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Grundinställning      

Detta avsnittet ger en översikt över 

klockan och förklarar de inställningar 

som är gemensamma för alla 

funktioner.

Märk

● Figurerna i denna manualen är 

gjorda för att göra förklaringen 

enklare. En figur kan avvika 

något från den enheten den 

representerar.

Navigering mellan 
funktioner

Denna klockan har sju funktioner. 

Navigera mellan funktionerna som 

visas nedanför.

C

C

C

C

C

C

Innstillings Modus

Nedtellings Modus Stoppeklokke Modus

Alarm Modus

Verdenstid ModusTidvisnings Modus

B 
(Ca.0.5 

sekunder)

Kontroll Modus*

Använd (C) knappen för att navigera 

mellan funktionerna.  För att gå till 

kontrollfunktionen, håll in (B) i ca.  0.5 

sekunder.

* När klockan förflyttar sig till 

kontrollfunktionen kommer det att 

etableras kontakt med mobilen och 

Bluetooth ikonen kommer att visas på 

mobilens display .

Bluetooth indikator

Använda omkopplaren

Rotera på omkopplaren för att ändra 

inställningarna.

● Rotera omkopplaren raskt tre 

gånger för att starta snabb 

inställningen framåt eller bakåt. 

För att stoppa snabb inställningen, 

rotera omkopplingen den motsatta 

riktningen eller tryck på en knapp.

Viktigt!

● Rotera omkopplaren utan att dra 

ut den. Dras den ut med stark 

kraft så kan det föra till fel eller 

skada.

● För att undvika fel kommer den 

första rotationen inte föra till 

något. Fortsätt att rotera för att 

utföra den önskade inställningen.  

Förebyggande av fel blir 

reaktiverat ungefär tre minuter 

efter sista inställning.

Flytta visarna

Tim- och minutvisarna kan flyttas för att 

lättare kunna läsas av displayen

1. För att flytta visarna håller du in (L) 

medan du trycker på (C).

● Nu kommer visarna att förflytta 

sig till en position där de inte 

blockerar den digitala displayen.

●  HANDS ikonen blinkar när 

visarna har förflyttat sig.

Exempel:

Förflytta visarna när klockan är 

10:35

 VISER (HANDS) indikator

2. För att returnera till normal position 

håller du in (L) medan du trycker (C) 

igen.

Märk

● Denna funktionen kan användas i 

samtliga funktioner.

● Klockans knapp inställningar 

förblir de samma när visarana är 

förskjutet.

● Ändrar du till en annan funktion 

kommer visarna automatiskt 

att återgår till sina normala 

positioner.

● De förskjutna visarna kommer att 

återgå till deras normala position 

om inga knappar trycks in i loppet 

av en timma.

● Visarna kommer att förskjuta sig 

automatiskt när en inställning 

blir utförd.  Detta gäller i alla 

funktioner. De går tillbaka till 

de normala positionerna när 

inställningarna är färdiga.
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Att använda en Mobil 
Link med en Mobil      

När det är Bluetooth-till koppling 
mellan klockan och mobil telefonen 
kommer tiden på klockan att justera sig 
automatiskt och du kan utföra musik 
applikationer från klockan.

Märk

● Detta avsnittet beskriver klockan 
och mobil telefonens inställningar. 

X : Inställning av klockan 

Y : Inställning av Mobil telefonen

Färdigställning          

1. Installera den nödvändiga 
applikationen på mobilen.

För att använda klockan tillsamman 

men en mobil telefon måste du gå in på 

en av de linkar som anges under och 

installera CASIO G-SHOCK+ appen  

på mobil telefonen.

● iOS (iPhone)

https://itunes.apple.com/us/app/

id760165998?ls=1&mt=8

● Android (GALAXY, etc.)

https://play.google.com/store/apps/

details?id=com.casio.watchplus

Märk

● I tillägg till G-SHOCK+, finns 

det också en annan G-SHOCK 

musik app som heter G’MIX App. 

Du kan installera G’MIX Appen 

på din mobil telefonen genom 

att starta G-SHOCK+ och följa 

instruktionerna som kommer fram 

på skärmen.

B Konfigurering av Bluetooth-

inställningarna

Aktivera mobil telefonens Bluetooth.

iPhone användare

1. Y På Hem skärmen, tryck 
“Inställningar” n “Bluetooth”.

2. Y Aktivera “Bluetooth”.

3. Y Tryck “Inställningar” för att återgå 
till "Inställningsskärmen".

4. Y Tryck på i följande rad: 

“Personvärn” n “Bluetooth 
-delning”.

5. Y Aktivera “G-SHOCK+”.

Android Användare

Y Aktivera Bluetooth.

● Om du har val mellan "Bluetooth" 
och "Bluetooth Smart", väljer du 
"Bluetooth Smart".

Märk

● För detaljer om inställnings 
procedurer måste du se i mobil 
telefonens dokumentation.

C Para klockan med en mobil

För du kan använda klockan i 
kombination med en mobil telefon 
måste du först para de samman.  När 
klockan är parat samman med mobil 
telefonen behöver du vanligtvis inte 
para de samman igen.

1. Lägg mobil telefonen intill (inom 1 
meter) klockan.

2. Y På Hem skärmen, trycker du 
“G-SHOCK+” ikonen.

● Om G’MIX Appen inte är 
installerad på mobil telefonen, 
kommer G’MIX Appens 
installations skärm komma fram. 
Följ instruktionerna som visas för 
att installera appen.

3. Y Välj “GBA-400” och tryck därefter 
“Nästa”.

4. Y Utför det som appen visar.

● Om en text visas, följ då den 
informationen som visas på mobil 
telefon skärmen.

● När parningen är färdig kommer 
Bluetooth ikonen visas för att 
indikera att klockan är kopplat 
samman med mobil telefonen.

Bluetooth indikator

5. Y Tryck “Start”.

Nu visas G-SHOCK+ topp 
skärmen.

Märk

● Om parningen misslyckas av 
någon anledning, så måste du 
utföra proceduren från steg 2 
igen.

Automatiskt justering av 
tid

Klockan kan ställas så att den justerar 

tiden automatiskt varje dag i enlighet 

med tiden på mobil telefonen.

● Använda automatiskt 
justering

Planlägg automatisk justering på tider 

när mobil telefonen och klockan normalt 

är nära varandra som visas i figuren 

under.

● När du sover om natten

22:00

● När du är på kontoret om dagen

14:00

Viktigt!

● Även om Bluetooth inte kan 

kopplas till när du når tiden för 

automatisk justering, kommer 

en koppling etableras och 

justeringar automatiskt bli utförda. 

Kopplingen kommer automatiskt 

att avslutas när justeringen är 

färdig.

● Klockans tid blir automatiskt 

justerad i enlighet med tiden på 

mobil telefonen när de är kopplat 

samman.
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● Sett tiden för automatisk 
justering

Använd G-SHOCK+ på mobil telefonen 

för att ställa tiden för automatisk 

justering.

1. Y På Hem skärmen, trycker du 

“G-SHOCK+” ikonen.

Nu visas "Searching for watch....".

2. X Håll in (B) knappen i ca. 0.5 

sekunder.

Nu kommer klockan och mobil 

telefonen att bli sammankopplat, 

och klockan kommer att förflytta sig 

till kontroll funktionen. 

3. Y Tryck “Watch settings”.

4. Y Tryck “Basic settings”.

5. Y Tryck “Time adjustment”.

● Följ informationen som vises på 

mobil telefon skärmen.

Märk

● Faktisk justering av klockans tid 

sker ca. 30 sekunder efter att den 

tiden du har satt som automatisk 

justering. 

Exempel: Om du har satt tiden 

för automatisk justering till 22:00, 

kommer justeringen starta 30 

sekunder efter 22:00.

● Klockan ljuder om justeringen 

felar. Om detta sker måste du 

lägga klockan och mobil telefonen 

närmare varandra.

Musik App användning

CASIO G’MIX App musik app på mobil 

telefonen kan kontrolleras från din 

klocka.

Märk

● G’MIX App'en ger dig 3 funktioner 

för att lyssna på musik.

● PLAYER Funktion

Denna funktionen låter dig justera ljud 

kvaliteten och spela musik från mobil 

telefonens musik bibliotek.

● SEARCH Funktion

Om det spelas musik i det område 

som du är i, kan du använda denna 

funktionen för att finna sångens titel.

● SOUNDER Funktion

Använd denna funktionen för att utföra 

klockans inställningar för att spela 

G’MIX Appens inbyggda ljud eller ljud 

som du gör själv.

Installera G’MIX App

För att kunna använda funktionerna 

som beskrivs ovanför måste du 

installera G’MIX App'en på din mobil 

telefon som beskrivs nedanför.

1. Y Tryck “G-SHOCK+” ikonen.

Nu visas "Searching for watch....".

2. X Håll in (B) knappen i ca. 0.5 

sekunder.

3. Y Tryck “Music App settings”.

Följ informationen som visas på 

mobil telefon skärmen. 

● Använda G’MIX App'en

Det måste finnas en koppling mellan 

klockan och mobil telefonen för att 

kunna använda G'MIX App'en. Utför 

inställningen under.

1. Y På Hem skärmen, trycker du 

“G-SHOCK+” ikonen.

2. X Håll in (B) knappen i ca. 0.5 

sekunder.

Klockan förflyttar sig till kontroll 

funktionen. 

3. X Använd knapparna eller brytaren 

för att genomföra de inställningar 

du önskar.
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Märk

● Med G’MIX App'en kan du 

ge följande funktioner till 

omkopplaren: 

volym nivå, val av sång, val 

av album, val av artist, val av 

spellista, val av effekt, val av 

SOUNDER ljud.

● Med en iPhone, kan du 

kontrollera G’MIX App'en eller 

standard iPhone Music app'en 

från klockan. Om du önskar att 

kontrollera standard iPhone Music 

appen från din klockan måste du 

följa proceduren under.  

1. Avlägsna/radera G`MIX Appen 

från mobil telefonen.  

2. På G-SHOCK+ huvudskärmen, 

tryck: “Music App settings” n 

“Music”.

● Vissa musik fil typer går kanske 

inte att spela genom G’MIX 

App'en.

Sång Titel Sök

Om det spelas musik i det området du 

är i, kan du använda sång titel sök för 

att finna sångens titel.

Viktigt!

● Din Mobil telefon måste ha 

CASIO G’MIX App'ens music app 

installerad för att använda dessa 

inställningar. 

l Music App Inställningar

Utför proceduren nedanför när det inte 

finns en koppling mellan klockan och 

mobil telefonen.

1. X Om klockan är sammankopplat 

med en mobil telefon, måste du 

hålla in n(B) i ca. 0.5 sekunder för 

att avbryta kopplingen.

2. X Gå till Tidvisnings funktionen och 

rotera omkopplaren raskt 2 gånger.

Nu kommer [SEARCH] visas i 

displayen för att indikera att ett 

sökning har startat.

● Om sökningen är vällyckad, 

kommer sång titelen att visas i 

klockans display.

Dreiebryter
Sang tittel

3. X Tryck på en knapp, bortsett från 

(L) för att avlägsna sång titelen från 

skärmen.

Märk

● Sång titeln som visas kan vara 

upp till 17 karaktärer (bokstäver, 

tal, symboler) eller fem Japanske 

(katakana) karaktärer lång.

● [*CHECK App] kommer att visas 

om karaktärer som inte stöttas är 

inkluderat eller om sången har 

flera titlar. Om detta sker måste 

du använda din mobil telefon för 

att kontrollera sång titeln.

● [*FAILED] kommer att visas om 

sång titeln inte finns.

● Denna funktionen är bara 

tillgänglig när G-SHOCK+ och 

G’MIX App'en kör på mobil 

telefonen.

Finna telefonen

Du kan "finna telefonen(Phone Finder)" 

för att utlösa en signal på mobil 

telefonen för att göra det enkelt att finna 

den. Signalen kommer att höras även 

om mobilen står på ljudlös.

● Denna funktionen är bara tillgänglig 

när G-SHOCK+ är på mobil telefonen.

Viktigt!

● Inte använd denna funktionen i 

områden där mobil användning 

inte är tillåtet.

● Ljudet hörs med hög volym. Inte 

använd denna funktionen när du 

har kopplat öre pluggar till mobil 

telefonen.

1. X Om klockan är sammankopplat 

med en mobil telefon, måste du 

hålla in n(B) i ca. 0.5 sekunder för 

att avbryta kopplingen.

2. X I Tidvisnings funktionen, håll in (D) 

knappen i ca. 1 sekund.

Detta kommer att visa klockans 

skärm på det sätt som visas under 

och du kommer att höra en signal 

från mobil telefonen. 

● Det kommer att at några 

sekunder för du hör något ljud 

från mobiel telefonen.

3. X Tryck på en knapp för att stoppa 

ljuden.

● Du kan trycka på en av klockans 

knappar för att stoppa signalen 

på mobil telefonen bara de första 

30 sekunderna efter att ljudet 

startade.
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Konfigurera klockans 
inställningar

G-SHOCK+ kan användas för att enkelt 

konfigurera alarm, nedräkning och 

12/24-timmars visning.

1. Y Tryck “G-SHOCK+” ikonen.

2. X Håll in (B) knappen i ca. 0.5 

sekunder.

Nu kommer klockan och mobil 

telefonen att bli sammankopplat, 

och klockan kommer att förflytta sig 

till kontroll funktionen.

3. Y Tryck “Watch settings”.

4. Y Välj den inställning som du önskar 

att ändra och följ så anvisningarna 

på mobil telefonen.

Inställning av 
Världstidstad

Med Världstid kan du välja önskad 

världstidstad från G-SHOCK+ stadslista 

eller världskarta.

1. Y Tryck “G-SHOCK+” ikonen.

2. X Håll in (B) knappen i ca. 0.5 

sekunder.

Nu kommer klockan och mobil 

telefonen att bli sammankopplat, 

och klockan kommer att förflytta sig 

till kontroll funktionen.

3. Y Tryck “Watch settings”.

4. Y Tryck “World time”.

5. Y Följ informationen som visas på 

mobil telefonen.

Märk

● G-SHOCK+ Världstid låter dig 

välja mellan ca. 300 städer som 

Världstid stad. Om den staden 

som har valt med G-SHOCK+ inte 

är inkluderat i de 100 städerna 

som stöttas av klockan, den 

stadens tidzon kommer då att bli 

registrerad till [EXTRA] i klockans 

stadslista.

Justera visarna

Du kan använda G-SHOCK+ för att 

rätta visarnas postioner när de inte 

visar samma tid som den digitala.

1. Y Tryck “G-SHOCK+” ikonen.

2. X Håll in (B) knappen i ca. 0.5 

sekunder.

Nu kommer klockan och mobil 

telefonen att bli sammankopplat, 

och klockan kommer att förflytta sig 

till kontroll funktionen.

3. Y Tryck “Watch settings”.

4. Y Tryck “Basic settings”.

5. Y Tryck “Adjusting home positions”.

6. Y Följ informationen som visas på 

mobil telefonen.

Sammankoppling         

Avbryta en sammankoppling 
med en telefon

Etter FrakoplingTilkoplet

För att avsluta en Bluetooth 

sammankoppling, håll in (B) i ca. 

0.5 sekunder till Bluetooth ikonen 

försvinner.

Sammankoppling med en 
telefon

Detta avsnittet förklarar hur du etablerar 

en Bluetooth sammankoppling mellan 

en telefon som är parat samman med 

klockan.

● Om klockan inte är parat samman 

med telefonen du önskar att koppla 

den samman med, måste du utföra 

proceduren under under “C Para 

klockan samman med en mobil 

telefon” for å para dem samman.

1. Lägg mobil telefonen intill (inom 1 

meter) klockan.

2. X Om Bluetooth ikonen inte visas, 

håll in (B) i ca. 0.5 sekunder för att 

sammankoppla.

Detta kommer att etablera 

Bluetooth sammankoppling och så 

kommer Bluetooth ikonen visas i 

displayen.

● Klockan kommer att förflytta sig 

till Kontroll funktionen.

TilkopletIkke Tilkoplet

Viktigt!

● Om du har problem med att 

etablera kontakt kan det betyda 

att G-SHOCK+ inte kör på din 

mobil telefon. På mobil telefonen 

trycker du  på “G-SHOCK+” 

ikonen. Så på klockan, håll in (B) 

knappen i ca.  0.5 sekunder.
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Märk

● Samman kopplingen kommer att 

avbrytas om du inte utför någon 

inställning i loppet av en viss 

tid(samman kopplings gränstid) 

Att specificera samman 

kopplingens gränstid, 

utför följande inställning 

med G-SHOCK +: 

“Watch settings”n“Basic 

settings”n“Connection time”. 

Nästa, specificera en inställning 

på 1 timma, 1,5 timmar eller 2 

timmar.

Varsel vis sammankopplings 
avbrott

När det är en Bluetooth koppling mellan 

mobil telefonen och klockan kommer 

[LINKLOSS] varningen att visas i 

klockans display i följande tillfällen: Om 

du inte utför några telefon inställningar, 

kommer distansen mellan mobil 

telefonen och klockan att bli för lång, 

om mobil telefonen är avslagen, om du 

mister kontakten p.ga. radiostörningar 

eller andra ting.  Att mista kontakten 

för till att klockan går tillbaka till 

Tidvisningsfunktionen.  

För att koppla till på nytt måste du 

flytta klockan och telefonen närmare 

varandra och så hålla in klockans (B) 

knapp i ca. 0.5 sekunder.

● Om “Ljud” är vald för 

G-SHOCK+ “Varning vid 

sammankopplings avbrott” inställning, 

kommer klockan att ljuda om 

sammankopplings brott uppstår. 

l Konfigurering av klockans 

inställningar

Gå till klockans flyg funktioner

Använd Fly funktionen för att deaktivera 

Bluetooth radiovåg 

Gå till fly funktionen när du är på ett 

sjukhus, i ett flyg eller andra ställen 

som sändning av radio vågor inte är 

tillåtet.

Viktigt!

● Funktionerna under är 

deaktiverade i Fly funktionen.
● Auto justering
● Sång Titel Söka
● Finna Telefonen
● Bluetooth samman koppling

1. X Om klockan är sammankopplat 

med en mobil telefon, måste du 

hålla in n(B) i ca. 0.5 sekunder för 

att avbryta kopplingen.

2. X Håll in (C) i ca. 4 sekunder.

Detta gör att klockan förflyttar sig till 

flygfunktionen och visar flyg ikonen. 

● Varje gång (C) knappen blir 

tryckt in i ca. 4 sekunder kommer 

klockan att gå in i, eller ut av 

flygfunktionen.

Fly indikator

Se Mobile Link Info

Följ proceduren under för att se Mobile 

Link Info på klockan.

1. X Håll in (C) knappen i ca. 2 

sekunder.

Detta gör att klockan förflyttar sig 

till Tidvisnings funktionen.

● Om klockan är kopplat samman 

med en mobil telefon, måste du 

hålla in (B) i ca. 0.5 sekunder för 

att avbryta kopplingen.

2. X Tryck (C) fem gånger för att 

komma till Setup Funktionen.

[SETUP] kommer att visas i 

displayen som följs av klockans 

enhetsnamn.  

Varje tryck på (D) växlar innehållet 

på skärmen i sekvensen som det 

sätt som visas under.  

Klockans enhetsnamn

p

Klockans enhetsadress

p

Typ av telefon som är kopplat 

samman*

* Visas bara när klockan är parat 

samman med en mobil telefon.

3. X Trykck (C) för att gå tillbaka till 

Tidvisningsfunktionen.

Nollställning av 
parningsinformation

Att koppla från klockan från mobil 

telefonen innebär att du måste 

radera parnings informationen från 

G-SHOCK+, mobil telefonen och 

klockan.

● Nollställning av parnings 
informationen från G-SHOCK+

1. X Om klockan är sammankopplat 

med en mobil telefon, måste du 

hålla in n(B) i ca. 0.5 sekunder för 

att avbryta kopplingen.

2. Y I det översta högra hörnet av 

G-SHOCK+ huvudskärm, tryck i 

för att visa “Connection settings” 

skärmen.

3. Y I “Previously registered watch”, 

tryck på den klockan som du önskar 

att avbryta kopplingen med.

4. Y Tryck “Delete pairing registration”.

5. Y Tryck “Yes”.

Detta nollställer /raderar klockans 

parningsinformation från 

G-SHOCK+.
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● Radera parnings information 
fr¨ån en mobil telefon

iPhone användare

1. Y På Hem skärmen, tryck 

“Inställningar” n “Bluetooth”.

2. Y Vid sidan av “CASIO GBA-400”, 

tryck g.

3. Y Tryck “Forget this Device”.

Detta nollställer/raderar klockans 

parningsinformation från mobil 

telefonen. 

Android Användare

1. Y På App skärmen, tryck: “Settings” 
n “Bluetooth”.

2. Y  Tryck j vid sidan av “CASIO 

GBA-400”.

3. Y Tryck “Unpair”.

Detta nollställer/raderar klockans 

parningsinformation från mobil 

telefonen.

4. Y Bläddra längs status linjen 

nedöver och öppna "notification 

panel".

5. Y Tryck e (Bluetooth) för att 

deaktivera Bluetooth, och så 

reaktivera den igen.

Märk

● Märk att den faktiska inställningen 

du behöver för att utföra beror på 

vilken mobil telefon du använder. 

För detaljer, se dokumentation för 

din mobiltelefon.

● Radera parnings 
informationen från klockan

1. X Håll in (C) knappen i ca. 2 

sekunder.

2. X Tryck (C) fem gånger för att 

komma till Setup Funktionen.

[SETUP] kommer att visas i 

displayen som följs av klockans 

namn.

Enhets navn

3. X Håll in(A) knappen i ca. 2 

sekunder.

Om du raderar parnings information 

medför att beskedet (NOT YET 

PAIRED) rullar från höger till 

vänster i klockans display. 

4. X Tryck (C) för att gå tillbaka till 

Tidvisningsfunktionen.

Sammankoppling med en 
annan telefon

Du måste utföra inställningen under 

när du köper ny mobil telefon eller när 

du önskar att etablera en Bluetooth 

sammankoppling med en annan mobil 

telefon.

1. Nollställning av parnings 

information

2. Para klockan med en mobil telefon.

Koppla en annan klocka till 
mobil telefonen

Du måste utföra stegen under för du 
parar samman en annan klocka med 
mobil telefonen, f.eks när du har köpt 
en ny klocka.

● Para samman klockan med en 
mobil telefon

1. Y I det översta högra hörnet av 
G-SHOCK+ huvudskärm, tryck i 
för att visa “Connection settings” 
skärmen.

2. Y Tryck “Connect new watch”.

3. Y Välj namnet på den klocka som 
du önskar att koppla samman och 
tryck “Next”.

● Därefter måste du följa 
instruktionerna som kommer fram 
på mobil telefonen för att fullfölja 
parnings inställningen.

● Koppla samman med en 
klocka som redan är parat 
samman

1. Y I det översta högra hörnet av 
G-SHOCK+ huvudskärm, tryck i 
för att visa “Connection settings” 
skärmen.

2. Y Från listan “Previously registered 
watch”, tryck på namnet på mobil 
telefonen som du önskar att koppla 
samman.

3. Y Tryck “Connect to this ***”.

● Därifrån måste du följa 
instruktionerna som framkommer 
på mobil telefonen för att fullfölja 
samman kopplingen.

Viktigt!

● En mobiltelefon kan bara vara 
samman kopplad med en klocka 
om gången. För att koppla 
samman en annan klocka måste 
du först avbryta den nuvarande 
samman kopplingen

Inställningen av 
klockan      

När klockan är kopplat samman med 

mobil telefonen kommer den att justera 

datum och tid automatiskt.  Om klockan 

inte är kopplat samman med en mobil 

telefon måste du använda proceduren 

under för att justera datum och tid.

Klargöra

Utför denna proceduren i 

Tidvisningsfunktionen. Använd (C) för 

att förflytta dig till Tidvisningsfunktionen.

l Navigering mellan funktioner

Tidvisnings Modus
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Välja en tidzon

Använd proceduren under för att välja 

en tidszon för din hemstad som är 

staden där du normalt kommer att 

använda klockan. Om du är i ett område 

som normalt använder sommartid kan 

du också aktivera eller deaktivera detta.

Viktigt!

● Tider som visas i 

Världstidfunktionen kommer inte 

att vara riktig om du väljer fel 

tidszon.

1. Håll in (A) knappen i ca.  2 

sekunder.

(SET Hold) visas, också kommer 

inställningen av tidszonen att  

blinka. 

Dreiebryter

2. Rotera omkopplaren för att ändra 

tidszonen.

● För information om tidszoner, se 

"Lista över ortsnamn".

Lista över ortsnamn:

Exempel:

Om du skal använda klockan i 

Tokyo måste du välja [+ 09:00].

3. För att ändra sommartid 

inställningen trycker du (C).

● Om du inte önskar att ändra 

sommartid inställningen, trycker 

du (A).

4. Skruva på omkopplaren för att 

visa [ON] (sommartid) eller [OFF] 

(standard tid).

5. Tryck (A) när du är färdig.

Märk

● DST ikonen kommer att visas i 

displayen när sommartid är vald.

Inställning av datum och 
tid

1. Håll in (A) knappen i ca. 2 sekunder.

(SET Hold) visas, också kommer 

inställningen av tidszonen att  

blinka.

Tidssone

2. Tryck (C) 3 gånger till sekunderna 

börjar att blinka.

Sekunder

3. Tryck (D) för att nollställa 

sekunderna till 00.

● Om sekunderna är mellan 30 och 

59 när du trycker på (D), kommer 

minuterna att öka med 1.

4. Tryck (C) till timtalet börjar att 

blinka.

Dreiebryter

Timer

5. Ställ in datum.

● Skruva på omkopplaren för att 

ändra det blinkande talet.

● Varje tryck på (C) gör att 

blinkningen växlar mellan följande 

sekvens: timma n minut n år n 

månad n datum.

6. Tryck (A) när du är färdig.

Skifta mellan 12- och 
24-timmars tidsvisning

1. Håll in (A) knappen i ca. 2 sekunder.

(SET Hold) visas, också kommer 

inställningen av tidszonen att  

blinka.

Tidssone

2. Tryck (C) 2 gånger och aktuell 

inställning ([12H] eller [24H]) 

kommer att blinka i displayen.

PM indikator

3. Skruva på omkopplaren för att visa 

[12H] (12-timmars tidvisning) eller 

[24H] (24-timmars tidvisning).

4. Tryck (A) när du är färdig.

Märk

● När 12 timmars visning är 

vald, kommer ikoner att visas i 

displayen för att indikera a.m. och 

p.m. tider.
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Sommartid

Sommartiden ökar tiden med 1 timma, 

30 minuter eller en annan tidslängd 

från standard tid (STD) i sommar 

månaderna.  Om sommartid används 

eller inte och hur den används beror på 

vilket land eller lokalt område man är 

i.  Sommartid används inte i något land 

och lokala områden.

Välj ett annat 
inställningselement

Varje tryck på (C) visar skärmen för 

Tidvisningsfunktionens inställning i 

sekvensen som visas under.

Offset tid

p

Sommartid

p

12/24-timmars tidsvisning

p

Sekunder

p

Timmar

p

Minuter

p

År

p

Månad

p

Datum

p

Knappljud på/av

p

Ljus varaktighet

p

Alarm/Nedräknings varnings metod

p

Återgå till  "Offset tid" över.

Världstid      

Världstid visar aktuell tid från en av 100 

städer över hela världen.

Klargöra

Utför denna proceduren i 

Världstidfunktion. Använd (C) för att gå 

till världstidfunktionen.

l Navigering mellan funktioner

Verdenstid Modus

Se tiden i en annan 
tidszon

1. Rotera omkopplaren för att välja en 

annan stad.

Nu kommer aktuell tid för den valda 

staden att visas.

● Skruva omkopplaren snabbt 

3 gånger den ena eller andra 

vägen för snabbinställning (framåt 

eller bakåt).

Dreiebryter

Tid i den valgte byen

By navn

2. Tryck (C) 5 gånger för att återgå till 

Tidvisningsfunktionen.

Välja sommartid

Om sommartid används i en världstids 

stad kan du välja sommartid för den 

staden.

1. Håll in (A) knappen i ca. 2 sekunder.

[DST Hold] visas i displayen och så 

kommer sommartid inställningen 

växla mellan aktiverad och 

avaktiverad. 

● DST ikonen kommer att visas i 

displayen när sommartid är vald.

Dreiebryter

DST indikator

By navn

2. Tryck (C) 5 gånger för att återgå till 

Tidvisningsfunktionen.

Alarm    

Klockan ljuder och/eller blinkar när ett 

alarm blir nådd.

Klargöra

Utför denna proceduren i Alarm 

funktionen.  Använd (C) för att gå till 

Alarm funktionen.

l Navigering mellan funktioner

Alarm nummer

Alarm Modus
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Ställa alarm tid

1. Skruva på omkopplaren för att 

bläddra genom alarm nummer ([-1] 

till [-5], [:00]) till du kommer till den 

du önskar att ställa in.

Dreiebryter

Alarm nummer

● [-1] till [-4] 

Detta är vanliga nummer.

● [-5] 

Detta är snooze alarm. 

Klockan ljuder när alarm tiden 

är nådd.  Så kommer alarmen 

återupptas 7 gånger med 5 

minuters mellanrum.

● [:00] 

Detta är timsignalen.  

När den är aktiverad kommer 

klockan att ljuda varje hel timma.

2. Använd (D) för att specificera 

inställningen av alarm eller 

timsignalen som du önskar.

● [-1] till [-5] 

[OFF]: Alarm är avslagen 

(kommer inte ljuda). 

[1TIMMA]: Alarmet ljuder bara 

1 gång på den inställda alarm 

tiden.  

[DAILY]: Alarmet ljuder varje dag 

på den inställda alarm tiden.

● [:00] 

[OFF]: Timsignalen är 

avaktiverad.  

[ON]: Indikerar att timsignalen är 

aktiverad och att klockan kommer 

att ljuda varje hel timma.

3. Håll in (A) knappen i ca. 2 sekunder.

[SET Hold] visas och timtalet börjar 

att blinka.

Timer

4. Inställning av alarm tid.

(C) knappen: Flytta blinkningen från 

tim- till minut talet. 

Omkopplaren:  Ändra inställningen 

för det blinkande tim- eller 

minuttalet. 

5. Tryck (A) när du är färdig.

6. Tryck (C) 4 gånger för att återgå till 

Tidvisningsfunktionen.

Slå av en Alarm

1. Skruva på omkopplaren för att 

bläddra genom alarmskärmarna till 

du kommer till den som du önskar 

att ställa in.

Alarm nummer

Dreiebryter

2. Tryck (D) så att [OFF] visas.

3. Tryck (C) 4 gånger för att återgå till 

Tidvisningsfunktionen.

Stoppa ett Alarm

Tryck en knapp medan alarmen piper 

för att stoppa det.

Märk

● I tillfälle med snooze alarmet 

kommer ett tryck på en knapp 

stoppa det aktuella alarmet. 

Alarmet återupptas 7 gånger 

med 5 minuters mellanrum.  För 

att stoppa ett pågående snooze 

alarm, måste du avaktivera 

alarmet.

Alarm ikon

Aktivering av ett alarm eller timsignal 

leder till att den aktuella ikonen visas i 

displayen.

Timesignal indikator

Snooze 
indikator

Alarm indikator

När ett alarm är aktiverat:

Alarm ikon visas.

När ett snooze alarm är aktiverat:

Alarm ikonen och snooze ikonen visas. 

(Snooze ikonen blinkar när en snooze 

alarm pågår.)

När timsignalen är aktiverad:

Timsignal ikonen visas.

Stoppur      

Stoppur kan mäta förfluten tid upp 

till 999 timmar, 59 minuter och 59 

sekunder.

Den kan också mäta mellantider.

Klargöra

Utför denna proceduren i Stoppur 

funktionen. Använd (C) för att gå till 

Stoppur funktionen.

l Navigering mellan funktioner

Stoppeklokke Modus
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Mätning av förfluten tid

1/100 sekunder
Sekunder

Minutter

Timer

1. Använd proceduren under för att 

mäta förfluten tid.

D

D

D

D Stop

Resume

Stop

Start

2. Tryck (A) för att nollställa förfluten 

tid till noll...

3. Tryck (C) 3 gånger för att återgå till 

Tidvisningsfunktionen.

Mätning av mellantid

Sekunder
Minutter

Timer

1/100 sekunder

1. Använd proceduren under för att 

mäta mellantid.

D

A

A

D Stop

Split release

Split

Start

2. Tryck (A) för att nollställa förfluten 

tid till noll...

3. Tryck (C) 3 gånger för att återgå till 

Tidvisningsfunktionen.

Nedräkning      

Använd Nedräknings funktionen till att 

utföra en nedräkning. Klockan ljuder 

och/eller blinkar när nedräknings tiden 

kommer till noll.

Klargöra

Utför denna proceduren i Nedräknings 

funktionen.  Använd (C) för att gå till 

Nedräknings funktionen.

l Navigering mellan funktioner
Nedtellings Modus

Ställ in nedräkningens 
start tid

1. Håll in (A) knappen i ca. 2 sekunder.

[SET Hold] visas och timtalet börjar 

att blinka.

1/10 sekunder
Sekunder

Minutter

Timer

2. Inställningen av nedräkningens 

start-tid

(C) knappen: Flyttar blinkningen 

mellan tim, minut och sekund talet. 

Omkopplaren: Ändra inställningen 

för det blinkande tim, minut eller 

sekundtalet. 

Märk

Start-tiden för Nedräkningen kan 

ställas in med ett sekund steg upp 

till 100 timmar. 

3. Tryck (A) när du är färdig.

4. Tryck (C) 2 gånger för att återgå till 

Tidvisningsfunktionen.

Märk

● Ställa in tiden på [0H00’00”] 

specificera en nedräknings 

starttid på 100 timmar.

Använda 
nedräkningstimern

1/10 sekunder
Sekunder

Minutter

Timer

Dreiebryter

Start/Stop

Nullstill (Reset)

1. Tryck (D) för att starta 

nedräkningen.

Klockan ljuder och/eller blinkar när 

nedräkningstiden kommer till noll. 

● För att avbryt en nedräknings 

inställning medan den pågår 

måste du trycka på (D) för 

att  stoppa den också trycker 

du (A) för att återställa 

nedräkningstimern till start tiden..

2. Tryck på en knapp för att stoppa 

alarmet.

3. Tryck (C) 2 gånger för att återgå till 

Tidvisningsfunktionen.

Ljus      

Displayen på klockan blir lyst upp för att 

enkelt kunna avläsas i mörker.

Slå på ljuset

Trycks (L) slås ljuset på.

Märk

● Ljuset kan flimra lite om det blir 

avslaget när klockan är kopplat till 

en mobil telefon med Bluetooth.

● Ljuset kommer att slå sig av när 

en varning startar.
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Bestäm ljus 
varaktigheten

Du kan välja antingen 1,5 sekunder 

eller 3 sekunder för ljus varaktigheten.

1. Tryck (C) för att gå till 

Tidvisningsfunktionen.

l Navigering mellan Funktioner

2. Håll in (A) knappen i ca. 2 sekunder.

(SET Hold) visas, också kommer 

inställningen av tidszonen att  

blinka.

Tidssone

3. Tryck (C) 10 gånger till aktuell 

inställning ([LT1] eller [LT3]) blinkar 

i displayen.

4. Skruva på omkopplaren för att få 

fram den ljus varaktighet som du 

önskar att använda.

[LT1]: 1.5-sekund ljus

[LT3]: 3-sekund ljus

Dreiebryter

5. Tryck (A) när du är färdig.

Rätta visarna      

Stark magnetism kan orsaka att tiden 

visas med visarna är olik från tiden på 

den digitala displayen.  Om det sker 

måste du justera visarnas positioner.

Klargöra

Utför denna proceduren i 

Tidvisningsfunktionen. Använd (C) för 

att förflytta dig till Tidvisningsfunktionen.

l Navigering mellan funktioner

Tidvisnings Modus

Justera visarna

1. Håll in (A) knappen i ca. 5 sekunder.

[H.SET Hold] visas och så kommer 

[Sub] blinka.

Dreiebryter

Disk peker

2. Om pekaren inte pekar på kl. 12, 

skruva på omkopplaren för att flytta 

den dit.

● Roteras omkopplaren snabbt 

tre gånger för att starta snabb 

inställningen framåt.

3. Tryck (C).

Nu kan du justera tim och 

minutvisarna.

● Trycks (C) in igen återgår du till 

pekar justeringen.

● Inställningar av knapp- och 

omkopplaren är avaktiverade när 

visarna är i rörelse.

Minuttviser

Timeviser

4. Om tim och minutvisarna inte 

pekar på kl. 12 måste du skruva på 

omkopplaren för att förflytta de dit.

5. Tryck (A) för att återvända till 

Tidvisningsfunktionen.

Bas inställningar     

Klargöra

Utför denna proceduren i 

Tidvisningsfunktionen. Använd (C) för 

att förflytta dig till Tidvisningsfunktionen.

l Navigering mellan funktioner

Tidvisnings Modus

Aktivera knapp ljudet

Följ instruktionerna under för att 

aktivera eller avaktivera knapp ljudet.

1. Håll in (A) knappen i ca. 2 sekunder.

(SET Hold) visas, också kommer 

inställningen av tidszonen att  

blinka.

Tidssone

2. Tryck (C) 9 gånger till aktuell 

inställning ([KEY♪] eller [MUTE]) 

blinkar i displayen.

3. Skruva på omkopplaren för att visa 

[KEY♪] eller [MUTE].

[KEY♪]: Aktivera knapp ljudet.

[MUTE]: Visar mute ikonen och 

avaktivera knapp ljudet.

Dreiebryter

Mute indikator

4. Tryck (A) när du är färdig.
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Konfigurering av 
varnings metod

Följ instruktionerna under för att välja 

bara ljud eller ljud och blinkning för 

alarm varningen, nedräkning etc.

1. Håll in (A) knappen i ca. 2 sekunder.

(SET Hold) visas, också kommer 

inställningen av tidszonen att  

blinka.

Tidssone

2. Tryck (C) 11 gånger till aktuell 

inställning ([BEEP] eller [FLASH]) 

blinkar i displayen.

3. Skruva på omkopplaren för att visa 

[BEEP] eller [FLASH].

[BEEP]: ljud varning

[FLASH]: Ljud och blinknings 

varning

Dreiebryter

4. Tryck (A) när du är färdig.

Tid för att byta batteri

När batterinivån blir låg kommer en 

batteri ikon att börja blinka och några 

av funktionerna kommer att avaktiveras.  

Om batteri ikonen fortsätter att blinka är 

det tid för att byta batteri.

Batteri indikator

Märk

● När [RECOV] blinkar kommer 

några funktioner vara tillfälligt 

avaktiverade för att undvika att 

batteriet blir töms för ström.

Annan information     

Lista över städer

Denna listan över städer visar 100 

städer som är inbyggda i klockans 

minne.  För ca.  200 andra städer, se 

G-SHOCK+ app'en.

Städer Tidszon
(UTC)

+0
Reykjavik
Lisbon
Casablanca
London
Madrid

+1

Paris
Algiers
Brussels
Amsterdam
Zurich
Frankfurt
Oslo
Rome
Copenhagen
Berlin
Stockholm
Budapest
Warsaw
Cape Town

+2

Sofia
Athens
Helsinki
Istanbul
Kyiv
Cairo
Jerusalem
Addis Ababa

+3
Jeddah
Tehran +3:30
Moscow

+4
Dubai
Kabul +4:30
Karachi +5
Delhi +5:30
Kathmandu +5:45
Dhaka +6
Yangon +6:30
Novosibirsk

+7
Bangkok
Hanoi
Jakarta

Städer Tidszon
Kuala Lumpur

+8

Singapore
Hong Kong
Perth
Beijing
Manila
Shanghai
Taipei
Seoul

+9
Tokyo
Adelaide +9:30
Guam

+10
Sydney
Vladivostok

+11
Noumea
Wellington

+12
Suva
Chatham Islands +12:45
Nukualofa +13
Kiritimati +14
Pago Pago -11
Honolulu -10
Anchorage -9
Vancouver

-8
San Francisco
Seattle
Los Angeles
Tijuana
Edmonton

-7
Phoenix
Chihuahua
Denver
Mexico City

-6

Winnipeg
Dallas
Houston
Guatemala City
Chicago
Atlanta

-5

Havana
Toronto
Lima
Washington DC
Kingston
Philadelphia
Bogota
New York
Boston
Caracas -4:30
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Städer Tidszon
Santiago

-4
La Paz
San Juan
Halifax
St. John’s -3:30
Buenos Aires

-3Montevideo
Rio de Janeiro
Fernando de 

Noronha
-2

Praia -1

Ikoner på skärmen

A Bluetooth ikon

Indikerar att klockan är kopplat samman 

med mobil telefonen (kontroll funktion) .

B Snooze ikon

indikerar att en snooze alarm pågår.

C Alarm ikon

Indikerar att en alarm har slagits på

D Timsignal ikon

Indikerar att timsignal är aktiverad.

E Flyg ikon

Indikerar att klockan är i flyg funktion så 

kommunikation med mobil telefonen är 

avaktiverad.

F DST ikon

Indikerar att sommartid är aktiverad.

G AM/PM ikon

Indikerar a.m. och p.m. tider när 12 

timmars tidvisning är vald.

H Mute ikon

Knappljud är avaktiverat.

I Ikon för att visarna har flyttat sig

Visarna har flyttat på sig.

Telefonmodeller som 
stöttas

För information om telefonmodeller som 

stöttas, besök CASIOs webbsida.

http://world.g-shock.com/asia-mea/en/

ble/gba/smartphone/

Mobil Link 
Rättningslinjer

● Juridiske Rättningslinjer

● Denna produkten är i enlighet med, 

eller är godkänt av eller har fått 

godkännande av radio lagar i olika 

land och geografiska områden. Att 

använda denna klocka i områden där 

det inte är i enlighet eller inte har fått 

godkännande av radio lagarna, kan 

vara straffbart.  För detaljer, besök 

Casios Webbsida. 

http://world.casio.com/ce/BLE/

● Användande av denna produkten 

om bord i flygplan är begränsat av 

luftfartens lagar i varje enskilda land.  

Pass på att följa flygpersonalens 

instruktioner.

● Rättningsregler vid 
användning av Mobil Link

● När klockan används samman med 

en mobil telefon måste de vara i 

närheten av varandra. En räck vidd 

på 2 meter är bara att rekommendera 

som en vägledning, men lokala 

förhållande (väggar, möbler etc.) 

byggnadens konstruktion och andra 

faktorer kan göra att räck vidden blir 

mindre.

● Denna klocka kan bli påverkad av 

andra enheter (elektroniska enheter, 

audio/video utrustning, kontor 

utrustning etc.)  Speciellt kan den 

bli påverkat av en mikrovågsugn.  

Klockan kan inte kommunicera 

normalt med en mobil telefon om en 

mikrovågsugn är satt på i närheten.  

Däremot kan klockan orsaka 

störningar i radio mottagning och 

video bilder på TV.

● Bluetooth på denna klockan använder 

samma frekvens (2.4 GHz) som 

en trådlös LAN enhet, och använd 

en sådan utrustning i närheten av 

klockan kan föra till radio störningar, 

dålig kommunikations hastighet 

och störningen på klockan och den 

trådlösa LAN enheten, eller till och 

med kommunikations fel.

● Stoppa sändning av radiovågor 
från klockan

Klockan sänder ut radiovågor när 

Bluetooth ikonen (e) visas eller blinkar. 

Även om Bluetooth ikonen (e) inte visas 

eller blinkar kommer klockan forsöka att 

koppla till en mobil telefonen en gång 

per dag för att uppdatera klockans tid.

När du är på ett sjukhus, inne i et 

flygplan eller andra områden där 

användning av radiovågor är förbjudet, 

måste du avaktivera radiovåg sändaren 

genom att hålla in (B) knappen i ca.  0,5 

sekunder till Bluetooth ikonen försvinner 

från klockans display. Så måste du hålla 

in (C) knappen i ca. 4 sekunder för att 

gå till flyg funktionen.
I Fly ModusVanlig Tidvisning

För detaljer, se “Gå till klockans flyg 

funktionen”.

Copyrights och 
Registrerade Copyrights

● Bluetooth® är ett registrerat 

varumärke av Bluetooth SIG, Inc.

● iPhone og App Store är registrerade 

varumärker av Apple Inc. i USA och 

andra land.

● GALAXY Note och GALAXY S är 

registrerade varumärker av Samsung 

Electronics Co., Ltd.

● Android och Google Play är 

registrerade varumärker av Google 

Inc.

● Andra sällskaps namn och produkt 

namn som används här är varumärker 

eller registrerade varumärker från 

representerade sällskap.
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Frågor och svar

Jag kan inte para 

samman klockan med en 

mobil.

Q1 Jag har klart att etablera 

(para samman) kontakt 

mellan klockan och mobil 

telefonen.

Använder du en mobil telefon som 

stöttas?

Check om mobil modellen och 

operativ system stöttas av 

klockan. 

För information om telefon 

modeller som stöttas, besök 

Casios Webbsida. 

http://world.g-shock.com/asia-

mea/en/ble/gba/smartphone/
YES

Är G-SHOCK+ installerad på mobil 

telefonen?

G-SHOCK+ app'en måste vara 

installerad för att kunna kopplas 

samman med klockan. 

l 1. Installera den applikationen 

som krävs på mobil telefonen.
YES

Är mobil telefonens Bluetooth 

inställningar riktig?

Konfigurera mobil telefonens 

Bluetooth inställningar För 

detaljer om om inställnings 

proceduren måste du se i mobil 

telefonens dokumentation.

iPhone användare

● “Settings”n“Bluetooth”n On

● “Settings”n “Privacy”n 

“Bluetooth Sharing”n 

“G-SHOCK+”n On

Android Användare

● Enable Bluetooth.YES

Annat en det som är nämnt ovanför.

Några mobil telefoner måste 

ha BT Smart avaktiverat för att 

kunna använda G-SHOCK+.  

För detaljer om om inställnings 

proceduren måste du se i mobil 

telefonens dokumentation.

● På App skärmen, tryck: “Menu” 

n “Settings” n “Bluetooth” n 

“Menu” n “BT Smart settings” 

n “Disable”.

Jag kan inte koppla 

klockan med en mobil på 

nytt.

Q1 Klockan kan inte kopplas 

samman på nytt med 

mobil telefonen efter att 

de är blitt från kopplat.

Kör G-SHOCK+ på mobil telefonen?

Kontrollera om G-SHOCK+ 

kör på mobil telefonen. På 

mobil telefonen trycker du  på 

“G-SHOCK+” ikonen. Så, på 

klockan måste du hålla in 

CONNECT knappen (B) i ca. 0.5 

sekunder.

YES

Har du prövat att slå av och på mobil 

telefonen?

Slå mobil telefonen av och på 

igen, och tryck så på G-SHOCK+ 

ikonen.  Så, på klockan måste du 

hålla in CONNECT knappen (B) i 

ca. 0.5 sekunder.

Q2 Mobil telefonen är i Flyg 

funktion.

Samman koppling med mobil telefonen 

är inte möjligt när mobil telefonen är i 

Flyg funktionen.  När du har gått ut av 

mobil telefonens Flyg funktionen måste 

du gå till hemskärmen och trycka på 

“G-SHOCK+” ikonen. Så, på klockan 

måste du hålla in CONNECT knappen 

(B) i ca. 0.5 sekunder.

Q3 Klockan är i Flyg funktion.

Gå ut av klockans Flyg funktion.  Så, på 

klockan måste du hålla in CONNECT 

knappen (B) i ca.  0.5 sekunder.

Q4 Jag ändrar mobil 

telefonens Bluetooth från 

aktiverad till avaktiverad, 

och nu kan jag inte 

koppla samman längre.

På mobil telefonen måste du avaktivera 

och så aktivera Bluetooth igen, och gå 

därefter till hemskärmen och tryck på 

“G-SHOCK+” ikonen.  Så, på klockan 

måste du hålla in CONNECT knappen 

(B) i ca. 0.5 sekunder.

Q5 Jag kan inte koppla till 

efter att ha slagit av 

mobil telefonen.

Slå på mobil telefonen och tryck på 

G-SHOCK+ ikonen. Så, på klockan 

måste du hålla in CONNECT knappen 

(B) i ca. 0.5 sekunder.
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Klockans Mobil samman 

koppling

Q1 Jag kan inte etablera en 

samman koppling mellan 

mobil telefonen och 

klockan.

Har du prövat att slå av och på mobil 

telefonen?

Slå mobil telefonen av och på 

igen, och tryck så på G-SHOCK+ 

ikonen. Så, på klockan måste du 

hålla in CONNECT knappen (B) i 

ca. 0.5 sekunder.

YES

Har klockan blivit parat samman med 

Mobil telefonen?

Utför proceduren under för att 

koppla klocka och mobil på nytt. 

A Nollställning av parnings 

informationen från klockan.

B Nollställning av parnings 

informationen från 

G-SHOCK+

C Nollställning av parnings 

information från mobilen.

l Nollställning av parnings info

Sammankoppling med en 

annan telefon

Q1 Koppla aktuell klocka 

samman med en annan 

mobil telefon.

Nollställ/radera parnings informationen 

från klockan du använder, och para 

den så samman med en annan mobil 

telefon. 

l Samman koppling med en annan 

telefon

Samman kopplings 

brytning

Q1 Varning om samman 

kopplings brytning visas 

även om klockan och 

mobilen ligger vid sidan 

av varandra.

Sedan kommunikation görs vid hjälp 

av radiovågor kan sammankopplings 

brytning förekomma även om klockan 

ligger mindre en 2 meter från mobil 

telefonen.  Enskilda miljöer kan göra 

det tillåtna kommunikationsområdet 

väldigt kort. 

Samman kopplingen är 

bruten.

Q1 Samman kopplingen blev 

plötsligt bruten också i 

Kontroll funktionen.

Om du använder någon knapp 

i loppet av en eller två timmar i 

Kontroll funktionen, kommer samman 

kopplingen bli avslutad för att spara 

ström.  Du kan använda G-SHOCK+ 

för att specificera längden på tiden för 

samman kopplingen blir avslutet. 

Finna telefonen

Q1 Finna telefonen fungerar 

inte.

Är mobilen och klockan från 

kopplade?

Finner telefonen fungerar 

inte under Bluetooth samman 

kopplingen.YES

Kör G-SHOCK+ på mobil telefonen?

Kontrollera om G-SHOCK+ kör 

på mobil telefonen. På mobil 

telefonens hem skärmen trycker 

du på “G-SHOCK+” ikonen.YES

Annat en det som är nämnt ovanför.

Om mobil telefonen inte 

responderar efter någon 

sekunder kan det betyda att 

mobil telefonen ligger för långt 

från klockan.  Gå till en annan 

placering och försök igen.

Q2 Det tar tid för mobil 

telefonen reagerar.

Mobil telefonen kommer att ge ifrån 

sig ett ljud när kontakt med klockan är 

etablerad, något som kan ta några få 

minuter. 

Q3 Mobil telefonen blir inte 

funnet även om den 

ligger närmare klockan.

Sedan kommunikationen görs vid 

hjälp av radiovågor, kan det hända att 

klockan ite finner mobil telefonen även 

omd en ligger närmare en 2 meter. 

Enskilda miljöer kan göra det tillåtna 

kommunikationsområdet väldigt kort.

Automatiskt justering av 

tid

Q1 När kommer klockan 

synkronisera tiden med 

mobil telefonen?

Du kan använda G-SHOCK+ för att 

specificera start tiden för automatisk 

justering.  Klockan kommer också 

synkronisera tiden automatiskt med 

mobil telefonen när de två är samman 

kopplade. 

Q2 Tiden är inte justerad när 

den specificerade start 

tiden blir nådd.

Ca. 30 sekunder efter att den 

specificerade start tiden blir nådd, 

kommer klockan koppla till mobil 

telefonen och justera tiden därefter. 

Q3 Tiden visas inte riktigt.

Mobil telefonens inställning av tiden 

kan vara fel. 

iPhone användare

“Inställningar” n “Personvärn” n Slå på 

“Platstjänster” n “System tjänster" n 
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Slå på “Tidszoninställning”.

Android Användare

Se mobil telefonens dokumentation.

Q4 Den indikerade tiden och 

Världstiden är fel med 

flera timmar.

Etablerar en samman koppling mellan 

mobil telefonen och klockan och 

korrigerar tiden. 

Q5 Den indikerade tiden och 

Världstiden är fel med en 

timma.

Det kan vara en ändring i området ditt 

mellan standard tid och sommartid. 

Etablerar en samman koppling mellan 

mobil telefonen och klockan och 

korrigerar tiden.

Kontroll funktion

Q1 Varför kan jag inte 

kontrollera en musik app 

på mobil telefonen?

Är där en Bluetooth mellan klockan 

och mobil telefonen?

Etablera en Bluetooth 

sammankoppling mellan klockan 

och mobil telefonen.YES

Kör G`MIX App´en på din mobil 

telefonen? 

Om G´MIX Appen inte kör på 

din mobil telefon (antingen på 

grund av att du avslutat den eller 

för att den var tvungen till att 

avsluta av en eller annan grund), 

kommer du inte vara i stånd 

till att styra/kontrollera musik 

appens funktioner med klockan.  

Restarta G’MIX App'en.

Q2 Snabb inställning 

framöver /bak över med 

omkopplingen fungerar 

inte.

Snabbinställning framöver/bak över 

med omkopplaren fungerar inte under 

en Musik app inställning. 

Q3 Jag önskar en snabbare 

knapp respons.

Du kan öka knapp responsen genom 

att välja “High Performance” för 

G-SHOCK+ “Music App settings” 

inställningarna. Var emellertid 

uppmärksam på att “High Performance 

settings” använder mycket ström.

Q4 Bara iPhone: Du prövar 

kanske att kontrollera fel 

musik app med Kontroll 

funktionen.

Det är bara kontroll av G’MIX App och 

standard iPhone Musik app som stöds.  

Om du önskar att kontrollera standard 

iPhone Musik appen från klockan 

måste du avlägsna G`MIX appen från 

mobiltelefonen.  

● Tilldela Musik app'ens knapp 

inställning för G-SHOCK+.

Q5 Bara Android: Du prövar 

kanske att kontrollera fel 

musik app med Kontroll 

funktionen.

Det är bara kontroll av G’MIX App och 

standard Android Musik app som stöds. 

Om du önskar att kontrollera standard 

Android Musik app'en från klockan 

måste du avlägsna G’MIX app'en från 

mobil telefonen .

● Tilldela Musik app'ens knapp 

inställning för G-SHOCK+.

Q6 Bara Android: 

Klockinställning har inte 

påvärkning på Musik 

app'en, men på andre 

app'er i stället.

När det är flera musik apper på mobil 

telefonen, kan detta få påverkningar på 

klockans inställningar.

Q7 Bara Android: 

Klockinställningen 

fungerar inte på den 

musik appen som jag 

önskar att använda.

När det är flera musik apper 

installerade på mobil telefonen , kan 

detta få inverkningar på klockans 

inställningar.  Eller fel operation kan 

bli utförd på grund av ett problem med 

musik appen.  Du kan ha möjligheten 

att kontrollera bestämd musik i Kontroll 

funktionen genom att radera all musik 

appena bortsett från den du önskar att 

kontrollera. 

Q8 Jag finner inga sångtitlar.

Är mobil telefonen kopplat till 

internet?

Du kan inte finna en sång titel 

om du inte är kopplat till internet.
YES

Kan du lägga till ljud genom att 

använda mikrofonen? 

iPhone Användare

Följ proceduren under för att 

aktivera mikrofon input.

“Inställningar” n “Personvärn” n 
“Mikrofon” n slå på G’MIX App.

Android Användare

Se mobiltelefonens 

dokumentation.
YES

Annat en det som är nämnt ovanför.

Det er möjligt att du inte finner 

en sång titel under följande 

förhållande: 

● I ett område där det är mycket 

oljud eller där det är svårt att 

höra.

● När hela sång volymen är för 

svag.

● När det spelas flera sånger.
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Q9 Klockan skärm visar inte 

sång titlar när den är i 

kontroll funktionen.

Är sång namnet innefattat det som 

maximalt tillåts av karaktärer? 

Klockan stöder visning av 17 

av de första alfanumeriska 

karaktärerna (bokstäver, tal, 

symboler) av en sångtitel. 

I förhållande till japanska 

karaktärer (hiragana eller 

katakana) kommer klockan 

att visa opp till 5 av de första 

karaktärerna som katakana.  Om 

du önskar att de sångtitlarna i 

sin helhet måste du se de på 

telefonen.YES

Innehåller sång namnet karaktärer 

som inte stöds? 

[*CHECK App] visas när en 

sångtitel innehåller kanji eller 

andra karaktärer som inte stöttar 

visning på displayen. Sker 

detta måste du se sångtitel på 

mobiltelefonen.
YES

Annat en det som är nämnt ovanför.

Meddelandet [*FAILED] visas om 

sångtitel sök av en eller annan 

grund felar.

Q10 Jag kan inte gå ifrån 

kontroll funktionen till en 

annan funktion.

Tryck CONNECT (B) knappen för att 

avbryta samman kopplingen, och tryck 

så Funktion Navigasjons (C) knappen. 

För att gå direkt till kontroll funktionen 

från andra funtkioner håller du ned 

CONNECT (B) knappen i mins 0.5 

sekunder.

Q11 Omkopplaren är 

avaktiverad när klockan 

är i kontroll funktionen.

För att undgå inställnings fel utför inte 

omkopplaren någon inställning om den 

blir vrid bara 1 gång.  Förebyggande av 

fel re-aktivering om ingen omkoppling 

utförs i loppet av 3 minuter. 

Q12 Hur sparar jag ett 

SOUNDER Funktions 

ljud på mobil telefonen?

Följ proceduren under för att importera 

en ljudkälla utarbetad av dig.  Den 

importerade ljudkällan kommer att visas 

på SOUNDER funktions ljudkälla editor 

skärm. 

iPhone användare

Proceduren under används iTunes 

fildelning

Krav: iTunes 9.1 eller högare. 

A Använd en  en USB kabel för 

att koppla mobiltelefonen till din 

datamaskin.

B Starta iTunes på datamaskinen.

C Under "ENHETER" på iTunes 

sidan, välj telefon namnet.

D Klick på App och bläddra till botten 

av sidan.

E I app'ene som visas i fildelnings 

sektionen väljer du “G’MIX”, och 

släpp ljudet du önskar att imortera 

in i dokument listen på höger sida.

Märk

● För information om fildelning,se 

Apple websida.

Android Användare

A Använd en  en USB kabel för 

att koppla mobiltelefonen till din 

datamaskin.

B På datamaskinen väljer du mobilens 

externa sparande.

C Placera ljuden du önskar att lägga 

in i “G’MIXApp” folder, som du 

finner under “Music” folder.

Världstid

Q1 Tiden för en världstid 

stad är fel.

Sommartidens start datum och tid, slut 

datum och tid, eller andra regler blev 

ändrade av myndigheterna. 

Visar förflyttning och 

digital display

Q1 Tiden som indikeras av 

visarna är olik från den 

digitala tiden.

Stark magnetism eller påverkningar kan 

föra till att visarna på klockan blir satt ut 

av funktion. Använd G-SHOCK+ för att 

justera visarnas positioner.

l Justera  visarna

Batteri

Q1 [RECOV] blinkar i 

displayen.

Detta indikerar att klockans RECOVER 

funktion har blitt utlöst. Denna 

funktionen kommer ögonblickligen att 

avaktivera klockfunktionen för att undgå 

att batteriet ska gå helt tomt. 

l Tid för att byta batteri

Q2 [BATT] blinkar i 

displayen.

Detta indikerar att batteriet börjar att bli 

dåligt. 

l Tid för att byta batteri

Fel input med 

omkopplaren

Q1 Omkopplaren börjar 

att bli aktiv utan att du 

märker det.

Fel användning av omkopplaren när 

klockan blir föråldrad kan föra till 

oönskad användning.  

Även om klockan är gjord för att hindra 

fel, är speciell försiktighet avkrävd vid 

tilldelning av ljud kontroll. 

l Använda omkopplaren


