarmet.  2  Sekundvisaren visar 
om alarmet är aktiverat eller avaktiverat (ON/OFF).  

Stänga av alarmet 
Tryck på valfri knapp. 

Alarm  

När alarmet är aktiverat ljuder det i ca 10 sekunder varje dag som Tidvisningsfunktionen 
når den inställda alarmtiden. Alarmet ljuder även om klockan inte är i Tidvisningsfunktio-
nen.  

Visare  

1   Timvisaren: Visar alarmtid timmar

2   Sekundvisaren: Visar Alarm ON/OFF

3   Minutvisaren: Visar alarmtid minuter

4  Övre visare: Visar inställning av timmar i 24-timmarsformat

5  Undre visare indikerar AL

Stoppur
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Tidvisningsfunktion  

Använd Tidvisningsfunktionen för att visa tid och datum. Växla till Tidvisning från alla 

andra funktioner genom att trycka in  i ca två sekunder.  

4.  Rotera kronan för att justera tid (timmar och minuter)

5.  När du har utfört alla önskade inställningar, tryck in och lås 
kronan.

Ställa in datum manuellt

1. I Tidvisningsfunktionen, lossa och drag ut kronan. 2  Sekund-
visaren kommer att rotera och peka på vald Hemstadskod.
•  Klockan lämnar inställningsfunktionen automatiskt om du 

inte utför några åtgärder under två eller tre minuter, för att 
åter kunna justera, tyck in kronan och drag ut den igen. 

2. För att justera aktivera inställningsläge, tryck och håll inne 

  i ca en sekund.

•  Klockan ger signal  och  2  Sekundvisaren förfl yttar sig till 
”Klockan-12-position”

3.  Tryck   två gånger.
•   6  Datum förfl yttar sig något.

4. Rotera kronan för att justera datum.

5. När  6  Datum stoppats, tryck   för att justera

 månad.  2  Sekundvisaren förfl yttar sig till den valda månaden.

6. Rotera kronan för att justera månad.

7. Tryck   för att justera årtal. 

 1  Timvisaren indikerar tiotalssiffran i årtalet, 3  Minutvisaren 

indikerar entalssiffran,  2  Sekundvisaren förfl yttar sig till kl 12 
och stoppas.

Sommartid (DST)
Under sommartid justera tiden en timme från normaltid i din tidszon. Tidssignalen som 
ställer tiden inkluderar även justering för sommar/vintertid.

    Obs! 
•  När du har angett en tidszon (stadskod), beräknar klockan differensen mot UTC* för att 

visa korrekt Världstid.

•  När du väljer vissa tidszoner (stadskoder) kan klockan automatiskt ta emot en tidsinställ-
ningssignal för det valda området. 

 *  Coordinated Universal Time, världsomfattande standard för tidsangivelser.  

 Referenspunkten för UTC är Greenwich, England. 

Växla mellan sommartid och vintertid inom vald tidszon  

1.  Utför steg 1 till 2 under ”Ändra inställningar för vald tidszon”.  
•  Varje gång du väljer en tidszon (stadskod), förfl yttar sig 1  Timvisaren, 3  Minutvisaren 

och 4  Övre visare.

AUTO Tiden justeras automatiskt mellan sommar och vintertid via tidssignalen.

STD Även om tidssignalen skickar data om sommartid/vintertid görs 

 ingen ändring.

DST Även om tidssignalen skickar data om sommartid/vintertid görs 

 ingen ändring.

2.  Tryck  i ca en sekund för att växla mellan STD (vintertid) eller DST (sommartid). 
•  Observera att du inte kan växla mellan STD (vintertid) eller DST (sommartid) när UTC är 

valt som tidszon.  

3. När du har utfört de önskade inställningarna, tryck in kronans knapp för att avsluta.

Manuell inställning av tid och datum  

Du kan ändra tids- och datuminställningarna manuellt när klockan inte kan ta emot någon 
tidsinställningssignal.  

 

Ändra inställningar för vald tidszon

Det fi nns två inställningar för tidszon: Valet av själva tidszonen 
samt inställning av vinter- eller sommartid (DST).  

Ändra inställningar för vald tidszon 

1. Lossa kronan och drag ut den.

 2  Sekundvisaren kommer att indikera vald Stadskod 
(Hemstad)
•   Klockan lämnar inställningsfunktionen automatiskt om du 

inte utför några åtgärder under två eller tre minuter. 

•   Information om de olika tidszonernas stadskoder fi nns i 
"Tabell över stadskoder". 

2.  Om du vill ändra vald tidszon, rotera kronan för att rotera 2  Sekund-
visaren medsols. 

•  Varje gång som du ändrar inställningen av tidszon (stads-
kod),

•  förfl yttar sig 1  Timvisaren, 3  Minutvisaren,  6  Datum till 
den aktuella tiden och det aktuella datumet för den valda 
tidszonen. Utför ingen ny åtgärd innan visarna stannat helt.  

3.  När du har utfört alla önskade inställningar, tryck in och lås 
kronan.

Ställa in tid manuellt  

1. I Tidvisningsfunktionen, lossa och drag ut kronan. 2  Sekund-
visaren kommer att rotera och peka på vald Hemstadskod.
•  Klockan lämnar inställningsfunktionen automatiskt om du 

inte utför några åtgärder under två eller tre minuter, för att 
åter kunna justera, tyck in kronan och drag ut den igen. 

2.  Ändra eventuellt val av tidszon.

3. För att aktivera inställningsläge, tryck och håll inne    i ca 

en sekund.
•   Klockan ger signal och  2  Sekundvisaren förfl yttar sig till 

klockan-12-position”

•   Varje gång du trycker in  i anvisningarna nedan växlar 
klockan mellan inställning av följande:

Visare  

1  Timvisare 

2  Sekundvisare 

3  Minutvisare 

4   Övre visare: indikerar en tid i 24-timmarsformat beroende på

 vald funktion.

5  Nedre visare: Indikerar nuvarande funktion.

6  Datum

År   Månad Dag

 Timmar 

8. Rotera kronan för att justera månad.

9. När du har utfört de önskade inställningarna, 
tryck in kronan för att avsluta.

Inställning månad

Inställning årtal - tiotalssiffra Inställning årtal - entalssiffra

 Obs! 
•   Klockans interna helautomatiska kalender tar med månadernas olika antal dagar och skottår i 

beräkningen. När du ställt in datum en gång behöver du inte ändra det, såvida inte klockans batteri 

har bytts ut eller om batterinivån sjunkit till Nivå 3. 

Tidszon/Sommartid

 Timme/Minut  

AUTO STD DST
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Stoppur

Stoppuret mäter tid. En funktion som kallas ”fl yback timing” ger dig möjligheten att 

nollställa stoppuret utan att nollställa pågående tidtagning.

Visare  

1   Timvisaren: Visar minuter när stoppuret används.

2   Sekundvisaren: Visar 0.05 sekund när stoppuret används.

3   Minutvisaren: Visar sekunder när stoppuret används.

4  Övre visare - Visar minuter när stoppuret används.

 1 varv  120 minuter

5  Undre visare - Indikerar innevarande varv

Att aktivera Stoppuret 
Tidvisningsfunktionen, tryck   2 gånger

5  Undre visare - Indikerar ST

Använda stoppuret för tidtagning  

Start Stopp (Återstart) Stopp Nollställning

Använda stoppuret för ”� yback timing”  

Start 1 Start 2 Start 3 Stopp Nollställning

•  Pågående tidtagning påverkas ej om kronan dras ut.

•  2  Sekundvisaren indikerar 1/20 sekund (0.05 sekund) under pågående tidtagning

Visa tiden i en annan tidszon

Du kan använda Världstidsfunktionen för att visa den aktuella tiden i någon av 29 olika 
tidszoner runt om i världen. Varje tidszon har en stadskod, en stad som representerar 
tidszonen och visas i form av en förkortning på tre bokstäver.  Den stadskod som valts i 
Världstidsfunktionen kallas för "världsstad".  

Visare  

1   Timvisaren: Visar timmar i vald tidszon/Stadskod

2   Sekundvisaren: Visar vald tidszon/Stadskod

3   Minutvisaren: Visar minuter

5  Undre visare - Indikerar WT

6   Datum

Visa tiden i en annan tidszon  

1. I Tidvisningsfunktionen, tryck  en gång.
•   5  Undre visare - Indikerar WT

•  Klockan lämnar inställningsfunktionen automatiskt om du inte utför några åtgärder under 
två eller tre minuter, för att åter kunna justera, tyck in kronan och drag ut den igen. 

2. Drag ut kronan,  2  Sekundvisaren indikerar nuvarande vald stadskod.
•   5  Nedre visare, indikerar AUTO, STD eller DST.

•   Fullständig information om de olika tidszonernas stadskoder fi nns i "Stadskoder". 

•   Om den tid som visas för den valda världsstaden är felaktig, beror det antagligen på något 

fel i inställningarna för din valda tidszon. Följ anvisningarna under “Ändra inställningar för 

tidszon” för att ändra inställningarna för den valda tidszonen. 

3. Rotera kronan för att fl ytta sekundvisaren till önskad Stadskod.

4. Tryck och håll inne   i ca en sekund för att justera inställning av sommartid

 AUTO  STD DST 

 

Växla mellan vald tidszon och världstidsstad
Med hjälp av anvisningarna nedan kan du växla mellan vald 
tidszon och världsstad. Detta är en praktisk funktion om du 
ofta reser mellan platser i olika tidszoner. 

Exemplet nedan visar hur du växlar mellan vald tidszon och 
världsstad. Den valda tidszonen i början av exemplet är TYO 
(Tokyo) och valda världsstaden är NYC (New York).  

Följande händer när du växlar mellan tidszon och världstids-
stad

 Hemstad Värlstidsstad

Innan Tokyo New York

växling 10:08 PM 9:08 AM

 Standartid STD Sommartid DST

Efter  New York Tokyo

växling 9:08 AM 10:08 PM

 Sommartid DST Standartid STD

För att Växla mellan vald tidszon och världstidsstad

1. I Världstidsfunktionen, lossa kronan och drag ut den.

 Rotera kronan så att 2  Sekundvisaren visar önskad Världs-
tidsstad/Stadskod
•  I detta exemplet indikerar sekundvisaren NYC / New York

•  

2.  Om du vill ändra vald tidszon, rotera kronan för att rotera 2  Sekund-
visaren medsols. 

•  Varje gång som du ändrar inställningen av tidszon (stadskod)
förfl yttar sig 1  Timvisaren, 3  Minutvisaren till den aktuella 
tiden för den valda tidszonen. Utför ingen ny åtgärd innan 
visarna stannat helt.  

3.  När du har utfört alla önskade inställningar, tryck in och lås 
kronan.

4. Tryck och håll inne   i ca tre sekunder tills klockan ger 
signal.
•  Världtidsstaden och den Hemstad är ny växlad.

5. När inställning är klar, tryck in och lås kronan.

Timer

Timerfunktionen kan ställas in för nedräkning mellan 1 och 60 minuter. När nedräkningen 
nått noll ger klockan signal.

Visare  

2   Sekundvisaren: Visar nedräkning i sekunder

3   Minutvisaren: Visar nedräkning i minuter

5  Undre visare - Indikerar TR

Ange Timerstarttid

1. I Tidvisningsfunktionen, tryck  tre gånger.
•   5  Undre visare - Indikerar TR

2. Drag ut kronan
•  Om du ej rör kronan efter den dragits ut kommer funktionen 

att avaktiveras efter ca två minuter. För att aktivera igen, 
tryck in och drag åter ut kronan.

3. Rotera kronan för att ställa in önskad Timerstarttid.
•  Maxtid är 60 minuter. För att ställa in 60 minuter ställ 

3  Minutvisaren på ”klockan 12”.

Använda nedräkningsfunktionen

Start Stopp Nollställning

 

•  Klockan ger signal i ca 10 sekunder när nedräkningen nått 
noll. Därefter visas åter Timerstarttiden.

•  Alarmsignelen ljuder ej om batterinivån är för låg.

Stoppa alarmsignalen

Tryck på valfri knapp.
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Justering av grundpositioner

Stark magnetism eller ett hårt slag kan få visarna och datumet att visa fel, trots att 
klockan kan ta emot tidsinställningssignaler. Automatisk justering av grundpositionen 
korrigerar positioner automatiskt.

•  Justering av visarnas grundposition är endast nödvändig om tid och datum visas fel.

Starta justering av grundposition
•  Gör följande när tidvisningen är felaktig. 

1. I Tidvisningsfunktionen, lossa och drag ut kronan 2  Se-
kundvisaren roterar och pekar på vald Hem Stadskod.

2. Tryck och håll inne   i ca 5 sekunder. 2  Sekundvisaren 

roterar och pekar på kl 12-position. Om alla visare pekar 
exakt på klockan-12 är den i rätt position.

•  Automatisk justering påbörjas av alla visare förutom Datum.

•  För att justera vrid kronan från dig (medurs), justering kan ej göras 
moturs.

3.  Tryck . 

4.  Kontrollera att 6  Datum står på rätt grundposition 1, om inte 
vrid kronan tills 1 visas exakt.

5.  Tryck in och lås kronan

Termometer

Klockan är utrustad med en temperatursensor.

•  Temperatur kan visas i oC eller oF

Visare oC 

1   Timvisaren: Indikerar 10-talssiffra

2   Sekundvisaren: Indikerar grader + eller minus

3   Minutvisaren: Indikerar entalssiffra

5  Undre visare - Indikerar veckodag

Visare oF 

1   Timvisaren: Indikerar 100-talssiffra

2   Sekundvisaren: Indikerar entalssiffra

3   Minutvisaren: Indikerar 10-talssiffra

5  Undre visare - Indikerar veckodag

Visa temperatur

1. I Tidvisningsfunktionen, tryck  en gång.

2. Tryck  .

 2  Sekundvisaren, 1  Timvisaren och 3  Minutvisaren indikerar aktuell uppmätt temperatur.
•  Tryck A året igen för att ta temperaturen igen.

•   För att avsluta temperaturmätning, tryck B och C samtidigt.

•  Då uppmätt temperatur visats återgår visarna till Normal Tidvisning efter ca 10 sekunder.

Ändra enhet mellan OC och OF

1. När fortfarande uppmätt temperatur visas, drag ut kronan.

2. Tryck och håll inne  i ca två sekunder.

 detta växlar enhet mellan oC och oF .

3. Tryck in kronan.
•  När TYO (TOKYO) är vald som Hemstadskod kan enhet ej ändras.

Korrekt temperaturvisning
Klockans temperaratursensor är kalibrarad på fabrik och normalt skall ej några åtgärder 
behövas av dig. Om du dock misstänker eller upplever att klockan mäter felaktigt, kan 
denna procedur användas för att justera resultat.

•  Innan denna procedur genomföres skall klockan lämnas i ca 30 minuter i normal rums-
temperatur och ej i direkt solsken.

1. När fortfarande uppmätt temperatur visas, drag ut kronan.

2. Vrid kronanför att justera resultatet.

 Tryck och håll inne  och  i ca två sekunder för att återställa till fabriksinställt värde.
•  För att avbryta korrigering, tryck   och  samtidigt. Klockan bekräftar med en kort 

signal.

3. Tryck in kronan.

Korrekt temperaturmätning
Klockans sensor påverkas av din kroppstemperatur, luftfuktighet, direkt solljus mm.
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Stadskoder  

 

Felsökning  

Visarnas rörelse och position 

■  Jag vet inte vilken funktion klockan är i.  

Läs "Välja funktion". Du kan växla direkt till Tidvisning från alla andra funktioner genom att 

trycka in C i ca två sekunder.  
■  2  Sekundvisaren förfl yttar sig två sekunder per steg.  

■  Alla visare har stannat på klockan 12.00 och ingen av knapparna fungerar.

Batterinivån kan vara för låg. Exponera klockan för ljus tills 2  Sekundvisaren börjar förfl ytta 

sig normalt med en sekund per steg. 

■  Visarna börjar plötsligt förfl ytta sig snabbt, även när jag inte utför någon åtgärd. 

Detta kan bero på något av följande. Under alla omständigheter är detta inget tecken på 

fel och borde upphöra relativt snabbt. 
•   Klockan håller på att aktiveras efter viloläge. 

•   Tidsinställningen justeras efter en automatisk signalmottagning utan fel. 

•   Klockan växlar automatiskt tillbaka till Tidvisningsfunktionen från Alarmfunktionen. 

■  Visarna stannar plötsligt. Knapparna går inte att använda. 

Klockan kan ha växlat till energisparfunktion. Utför inga åtgärder innan visarna har förfl yt-

tat sig till sina normala positioner (tar ca 15 minuter). Visarna borde återgå till rätt position 

när batterinivån återhämtat sig. Om du placerar klockan på en plats där den exponeras 

för ljus, återhämtar batteriet sig snabbare.  

■  Den aktuella tidsinställningen visar fel på fl era timmar. 

Inställningarna för vald tidszon kan vara fel. Kontrollera inställningarna för vald tidszon 

och korrigera dem vid behov. 

■  Den aktuella tidsinställningen visar en timme fel. 

Om du använder klockan i ett område där mottagning av tidsinställningssignal är möjlig, 

ska du läsa "Ändra inställningar för vald tidszon". 

Om du använder klockan i ett område där mottagning av tidsinställningssignal inte är möj-

lig, kanske du behöver ändra inställningarna för STD (vintertid)/DST (sommartid) manuellt 

för den valda tidszonen. Följ anvisningarna under "Växla mellan sommartid och vintertid 

inom en vald tidszon" för att ändra inställningen av  STD/DST . 

■  Visarna och/eller datumvisningen är avaktiverade. 

Detta kan vara ett tecken på att klockan utsatts för stark magnetism eller ett hårt slag, 

som har orsakat problem med tids- och datumvisningen. Justera visarnas och datumets 

grundpositioner.  

Laddning  

■  Klockan börjar inte fungera efter att jag exponerat den för ljus.  

Detta kan inträffa när batterinivån sjunkit till Nivå 3. Låt den ligga kvar i ljuset tills 
2  Sekundvisaren börjar förfl ytta sig normalt med en sekund per steg.  
■  2  Sekundvisaren börjar förfl ytta sig normalt med en sekund per steg, men återgår

sedan plötsligt till att förfl ytta sig två sekunder per steg. 
Klockan har inte laddat klart. Låt den ligga kvar och ladda ytterligare.  

Tidsinställningssignal  

Informationen i detta avsnitt gäller endast när LON, PAR, ATH, HNL, ANC, LAX,  DEN, 
CHI, NYC, HKG eller TYO har valts som tidszon. Du måste justera tiden manuellt om du 
har valt någon annan tidszon.  

■  2  Sekundvisaren anger No (N) när jag kontrollerar resultatet av den senaste 

mottagningen.

Möjlig orsak   Åtgärd

•   Du har på dig eller fl yttar klockan, eller 

trycker på någon knapp under signalmot-

tagningen.  

•   Klockan befi nner sig i ett område med dålig 

signalmottagning.  

Placera klockan på en plats med god mottagning 

medan signalmottagningen pågår.  

Du befi nner dig i ett område där signalmottag-

ning av någon anledning inte är möjlig. 
Se "Ungefärliga mottagningsområden".  

Tidsinställningssignalen sänds inte ut av någon 

anledning. 

•   Kontrollera webbplatsen för den organisation som 

hanterar tidsinställningssignalen inom ditt område 

för information om nedtider. 

•   Försök på nytt senare. 

■  Den aktuella tidsinställningen ändras efter att jag justerat den manuellt. 

Klockan är kanske inställd på automatiskt mottagning av tidsinställningssignal, vilket leder 

till att tiden justeras automatiskt utifrån vald tidszon. Om detta leder till felaktig tidsinställ-

ning, ska du kontrollera inställningarna för vald tidszon och korrigera dem vid behov. 

■  Den aktuella tidsinställningen visar en timme fel.  

Möjlig orsak   Åtgärd

Signalmottagningen på en dag då man växlar 

mellan STD (vintertid) och DST (sommartid) 

kan ha misslyckats av någon anledning.  

Följ anvisningarna under “Förberedelser för signalmot-

tagning”. Tidsinställningen justeras automatiskt när en 

signalmottagning slutförs utan fel.  

Om du inte kan ta emot någon tidsinställningssignal 

ska du ändra inställningen för STD (vintertid)/DST 

(sommartid) manuellt.  

■  Automatisk signalmottagning genomförs inte eller så kan jag inte utföra en 

manuell signalmottagning.  

Möjlig orsak   Åtgärd

Klockan är inställd på Stoppursfunktion.

Automatisk signalmottagning genomförs inte när 

klockan är inställd på Stoppursfunktion. Tryck in   i ca 

två sekunder för att växla till Tidvisningsfunktionen.

Inställningarna för den valda tidszonen är fel.  
Kontrollera inställningarna för den valda tidszonen och 

korrigera dem vid behov. 

Batterinivån är för låg för signalmottagning. Ladda klockan genom att exponera den för ljus. 

■  Signalmottagningen slutförs utan fel, men klockan visar fel tid och/eller datum.  

Möjlig orsak   Åtgärd

Inställningarna för den valda tidszonen är fel.  
Kontrollera inställningarna för den valda tidszonen och 

korrigera dem vid behov

Klockan kan ha utsatts för stark magnetism 
eller ett hårt slag, som har orsakat problem 
med tids- och datumvisningen. 

Justera visarnas och datumets grundpositioner.

Sensor  

Detta indikerar att något är fel med klockan sensor eller 
elektronik.
• Om indikeringen visas under mätning - starta om mätningen. 
Om felet uppstår igen bör klockan kontrolleras av CASIO 
tekniker.


