
Bruksanvisning - modul 5450

S-1

SVENSKA

Gratulerar till ditt val av din CASIO klocka.

För att försäkra dig om att klockan ger dig den service som den är konstruerad för att 
göra under många år framöver, läs och följ instruktionerna i den här bruksanvisningen 
noggrant.
Förvara all dokumentation lätt tillgängligt för framtida behov.

Applikationer
Den inbyggda sensorn i klockan mäter det barometriska trycket, temperatur och 
altitud.  De uppmätta värdena visas därefter på displayen.  Dessa egenskaper gör 
klockan användbar vid fotvandring, bergklättring, eller när du är sysselsatt med andra 
liknande utomhus aktiviteter.
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Varning!
• Måttfunktionerna som är inbyggda i klockan är inte avsedda för att företa 

mätningar som kräver professionell eller industriell precision. Värden angivna 
av klockan kan bara anses för att vara det som är inom det rimliga.

• Observera att CASIO COMPUTER CO., LTD. inte påtar sig ansvar för skada 
eller förlust som uppstår genom användning av denna produkt eller dess fel, 
som drabbar dig eller tredje part.
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Om denna bruksanvisningen

• Beroende på klockmodellen, framstår display text 
antingen som mörka tall på en ljus bakgrund, eller ljusa 
tall på en mörk bakgrund. Alla exempel i denna 
bruksanvisningen visar mörka tall på en ljus bakgrund.

• Användning av knapparna illustreras genom bokstäver 
som visas i illustrationerna.

• Observera att produkt illustrationerna i den här 
bruksanvisningen är bara tänkt som en vägledning, och 
den verkliga produkten kan avvika från illustrationen.
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Vad du bör kontrollera för du tar klockan i bruk

1. Kontrollera inställningen för Hemstad och Sommartid inställningen (DST)

Använd proceduren under "Hur konfigurera Hemstads inställningen" (sidan S-14) och 
konfigurera din Hemstad och Sommartid inställningar.

Viktigt!
Riktig Världstids funktionsdata beror på riktig Hemstad, tid och data inställning i 
Tidvisningsfunktionen. Försäkra dig om att konfigurera dessa inställningar riktigt.

2. Ställ in aktuell tid.

Se " Konfigurering av aktuell tid och data inställning" (sidan S-17).

Klockan är nu klar för användning.
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Anmärkningar
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Anmärkningar Instruktionsmanual över klockans funktioner

Klockan har 7 "funktioner". Vilken funktion du väljer beror på vad du önskar att göra.

För att göra detta: Förflytta dig till 
denna funktionen: Se:

• Se aktuell tid och datum i din Hemstad
• Konfigurera din Hemstad och sommartid inställningar 

(DST)
• Konfigurera tid och datuminställningar 

Tidvisnings funktionen S-13

Se det barometriska trycket och temperaturen på din 
aktuella placering. Termometer funktion S-23

• Bestäm temperaturen på den aktuella platsen
• Bestäm altitud skillnaden mellan de två placeringarna 

(referens punkt och aktuell placering)
Altmeter funktion S-30

Se den aktuella tiden i 48 städer (31 tidszoner) runt om i 
världen. Världstid funktion S-42

Använd stoppuret för att mäta förfluten tid Stoppurfunktion S-44
Använd nedräkningstimer Nedräkningtimerfunktion S-46
Ställa ett alarm Alarmfunktion S-49
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Välja en funktion
• Illustrationen nedanför visar vilken knapp som du ska trycka på för att navigera mellan 

olika funktioner.
•I vilken som helst funktion (utom när en inställning skärm med blinkande tecken visas 

på displayen), tryck B för att belysa displayen
Verdenstid 

Modus
Barometer/ 

Termometer Modus

Stoppeklokke 
Modus

Nedtellings 
Modus
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Alarm Modus Viser-innstillings 
Modus

Høydemåler 
Modus

Tidvisnings Modus

Allmänna funktioner (alla funktioner)
Funktioner och användning som blir beskrivet i detta avsnitt kan användas i alla 
funktioner.

Automatiska retur funktioner
• Klockan återgår automatiskt till Tidvisnings funktionen om du inte trycker på någon 

knapp under två eller tre minuter i alarmfunktionen.
• Klockan återgår automatiskt till Tidvisnings funktionen om du inte trycker på någon 

knapp under en timma efter att du har slagit på Barometer/termometer funktionen.
• Om du går ut ur en inställnings skärm med blinkande tecken på displayen i två eller 

tre minuter utan att företa dig någon aktivitet, kommer klockan att avsluta inställnings 
skärmen automatiskt.

Inledande skärmar
I alarm eller världstidsfunktionen, visas den data som du senast såg på när du 
lämnade funktionen.

Bläddra
Knapparna B och D används på inställningsskärmen när du bläddrar genom data 
på displayen. När du håller in dessa knapparna medan du bläddrar, går det i de flesta 
fall snabbare.
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Tidvisning

Använd Tidvisnings funktionen för att ställa och se den 
aktuella tiden och datum.
• I Tidvisningsfunktionen, så indikerar grafiken i mitten av 

displayen sekundernas förflyttning.
PM indikator

Ukedag

Måned Dato
Sekunder

Grafikk

Timeviser

Timer : Minutter
Minuttviser
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Konfigurera Hemtidstads inställning

Det ät två Hemstads inställningar: faktiskt välja Hemstad, och välja antingen 
standardtid eller sommartid (DST).

Konfigurera Hemtidstads inställning
1. I Tidvisningsfunktionen, håller du in A tills den nyligen 

valda stadskoden (Hemstad) börjar att blinka. Detta 
indikerar stadskod inställnings funktionen.
• Innan stadskoden börjar att blinka, visas 

informationen SET Hold på displayen. Håll in A tills 
SET Hold visas och stadskoden börjar att blinka.

• För detaljer om stadskoder, se "stadskodtabellen" på 
baksidan av manualen.

PM indikator

Bykode

Sekunder
Timer : Minutter
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2. Tryck in D (Öst) och B (Väst) för att välja stadskoden 
du vill använda som din Hemstad.
• Fortsätt att trycka in D eller B till stadskoden du vill 

välja som din Hemstad visas i displayen.

3. Tryck in C för att visa DST inställningsfunktionen.

4. Tryck in D för att växla mellan sommartid (On) och 
standard tid(OFF).
• Observera att du inte kan växla mellan normal tid och 

sommartid (DST) medan UTC är vald som din 
Hemstad.

5. Efter att alla inställningar är som önskat, tryck A för att återgå till Tidvisningsfunktionen.
• Ikonen DST visas för att indikera att sommartid är aktiverad.
Observera
• Efter att du har specificerat en stadskod, kommer klockan att använda UTC* 

förskjutningar i Världstid inställningen för att räkna ut aktuelle tid för att tidszoner 
baserat på den aktuella tiden i din hemstad.
* Coordinated Universal Time, världsomfattande vetenskaplig standard för 

tidvisning.  
Referenspunkten för UTC är Greenwich, England.

Innstilling

DST indikator
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För att ändra sommartids inställningar
1. I Tidvisningsfunktionen, håller du in A tills den nyligen 

valda stadskoden (Hemstad) börjar att blinka. Detta 
indikerar stadskod inställnings funktionen.
• innan stadskoden börjar att blinka, visas 

informationen  
SET Hold kommer att visas på displayen. Håll in A 
tills SET Hold visas och stadskoden börjar att blinka.

2. Tryck in C för att visa DST inställningsfunktionen.

3. Tryck in D för att växla mellan sommartid (On) och 
standardtid (OFF).

4. Efter att alla inställningar är som önskat, tryck  A för 
att återgå till Tidvisningsfunktionen.
• Ikonen DST visas för att indikera att sommartid är 

aktiverad.

Innstilling

DST indikator
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Konfigurera aktuell tid och datainställningar

Du kan använda proceduren nedanför för att justera  aktuell tid och data inställningar 
om de är av.
Ändrar du digital Hemstads data så ändras den analoga tidinställning motsvarande. 
Om den analoga tiden inte indikerar den digitala tiden, kontrollera hemstad 
placeringen av visarna och gör de nödvändiga justeringarna (sidan S-22).
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Ändra den aktuella tiden och data inställningen
1. I Tidvisningsfunktionen, håller du in A tills den nyligen 

valda stadskoden (Hemstad) börjar att blinka. Detta 
indikerar stadskod inställnings funktionen.
• Innan stadskoden börjar att blinka, visas 

informationen SET Hold på displayen. Håll in A tills 
SET Hold visas och stadskoden börjar att blinka.

2. Använd D och B för att välja den stadskod du önskar.
• Välj din hemstads kod för du ändrar en annan 

inställning.
• För detaljer om stadskoder, se "stadskodtabellen" på 

baksidan av manualen.

Bykode

PM indikator

Sekunder
Timer : Minutter
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3. Tryck C för att flytta blinkningen i sekvensen som visas under för att välja de andra 
inställningarna.

Barometer 
enhet

Temperatur 
enhet

Lys
varighet

Knappetone 
AV/PÅ

Dato

By
kode DST

Høyde
enhet

12/24-Timer 
Format Sekunder Timer Minutt År Måned

• De följande stegen förklarar hur du bara konfigurerar tidvisnings inställningen .

4. När tidvisnings inställningen du önskar att ändra blinkar, använd  B och/eller D för 
att ändra den som blir beskrivet ovanför.

Skärm För att göra detta: Gör detta:

Ändra stadskoden Använd D (Öst) 
och B (Väst).

Växla mellan sommartid (ON) och normal tid 
(OFF). Tryck in D.
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Skärm För att göra detta: Gör detta:

Skifta mellan 12 timmars tidvisning(12H) och 
24 timmars(24H) tidvisning. Tryck in D.

Nollställ sekunder till 00 Tryck in D.

Ändra timmar eller minuter
Använd D (+) 
och B (-).

Ändra år, månader eller dagar

5. Tryck in A för att avsluta inställningsskärmen.
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Observera
• För information om hur du väljer Hemstad och konfigurerar DST inställningen, se 

"Konfigurering av Hemstad inställningar" (sidan S-14).
• Medan 12 timmars formatet är valt för tidvisning, visas en P (PM) ikon för tiden från 

förmiddag till 11:59 p.m. Ingen ikon visas för tiden från midnatt till 11:59 a.m.  Med 
24 timmars format, visas tiden på displayen från 0:00 till 23:59, utan någon P (PM) 
ikon.

• Klockans inbyggda hel automatiska kalender tillåter olika månadslängder och 
skottår. Når du först har ställt in tiden, så ska det inte vara någon orsak för att du 
ska behöva å ändra den bortsett från när du får batteriet skiftat.
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Justering av visarnas utgångsläge

Timvisaren och minutvisaren kan visa fel tid om klockan utsätts för stark magnetism 
eller annan påverkan.  Klockan är konstruerad för att manuellt korrigera timvisarens 
och minutvisarens position. 
• All användning i detta avsnittet utförs i visar inställningsfunktionen, som du kommer 

till genom att trycka in C (sidan S-11).

Justera utgångsläget
1. I visar inställnings funktionen, tryck in A i ungefär två 

sekunder till 0:00 visas på displayen.
• Detta är inställningsfunktionens utgångsläge.

2. Kontrollera timvisaren och minutvisarens positioner. 
• Visarna är i riktig position om de pekar på klockan 

12. Om de inte gör det, använd D (medurs) och B 
(moturs) för att justera deras position.

3. Tryck A för att avsluta inställning skärmen.
• Detta medför att timvisaren och minutvisaren förflyttar 

den aktuella Tidvisningsfunktions tiden.

Time- og Minuttviserne

Gjeldende posisjoner 
for Time- og Minutt 

viserne S-23

Barometer/Termometer

Denna klockan använder en tryck sensor för att mäta luft tryck (barometriskt tryck) och 
temperatur tryck för att mäta temperatur.

För att förflytta dig in i eller ut av Barometer/
Termometer funktionen
1. Med klockan i Tidvisningsfunktionen, tryck in C för att 

förflytta dig till Barometer/termometer funktionen.
• BARO blir synlig på displayen, indikerar det 

barometriska trycket och temperatur mätningen 
pågår. Mät resultaten visas på displayen efter 
ungefär fem sekunder. 

• Efter att du trycker in C, klockan kommer att avläsa 
varje femte sekund de tre förste minuterna, och 
därefter var andra minut.Temperatur

Gjeldende 
tid

Barometer 
trykk

Trykk
Forskjells 
Nivå indikator
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2. Tryck in C för att avsluta tidvisningsfunktionen.
• Klockan återgår automatiskt till Tidvisnings funktionen om du inte trycker på någon 

knapp under en timma efter att du har slagit på Barometer/termometer funktionen.

Barometriskt tryck
• Barometriskt tryck återges i enheter av 1   hPa (eller 0.05 inHg).
• Det visade barometriska tryck värdet skiftar till - - - om ett mätbart barometersikt tryck 

sjunker till utanför intervallet 260 hPa till 1,100 hPa (7.65 inHg till 32.45 inHg). 
Barometer tryck värdena kommer att visas åter så snart det uppmätta Barometer 
trycket är inom det tillåtna intervallet.

Temperatur
• Temperaturen visas i enheter av 0.1°C (eller 0.2°F).
• Temperatur värdena i displayen ändras till - - - °C (eller°F) om den uppmätta 

temperaturen faller utanför intervallet  –10.0°C till 60.0°C (14.0°F till 140.0°F). 
Temperatur värdena kommer åter visas så snart den uppmätta temperaturen är 
inom det tillåtna intervallet.
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Display enheter
Du kan välja antingen hectopascals (hPa) eller incheHg (inHg) som den enhet som 
visas för det mätbara baromteriska trycket, och Celsius (°C) eller Fahrenheit (°F) som 
den enhet som visas för det mätbara taemperatur värdet.  Se “Bestämma temperatur, 
barometriskt tryck och altitud enhet"(sidan S-39). 

Tryck differens nivå indikator
Denna indikator visar den relativa skillnaden mellan det 
senaste barometriska trycket och aktuellt barometriskt 
tryck värde som visas  i Barometer/Termometer funktionen 
(sidan S-23). 

Trykk
forskjells nivå 
indikator
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Tolka Barometriskt tryck differensnivå
Tryckskillnad visas i intervallet ±5 hPa, i 1-hPa enheter.

Om nivå indikator är här: Betyder det:

Plus (+) sidan Trycket stiger och vädret kommer att förbättras. 

Minus (–) sidan Trycket sjunker och vädret kommer att försämras
• Den närliggande skärm bilden, till exempel, visar nivå indikatorn när den 

kalkylerade tryck skillnaden är max   –3 hPa (max –0.09 inHg).

−0.15

0.15

inHg verdierhPa verdier

Minus (–) side
Gjeldende trykk lavere enn de 
fleste nylige målte trykk

Plus (+) side
Gjeldende trykk høyere enn de 
fleste nylige målte trykk
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• Barometer trycket är kalkylerat och displayen använder hPa som standard. Den 
barometriska tryck skillnaden kan också läsas i inHg enheter som visas i 
illustrationen  (1 hPa = 0.03 inHg).

Trycksensor och temperatur sensor kalibrering
Trycksensorn och temperatur sensorn som är bygd in i klockan är kalibrerad på 
fabriken och  kräver normalt inte någon ytterligare justering Om du upptäcker allvarliga 
fel i tryck återgivningen och temperatur avläsningen som kommer av klockan, kan du 
kalibrera sensorn att justera felen.

Viktigt!
• Felaktig kalibrering av temperatur sensorn kan leda till felaktig avläsning. 

Läs noggrant följande för du företar dig något.
– Jämför klockans avläsningar med de som är gjorda av en annan pålitlig och exakt 

termometer.
– Om justeringar krävs, flytta klockan från handleden och vänta i 20 till 30 minuter 

för att ge temperaturen tid till att stabilisera sig.
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För att kalibrera trycksensorn och temperatur sensorn
1. Gör en avläsning med en annan mät enhet för att 

fastslå det exakta aktuella barometriska trycket och 
temperaturen.

2. Med klockan i Tidvisningsfunktionen, tryck in C för att 
förflytta dig till barometer/termometer funktionen.

3. Håll in A till det aktuella temperatur värdet börjar att 
blinka på displayen.  Detta är inställningsskärmen.
• För temperatur värdena börjar att blinka, visas 

informationen SET Hold på displayen. Håll in A till 
SET Hold visas.

4. Tryck C för att flytta blinkningen mellan temperatur 
värdet och det barometriska tryck värdet, för att välja 
det som du önskar att kalibrera. 
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5. Använd D (+) och B (–)för att justera kalibreringsvärdet i de enheter som visas 
under.

            Temperatur                        0.1°C (0.2°F)
            Barometriskt tryck             1 hPa (0.05 inHg)

• För att återvända det aktuella blinkande värdet till den ursprungliga fabrik 
inställningen, tryck B och D samtidigt. OFF visas på den blinkande 
placeringen i ungefär en sekund, följd av den ursprungliga fel värdet.

6. Tryck in A för att avsluta Barometer/termometer funktions skärmen. 

Barometer och Termometer försiktighetsåtgärder
• Den inbyggda sensorn mäter ändringar i luft tryck, som du kan använda i din egen 

väder prognos. Den är inte avsedd för användning som precisions instrument i 
officiell väder prognos eller rapporterings applikationer. 

• Plötsliga temperatur ändringar kan påverka tryck sensor avläsning.
• Temperatur mätningar påverkas av din kroppstemperatur (när du har på dig din 

klocka), direkt solljus, och fuktighet. För att nå en mer exakt temperatur avläsning, 
avlägsna din klocka från din handled, placera den på en plats med god ventilation 
och inte i direkt solljus, och avlägsna all fukt från klockan. Det tar ungefär 20 till 30 
minuter för klockan att nå den faktiskt temperaturen som omger dig.
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Välja en funktion
• Illustrationen nedanför visar vilken knapp som du ska trycka på för att navigera mellan 

olika funktioner.
•I vilken som helst funktion (utom när en inställning skärm med blinkande tecken visas 

på displayen), tryck B för att belysa displayen
Verdenstid 

Modus
Barometer/ 

Termometer Modus

Stoppeklokke 
Modus

Nedtellings 
Modus
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Alarm Modus Viser-innstillings 
Modus

Høydemåler 
Modus

Tidvisnings Modus

Allmänna funktioner (alla funktioner)
Funktioner och användning som blir beskrivet i detta avsnitt kan användas i alla 
funktioner.

Automatiska retur funktioner
• Klockan återgår automatiskt till Tidvisnings funktionen om du inte trycker på någon 

knapp under två eller tre minuter i alarmfunktionen.
• Klockan återgår automatiskt till Tidvisnings funktionen om du inte trycker på någon 

knapp under en timma efter att du har slagit på Barometer/termometer funktionen.
• Om du går ut ur en inställnings skärm med blinkande tecken på displayen i två eller 

tre minuter utan att företa dig någon aktivitet, kommer klockan att avsluta inställnings 
skärmen automatiskt.

Inledande skärmar
I alarm eller världstidsfunktionen, visas den data som du senast såg på när du 
lämnade funktionen.

Bläddra
Knapparna B och D används på inställningsskärmen när du bläddrar genom data 
på displayen. När du håller in dessa knapparna medan du bläddrar, går det i de flesta 
fall snabbare.
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Tidvisning

Använd Tidvisnings funktionen för att ställa och se den 
aktuella tiden och datum.
• I Tidvisningsfunktionen, så indikerar grafiken i mitten av 

displayen sekundernas förflyttning.
PM indikator

Ukedag

Måned Dato
Sekunder

Grafikk

Timeviser

Timer : Minutter
Minuttviser
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Konfigurera Hemtidstads inställning

Det ät två Hemstads inställningar: faktiskt välja Hemstad, och välja antingen 
standardtid eller sommartid (DST).

Konfigurera Hemtidstads inställning
1. I Tidvisningsfunktionen, håller du in A tills den nyligen 

valda stadskoden (Hemstad) börjar att blinka. Detta 
indikerar stadskod inställnings funktionen.
• Innan stadskoden börjar att blinka, visas 

informationen SET Hold på displayen. Håll in A tills 
SET Hold visas och stadskoden börjar att blinka.

• För detaljer om stadskoder, se "stadskodtabellen" på 
baksidan av manualen.

PM indikator

Bykode

Sekunder
Timer : Minutter
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2. Tryck in D (Öst) och B (Väst) för att välja stadskoden 
du vill använda som din Hemstad.
• Fortsätt att trycka in D eller B till stadskoden du vill 

välja som din Hemstad visas i displayen.

3. Tryck in C för att visa DST inställningsfunktionen.

4. Tryck in D för att växla mellan sommartid (On) och 
standard tid(OFF).
• Observera att du inte kan växla mellan normal tid och 

sommartid (DST) medan UTC är vald som din 
Hemstad.

5. Efter att alla inställningar är som önskat, tryck A för att återgå till Tidvisningsfunktionen.
• Ikonen DST visas för att indikera att sommartid är aktiverad.
Observera
• Efter att du har specificerat en stadskod, kommer klockan att använda UTC* 

förskjutningar i Världstid inställningen för att räkna ut aktuelle tid för att tidszoner 
baserat på den aktuella tiden i din hemstad.
* Coordinated Universal Time, världsomfattande vetenskaplig standard för 

tidvisning.  
Referenspunkten för UTC är Greenwich, England.

Innstilling

DST indikator
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För att ändra sommartids inställningar
1. I Tidvisningsfunktionen, håller du in A tills den nyligen 

valda stadskoden (Hemstad) börjar att blinka. Detta 
indikerar stadskod inställnings funktionen.
• innan stadskoden börjar att blinka, visas 

informationen  
SET Hold kommer att visas på displayen. Håll in A 
tills SET Hold visas och stadskoden börjar att blinka.

2. Tryck in C för att visa DST inställningsfunktionen.

3. Tryck in D för att växla mellan sommartid (On) och 
standardtid (OFF).

4. Efter att alla inställningar är som önskat, tryck  A för 
att återgå till Tidvisningsfunktionen.
• Ikonen DST visas för att indikera att sommartid är 

aktiverad.

Innstilling

DST indikator
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Konfigurera aktuell tid och datainställningar

Du kan använda proceduren nedanför för att justera  aktuell tid och data inställningar 
om de är av.
Ändrar du digital Hemstads data så ändras den analoga tidinställning motsvarande. 
Om den analoga tiden inte indikerar den digitala tiden, kontrollera hemstad 
placeringen av visarna och gör de nödvändiga justeringarna (sidan S-22).
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Ändra den aktuella tiden och data inställningen
1. I Tidvisningsfunktionen, håller du in A tills den nyligen 

valda stadskoden (Hemstad) börjar att blinka. Detta 
indikerar stadskod inställnings funktionen.
• Innan stadskoden börjar att blinka, visas 

informationen SET Hold på displayen. Håll in A tills 
SET Hold visas och stadskoden börjar att blinka.

2. Använd D och B för att välja den stadskod du önskar.
• Välj din hemstads kod för du ändrar en annan 

inställning.
• För detaljer om stadskoder, se "stadskodtabellen" på 

baksidan av manualen.

Bykode

PM indikator

Sekunder
Timer : Minutter
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3. Tryck C för att flytta blinkningen i sekvensen som visas under för att välja de andra 
inställningarna.

Barometer 
enhet

Temperatur 
enhet

Lys
varighet

Knappetone 
AV/PÅ

Dato

By
kode DST

Høyde
enhet

12/24-Timer 
Format Sekunder Timer Minutt År Måned

• De följande stegen förklarar hur du bara konfigurerar tidvisnings inställningen .

4. När tidvisnings inställningen du önskar att ändra blinkar, använd  B och/eller D för 
att ändra den som blir beskrivet ovanför.

Skärm För att göra detta: Gör detta:

Ändra stadskoden Använd D (Öst) 
och B (Väst).

Växla mellan sommartid (ON) och normal tid 
(OFF). Tryck in D.
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Skärm För att göra detta: Gör detta:

Skifta mellan 12 timmars tidvisning(12H) och 
24 timmars(24H) tidvisning. Tryck in D.

Nollställ sekunder till 00 Tryck in D.

Ändra timmar eller minuter
Använd D (+) 
och B (-).

Ändra år, månader eller dagar

5. Tryck in A för att avsluta inställningsskärmen.
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Observera
• För information om hur du väljer Hemstad och konfigurerar DST inställningen, se 

"Konfigurering av Hemstad inställningar" (sidan S-14).
• Medan 12 timmars formatet är valt för tidvisning, visas en P (PM) ikon för tiden från 

förmiddag till 11:59 p.m. Ingen ikon visas för tiden från midnatt till 11:59 a.m.  Med 
24 timmars format, visas tiden på displayen från 0:00 till 23:59, utan någon P (PM) 
ikon.

• Klockans inbyggda hel automatiska kalender tillåter olika månadslängder och 
skottår. Når du först har ställt in tiden, så ska det inte vara någon orsak för att du 
ska behöva å ändra den bortsett från när du får batteriet skiftat.
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Justering av visarnas utgångsläge

Timvisaren och minutvisaren kan visa fel tid om klockan utsätts för stark magnetism 
eller annan påverkan.  Klockan är konstruerad för att manuellt korrigera timvisarens 
och minutvisarens position. 
• All användning i detta avsnittet utförs i visar inställningsfunktionen, som du kommer 

till genom att trycka in C (sidan S-11).

Justera utgångsläget
1. I visar inställnings funktionen, tryck in A i ungefär två 

sekunder till 0:00 visas på displayen.
• Detta är inställningsfunktionens utgångsläge.

2. Kontrollera timvisaren och minutvisarens positioner. 
• Visarna är i riktig position om de pekar på klockan 

12. Om de inte gör det, använd D (medurs) och B 
(moturs) för att justera deras position.

3. Tryck A för att avsluta inställning skärmen.
• Detta medför att timvisaren och minutvisaren förflyttar 

den aktuella Tidvisningsfunktions tiden.

Time- og Minuttviserne

Gjeldende posisjoner 
for Time- og Minutt 

viserne S-23

Barometer/Termometer

Denna klockan använder en tryck sensor för att mäta luft tryck (barometriskt tryck) och 
temperatur tryck för att mäta temperatur.

För att förflytta dig in i eller ut av Barometer/
Termometer funktionen
1. Med klockan i Tidvisningsfunktionen, tryck in C för att 

förflytta dig till Barometer/termometer funktionen.
• BARO blir synlig på displayen, indikerar det 

barometriska trycket och temperatur mätningen 
pågår. Mät resultaten visas på displayen efter 
ungefär fem sekunder. 

• Efter att du trycker in C, klockan kommer att avläsa 
varje femte sekund de tre förste minuterna, och 
därefter var andra minut.Temperatur

Gjeldende 
tid

Barometer 
trykk

Trykk
Forskjells 
Nivå indikator
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2. Tryck in C för att avsluta tidvisningsfunktionen.
• Klockan återgår automatiskt till Tidvisnings funktionen om du inte trycker på någon 

knapp under en timma efter att du har slagit på Barometer/termometer funktionen.

Barometriskt tryck
• Barometriskt tryck återges i enheter av 1   hPa (eller 0.05 inHg).
• Det visade barometriska tryck värdet skiftar till - - - om ett mätbart barometersikt tryck 

sjunker till utanför intervallet 260 hPa till 1,100 hPa (7.65 inHg till 32.45 inHg). 
Barometer tryck värdena kommer att visas åter så snart det uppmätta Barometer 
trycket är inom det tillåtna intervallet.

Temperatur
• Temperaturen visas i enheter av 0.1°C (eller 0.2°F).
• Temperatur värdena i displayen ändras till - - - °C (eller°F) om den uppmätta 

temperaturen faller utanför intervallet  –10.0°C till 60.0°C (14.0°F till 140.0°F). 
Temperatur värdena kommer åter visas så snart den uppmätta temperaturen är 
inom det tillåtna intervallet.
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Display enheter
Du kan välja antingen hectopascals (hPa) eller incheHg (inHg) som den enhet som 
visas för det mätbara baromteriska trycket, och Celsius (°C) eller Fahrenheit (°F) som 
den enhet som visas för det mätbara taemperatur värdet.  Se “Bestämma temperatur, 
barometriskt tryck och altitud enhet"(sidan S-39). 

Tryck differens nivå indikator
Denna indikator visar den relativa skillnaden mellan det 
senaste barometriska trycket och aktuellt barometriskt 
tryck värde som visas  i Barometer/Termometer funktionen 
(sidan S-23). 

Trykk
forskjells nivå 
indikator
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Tolka Barometriskt tryck differensnivå
Tryckskillnad visas i intervallet ±5 hPa, i 1-hPa enheter.

Om nivå indikator är här: Betyder det:

Plus (+) sidan Trycket stiger och vädret kommer att förbättras. 

Minus (–) sidan Trycket sjunker och vädret kommer att försämras
• Den närliggande skärm bilden, till exempel, visar nivå indikatorn när den 

kalkylerade tryck skillnaden är max   –3 hPa (max –0.09 inHg).

−0.15

0.15

inHg verdierhPa verdier

Minus (–) side
Gjeldende trykk lavere enn de 
fleste nylige målte trykk

Plus (+) side
Gjeldende trykk høyere enn de 
fleste nylige målte trykk
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• Barometer trycket är kalkylerat och displayen använder hPa som standard. Den 
barometriska tryck skillnaden kan också läsas i inHg enheter som visas i 
illustrationen  (1 hPa = 0.03 inHg).

Trycksensor och temperatur sensor kalibrering
Trycksensorn och temperatur sensorn som är bygd in i klockan är kalibrerad på 
fabriken och  kräver normalt inte någon ytterligare justering Om du upptäcker allvarliga 
fel i tryck återgivningen och temperatur avläsningen som kommer av klockan, kan du 
kalibrera sensorn att justera felen.

Viktigt!
• Felaktig kalibrering av temperatur sensorn kan leda till felaktig avläsning. 

Läs noggrant följande för du företar dig något.
– Jämför klockans avläsningar med de som är gjorda av en annan pålitlig och exakt 

termometer.
– Om justeringar krävs, flytta klockan från handleden och vänta i 20 till 30 minuter 

för att ge temperaturen tid till att stabilisera sig.
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För att kalibrera trycksensorn och temperatur sensorn
1. Gör en avläsning med en annan mät enhet för att 

fastslå det exakta aktuella barometriska trycket och 
temperaturen.

2. Med klockan i Tidvisningsfunktionen, tryck in C för att 
förflytta dig till barometer/termometer funktionen.

3. Håll in A till det aktuella temperatur värdet börjar att 
blinka på displayen.  Detta är inställningsskärmen.
• För temperatur värdena börjar att blinka, visas 

informationen SET Hold på displayen. Håll in A till 
SET Hold visas.

4. Tryck C för att flytta blinkningen mellan temperatur 
värdet och det barometriska tryck värdet, för att välja 
det som du önskar att kalibrera. 

S-29

5. Använd D (+) och B (–)för att justera kalibreringsvärdet i de enheter som visas 
under.

            Temperatur                        0.1°C (0.2°F)
            Barometriskt tryck             1 hPa (0.05 inHg)

• För att återvända det aktuella blinkande värdet till den ursprungliga fabrik 
inställningen, tryck B och D samtidigt. OFF visas på den blinkande 
placeringen i ungefär en sekund, följd av den ursprungliga fel värdet.

6. Tryck in A för att avsluta Barometer/termometer funktions skärmen. 

Barometer och Termometer försiktighetsåtgärder
• Den inbyggda sensorn mäter ändringar i luft tryck, som du kan använda i din egen 

väder prognos. Den är inte avsedd för användning som precisions instrument i 
officiell väder prognos eller rapporterings applikationer. 

• Plötsliga temperatur ändringar kan påverka tryck sensor avläsning.
• Temperatur mätningar påverkas av din kroppstemperatur (när du har på dig din 

klocka), direkt solljus, och fuktighet. För att nå en mer exakt temperatur avläsning, 
avlägsna din klocka från din handled, placera den på en plats med god ventilation 
och inte i direkt solljus, och avlägsna all fukt från klockan. Det tar ungefär 20 till 30 
minuter för klockan att nå den faktiskt temperaturen som omger dig.
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Altmeter

Klockan visade altitud värden baserade på luft tryck avläsning som görs av en inbyggd 
trycksensor. 

Hur altmeter tryck altitud
Altmeter kan mäta altitud baserat på egna förinställda värden eller använda en 
referens altitud specificerat av dig. 

När du mäter altitud baserat på förinställda värden
Data producerad av klockans barometriska tryck sensor är konverterad till max altitud 
baserat på ISA (Internationell standard atmosfär) konvertibla värden sparade i 
klockans minne. 

När du mäter altitud genom att använda en referens altitud specificerad av dig
Efter att du specificerar en referens altitud, använder 
klockan det värdet för att konvertera barometriska tryck 
avläsningar till altitud (sidan S-34). 

A

B
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• Vid bergklättring, kan du specificera ett referens altitud värde i enlighet med en 
markör längs med vägen eller altitud information från en karta. Efter det, kommer 
klockans altitud visning vara mer noggrann en utan ett referens altitud värde. 

Företa en altmeter avläsning
1. Försäkra dig om att klockan är i Tidvisningsfunktionen. 

2. Tryck in D för att starta Altmeter mätningar. 
• ALTI blir synlig på displayen, indikerar det att 

altmeter mätningar pågår. Mät resultaten visas på 
displayen efter ungefär fem sekunder.

• Aktuellt alitud värde visas i enheter om 5 meter (20 
feet).

• Efter att den första avläsningen är gjord kommer 
klockan automatiskt att avläsa varje femte sekund de 
tre förste minuterna, och därefter var annan minut.

Gjeldende tid

Gjeldende høyde
Temperatur
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• Om du lämnar klockan i altmeter funktionen kommer den uppdatera display 
altitud värdena regelbundet.

• Temperaturen mäts i Barometer/termometer funktionen och i almeter funktionen.  
För detaljer om temperatur avläsningar, se "temperatur" (sidan S-24). 

3. Efter att du är färdig med att använda altmeter, tryck C för att återvända till 
Tidvisningsfunktionen och stoppa den automatiska mätningen.
• Klockan återgår automatiskt till Tidvisnings funktionen om du inte trycker på 

någon knapp under tio timmar efter att du har slagit på Altmeter funktionen.

Observera
• Mätnings intervall för altitud är –700 till 10,000 meter (–2,300 till 32,800 feet).
• Display altitud värdet ändras till - - - - om en altitud avläsning kommer utanför 

mätnings intervallet. Altitud värdena kommer åter visas så snart den uppmätta 
altitud avläsningen är inom det tillåtna intervallet.
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• Normalt så är visade altitud värden också baserade på klockans aktuella 
konverterade värden. Du kan också specificera ett referens altitud värde, om du vill.  
Se "specificera ett referens altitud värde" under. 

• Du kan ändra enhet för visat altitud värde till antingen meter (m) eller feet (ft). Se 
“Bestämma temperatur, barometriskt tryck och altitud enhet"(sidan S-39).

Specificera ett referens altitud värde"
Altitud avläsningen som görs med denna klockan kan visa fel beroende på ändringar i 
luft trycket.  På grund av detta, rekommenderar vi att du uppdaterar ditt referens altitud 
värde när som exakt altitud information är tillgänglig under din klättring.  Efter att du 
har specificerat ett referens altitud värde, justerar klockan sin luft tryck altitud 
konverterings kalkylering motsvarande. 
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Specificera ett referens altitud värde"
1. I Altmeter funktionen, håller du in A tills det nyligen 

valda referens altitud värdet börjar att blinka. Detta är 
inställningsskärmen.
• För referens altitud värdet börjar att blinka, visas 

informationen SET Hold på displayen. Håll in A till 
SET Hold visas.

2. Tryck D (+) eller B (–) för att ändra det aktuella 
referens altitud värdet med 5 meter(eller 20 feet).
• Specificera referens altitud värdet baserat på exakt 

altitud information om din aktuella placering från 
kartan, etc.

• Du kan ställa in ditt referens altitud värde inom intervallet –10,000 till 10,000 
meter (–32,800 till 32,800 feet).

• Tryck in B och D på samma gång återvänder till OFF (ingen referens altitud 
värde),klockan utför luft tryck altitud konvertering bara baserat på aktuell data.

3. Tryck in A för att avsluta inställningsskärmen.
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Hur fungerar altmetern? 
Generellt, luft tryck och temperatur ökar när altituden ökar.  Denna klocka baserar sina 
altitud mätningar på International Standard Atmosphere (ISA) värden grundlagt av the 
International Civil Aviation Organization (ICAO). Dessa värden definierar förhållandet 
mellan altitud, luft tryck och temperatur. 

0 m
500 m

1000 m
1500 m

2000 m
2500 m

3000 m
3500 m

4000 m

899 hPa

795 hPa

701 hPa

616 hPa

8.5°C

2°C

–4.5°C

–11°C

15°C1013 hPa

Ca. 6.5°C 
per 1000 m

Ca. 8 hPa per 100 m

Ca. 9 hPa per 100 m

Ca. 10 hPa per 100 m

Ca. 11 hPa per 100 m

Ca. 12 hPa per 100 m

Høyde Luft trykk Temperatur
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0 ft.
2000 ft.

4000 ft.
6000 ft.

8000 ft.
10000 ft.

12000 ft.
14000 ft.

25.84 inHg

22.23 inHg

19.03 inHg

44.7°F

30.5°F

16.2°F

59.0°F29.92 inHg

Ca. 3.6°F 
per 1000 ft.

Ca. 0.15 inHg per 200 ft.

Ca. 0.17 inHg per 200 ft.

Ca. 0.192 inHg per 200 ft.

Ca. 0.21 inHg per 200 ft.

Kilde: International Civil Aviation Organization

• Notera dig att de följande villkor hindrar dig från att erhålla exakta avläsningar:
När lufttrycket ändras på grund av ändringar i vädret. 
Extrema temperatur ändringar. 
När själva klockan är utsatt för stark påverkan. 
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De är två standard metoder för att uttrycka altitud:  Absolut altitud och relativ altitud.  
Absolut altitud uttrycker en absolut höjd över sjö nivån.  Relativ altitud uttrycker 
skillnaden mellan höjden av de två platserna.

Byggets høyde 130 m 
(relativ høyde)

Taket har en høyde på 
230 m over havnivå 
(absolutt høyde)

Havnivå
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Altmeter försiktighetsåtgärder
• Denna klocka uppskattar altitud baserat på luft tryck. Detta betyder att altitud 

avläsningar för samma placering kan variera om lufttrycket ändras. 
• Halvledande trycksensor använt av klockan för altmeter mätningar påverkas också 

av temperaturen. När altitud mätningar görs, inte utsett klockan för temperatur 
ändringar. 

• Lita inte på klockans altitud mätningar eller inställningsknappar när du utför sky 
diving, hang gliding eller paragliding, gyrocopter, glider eller annat flyg, eller när 
du utför annan aktivitet där det en möjlighet för en plötslig altitud ändring  .

• Använd inte denna klockan för att mäta altitud i applikation som kräver precision på 
ett professionellt eller industriellt nivå.

• Kom ihåg att luften inne i ett kommersiellt flygplan är trycksatt . På grund av detta 
kan mätningar gjorda av denna klocka inte matcha altitud avläsningen som 
indikeras av flygbesättningen. 
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Specificera Temperatur, Barometrisk tryck och Altitud enheter

Använd proceduren under för att specificera temperatur, barometriskt tryck, och altitud 
enheter att användas i Barometer/Termometer funktionen och Altmeter funktionen.

Viktigt!
När TYO (Tokyo) är vald till Hemstad, bestäms altitud 
enheten automatiskt till meter (m), barometriskt tryck 
enhet till hectopascals (hPa), och temperaturen enheten 
till Celsius (°C). Inställningen kan inte ändras.

Specificera Temperatur, Barometrisk tryck och Altitud 
enheter
1. I Tidvisningsfunktionen, håller du in A tills den nyligen 

valda stadskoden (Hemstad) börjar att blinka. Detta 
indikerar stadskod inställnings funktionen.
• Innan stadskoden börjar att blinka, visas 

informationen SET Hold på displayen. Håll in A tills 
SET Hold visas och stadskoden börjar att blinka.
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2. Fortsätt att trycka in C till TEMP (temperatur), ALTI (altitud), eller BARO 
(barometriskt tryck) visas i det vänstra hörnet på displayen. 
• Se sekvensen i steg 3 i proceduren under " Ändra den aktuella tiden och 

datum inställningen" (sidan S-18) för information om hur du bläddrar genom 
inställningsskärmar.

3. Utför inställningen under för att specificera den enhet du önskar. 

För att specificera 
denna enhet: 

Tryck på 
denna 
knappen:

Hoppa mellan dessa inställningar:

Temperatur D °C (Celsius) och °F (Fahrenheit)

Altitud D m (meter) och ft (feet)

Barometriskt tryck D hPa (hectopascals) och inHg (inches of mercury)

4. Efter att alla inställningar är på det sätt som du önskar, tryck A för att gå ur 
inställningsskärmen.
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Försiktighetsåtgärder i förhållande till samtidig mätning av 
Altitud och Temperatur 

Även om du kan utföra altitud och temperatur mätningar samtidigt så kom ihåg att var 
och en av dessa mätningar kräver olika villkor för bästa möjliga resultat.  Vid 
temperatur mätning är det bäst att avlägsna klockan från handleden för att minimera 
verkan av kroppsvärme.  Vid altitud mätning, å andra sidan, så är det bättre att ha 
klockan på handleden för att hålla en konstant temperatur vilket medför en mer exakt 
altitud mätning. 
• För att ge altitud mätning prioritet, lämna klockan på handleden eller på ett annat 

ställe där temperaturen är stabil.
• För att ge temperatur mätning prioritering, avlägsna klockan från handleden och låt 

den hänga fritt från en väska eller annat ställe där den utsätts för direkt solljus. 
Observera att om du avlägsnar klockan från din handled kan det påverka tryck 
sensorn avläsning ögonblickligt. 
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Kontrollera aktuell tid i en annan tidzon

Du kan använda Världstid funktionen för att se aktuell tid i 
en av 31 tidzoner ( 48 städer) runt om i världen. Den stad 
som är vald i Världstidfunktionen kallas "Världstidstad".

Använd Världstidfunktionen
Använd C för att välja världstidfunktionen (WT) som visas 
på sidan S -10.
• WT kommer att visas på displayen varannan sekund. 

Därefter kommer displayen att visa den nyligen valda 
världstidstadens stadskod. 

För att visa tiden i en annan tidszon.
I Världstid funktionen, använd D (Öst) för att bläddra 
genom stadskoderna.

Currently selected 
World Time City

Current time in the 
currently selected  
World Time City

Current Timekeeping 
Mode time
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För att specificera standard tid och sommartid (DST) för en stad.
1. I Världstidfunktionen, välj D (Öst) för att visa 

stadskoden (tidszon) till den standardtid/sommartid 
inställning som du önskar att ändra. 

2. Håll in A till DST Hold visas på displayen och sedan 
försvinner.  Släpp A efter DST Hold försvinner.
• Detta medför att stadskoden du valde i steg 1 

växlar mellan sommartid (DST indikator visas) och 
standard tiden (DST indikator visas inte).

• Du kan inte använda Världstidfunktionen för att ändra 
hemstadens aktuella standard tid /sommartid(DST) 

inställningar.
• Observera att du inte kan växla mellan normal tid och sommartid (DST) medan 

UTC är vald som din Hemstad.
• Observera att normal tid/sommartid (DST) inställningar bare påverkar den 

aktuella valda stadskoden. Andra tidszoner kommer inte att bli påverkade.

DST indicator
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Använda stoppuret

Stoppuret mäter förfluten tid, mellantider och två sluttider.

Använd Stoppur inställningen
Använd C för att välja stoppurfunktionen (STW) som 
visas på sidan S -10.
• WT kommer att visas på displayen ungefär en sekund. 

Därefter, kommer displayen att ändra och visa stoppur 
timmar. 

Utför mätning av förfluten tid

D D D D A
Start Stop (Fortsätt) (Stop) Nollställ
Pausa vid en mellantid

D A A D A
Start Slit

(SPL visas)
Utlösa split Stop Nollställ

Seconds

Minutes

Current time
Hours

1/100 second
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Mäta två sluttider

D A D A A

Start Slit
Den första löparen 
går i mål
Display tid första 
löparen

Stop
Den andra löparen 
går i mål

Utlösa split
Display tid andra 
löparen

Nollställ

Observera
• Stoppuret kan visa förfluten tid upp till 23 timmar, 59 minuter, 59.99 sekunder.
• När du först har startat stoppuret fortsätter det till du trycker in A för att stoppa det, 

även om du går ut av stoppurfunktionen till en annan funktion och även om tiden 
når stoppur gränsen som definieras ovanför.

• Avsluta Stoppurfunktionen medan en mellantid är fastlås på displayen nollställer 
mellantiden och återvänder till mätning av förfluten tid.
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Använd nedräkningstimern

Nedräkningstimern kan konfigureras att starta på en förinställd tid och med ett alarm 
som ljuder när slutet på nedräkningen nås.

Använd Nedräkningstimer funktionen
Använd C för att välja nedräkningstimerfunktionen (TMR) 
som visas på sidan S-10.
• TMR kommer att visas på displayen ungefär en sekund. 

Därefter, kommer displayen att ändra och visa 
nedräkningstimerns timmar.

Specificera nedräknings tidens starttid
1. Använd Nedräkningstimer funktionen

• Om en nedräkning pågår (indikerat av sekund 
nedräkning), tryck in D för att stoppa den och 
därefter trycka in A för att nollställa den aktuella 
nedräknings tidens starttid.

• Om en nedräkning pausas, tryck in A för att 
nollställa den aktuella nedräkningens starttid.

Current time

Countdown time 
(Hour, minutes, 
seconds)
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2. Håll in A till minut inställning av den aktuella nedräkningens starttid börjar att 
blinka. Detta är inställningsskärmen.
• För temperatur värdena börjar att blinka, visas informationen SET Hold på 

displayen. Håll in A tills SET Hold visas och stadskoden börjar att blinka.

3. Tryck in C För att förflytta blinkningen mellan tim och minut inställningen.

4. Använd D (+) och B (–) för att ändra inställningen.
• För att ställa in startvärdet för nedräknings tiden till 24 minuter, ställ in 00'00.

5. Tryck in A för att avsluta inställningsskärmen.
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För att utföra en nedräknings inställning

D D D D A

Start Stop (Fortsätt) (Stop) Nollställ
• För du startar en inställning av nedräknings tiden, försäkra dig om att nedräkningen 

inte redan pågår (indikerat genom att sekundena räknas ned). Om den gör det, 
tryck D för att stoppa den och sedan A för att restarta nedräkningens starttid.

• Ett alarm ljuder i 5 sekunder när nedräknings tiden är nådd. Alarmet kommer att 
ljuda i alla funktioner. Nedräkningens tiden återgår till startvärdet automatiskt efter 
att alarm har ljudit.

Stoppa alarmet
Tryck in valfri knapp.
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Använda Alarmet

Du kan ställa in 4 av varandra oberoende alarm. När ett 
alarm är avslaget, kommer ett alarm ljuda ungefär 10 
sekunder varje dag när tiden i Tidvisningsfunktionen når 
den förinställda alarmtiden. Detta är på detta sättet också 
om klockan når Tidvisningsfunktionen.
Du kan också slå på en Tim tidsignal, som medför att 
klockan piper varannan timme på det klockslaget.

Använd Alarm funktionen
Använd C för att välja alarmfunktionen (ALM) som visas 
på sidan S -11.
• ALM kommer att visas på displayen ungefär en sekund. 

Därefter, kommer displayen att ändra sig och visa ett 
alarm nummer (AL1 genom AL5) eller SIG indikatorn. 
Alarm numret indikerar en alarm skärm.  SIG visas när 
den timsignal skärmen visas på displayen.

• I alarm eller alarm funktionen, visas den data som du 
senast såg på när du lämnade funktionen.

Current time

Alarm number 
or SIG

Alarm time 
(Hour : Minutes)
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Altmeter

Klockan visade altitud värden baserade på luft tryck avläsning som görs av en inbyggd 
trycksensor. 

Hur altmeter tryck altitud
Altmeter kan mäta altitud baserat på egna förinställda värden eller använda en 
referens altitud specificerat av dig. 

När du mäter altitud baserat på förinställda värden
Data producerad av klockans barometriska tryck sensor är konverterad till max altitud 
baserat på ISA (Internationell standard atmosfär) konvertibla värden sparade i 
klockans minne. 

När du mäter altitud genom att använda en referens altitud specificerad av dig
Efter att du specificerar en referens altitud, använder 
klockan det värdet för att konvertera barometriska tryck 
avläsningar till altitud (sidan S-34). 

A

B
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• Vid bergklättring, kan du specificera ett referens altitud värde i enlighet med en 
markör längs med vägen eller altitud information från en karta. Efter det, kommer 
klockans altitud visning vara mer noggrann en utan ett referens altitud värde. 

Företa en altmeter avläsning
1. Försäkra dig om att klockan är i Tidvisningsfunktionen. 

2. Tryck in D för att starta Altmeter mätningar. 
• ALTI blir synlig på displayen, indikerar det att 

altmeter mätningar pågår. Mät resultaten visas på 
displayen efter ungefär fem sekunder.

• Aktuellt alitud värde visas i enheter om 5 meter (20 
feet).

• Efter att den första avläsningen är gjord kommer 
klockan automatiskt att avläsa varje femte sekund de 
tre förste minuterna, och därefter var annan minut.

Gjeldende tid

Gjeldende høyde
Temperatur
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• Om du lämnar klockan i altmeter funktionen kommer den uppdatera display 
altitud värdena regelbundet.

• Temperaturen mäts i Barometer/termometer funktionen och i almeter funktionen.  
För detaljer om temperatur avläsningar, se "temperatur" (sidan S-24). 

3. Efter att du är färdig med att använda altmeter, tryck C för att återvända till 
Tidvisningsfunktionen och stoppa den automatiska mätningen.
• Klockan återgår automatiskt till Tidvisnings funktionen om du inte trycker på 

någon knapp under tio timmar efter att du har slagit på Altmeter funktionen.

Observera
• Mätnings intervall för altitud är –700 till 10,000 meter (–2,300 till 32,800 feet).
• Display altitud värdet ändras till - - - - om en altitud avläsning kommer utanför 

mätnings intervallet. Altitud värdena kommer åter visas så snart den uppmätta 
altitud avläsningen är inom det tillåtna intervallet.

S-33

• Normalt så är visade altitud värden också baserade på klockans aktuella 
konverterade värden. Du kan också specificera ett referens altitud värde, om du vill.  
Se "specificera ett referens altitud värde" under. 

• Du kan ändra enhet för visat altitud värde till antingen meter (m) eller feet (ft). Se 
“Bestämma temperatur, barometriskt tryck och altitud enhet"(sidan S-39).

Specificera ett referens altitud värde"
Altitud avläsningen som görs med denna klockan kan visa fel beroende på ändringar i 
luft trycket.  På grund av detta, rekommenderar vi att du uppdaterar ditt referens altitud 
värde när som exakt altitud information är tillgänglig under din klättring.  Efter att du 
har specificerat ett referens altitud värde, justerar klockan sin luft tryck altitud 
konverterings kalkylering motsvarande. 
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Specificera ett referens altitud värde"
1. I Altmeter funktionen, håller du in A tills det nyligen 

valda referens altitud värdet börjar att blinka. Detta är 
inställningsskärmen.
• För referens altitud värdet börjar att blinka, visas 

informationen SET Hold på displayen. Håll in A till 
SET Hold visas.

2. Tryck D (+) eller B (–) för att ändra det aktuella 
referens altitud värdet med 5 meter(eller 20 feet).
• Specificera referens altitud värdet baserat på exakt 

altitud information om din aktuella placering från 
kartan, etc.

• Du kan ställa in ditt referens altitud värde inom intervallet –10,000 till 10,000 
meter (–32,800 till 32,800 feet).

• Tryck in B och D på samma gång återvänder till OFF (ingen referens altitud 
värde),klockan utför luft tryck altitud konvertering bara baserat på aktuell data.

3. Tryck in A för att avsluta inställningsskärmen.
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Hur fungerar altmetern? 
Generellt, luft tryck och temperatur ökar när altituden ökar.  Denna klocka baserar sina 
altitud mätningar på International Standard Atmosphere (ISA) värden grundlagt av the 
International Civil Aviation Organization (ICAO). Dessa värden definierar förhållandet 
mellan altitud, luft tryck och temperatur. 

0 m
500 m

1000 m
1500 m

2000 m
2500 m

3000 m
3500 m

4000 m

899 hPa

795 hPa

701 hPa

616 hPa

8.5°C

2°C

–4.5°C

–11°C

15°C1013 hPa

Ca. 6.5°C 
per 1000 m

Ca. 8 hPa per 100 m

Ca. 9 hPa per 100 m

Ca. 10 hPa per 100 m

Ca. 11 hPa per 100 m

Ca. 12 hPa per 100 m

Høyde Luft trykk Temperatur
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0 ft.
2000 ft.

4000 ft.
6000 ft.

8000 ft.
10000 ft.

12000 ft.
14000 ft.

25.84 inHg

22.23 inHg

19.03 inHg

44.7°F

30.5°F

16.2°F

59.0°F29.92 inHg

Ca. 3.6°F 
per 1000 ft.

Ca. 0.15 inHg per 200 ft.

Ca. 0.17 inHg per 200 ft.

Ca. 0.192 inHg per 200 ft.

Ca. 0.21 inHg per 200 ft.

Kilde: International Civil Aviation Organization

• Notera dig att de följande villkor hindrar dig från att erhålla exakta avläsningar:
När lufttrycket ändras på grund av ändringar i vädret. 
Extrema temperatur ändringar. 
När själva klockan är utsatt för stark påverkan. 
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De är två standard metoder för att uttrycka altitud:  Absolut altitud och relativ altitud.  
Absolut altitud uttrycker en absolut höjd över sjö nivån.  Relativ altitud uttrycker 
skillnaden mellan höjden av de två platserna.

Byggets høyde 130 m 
(relativ høyde)

Taket har en høyde på 
230 m over havnivå 
(absolutt høyde)

Havnivå
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Altmeter försiktighetsåtgärder
• Denna klocka uppskattar altitud baserat på luft tryck. Detta betyder att altitud 

avläsningar för samma placering kan variera om lufttrycket ändras. 
• Halvledande trycksensor använt av klockan för altmeter mätningar påverkas också 

av temperaturen. När altitud mätningar görs, inte utsett klockan för temperatur 
ändringar. 

• Lita inte på klockans altitud mätningar eller inställningsknappar när du utför sky 
diving, hang gliding eller paragliding, gyrocopter, glider eller annat flyg, eller när 
du utför annan aktivitet där det en möjlighet för en plötslig altitud ändring  .

• Använd inte denna klockan för att mäta altitud i applikation som kräver precision på 
ett professionellt eller industriellt nivå.

• Kom ihåg att luften inne i ett kommersiellt flygplan är trycksatt . På grund av detta 
kan mätningar gjorda av denna klocka inte matcha altitud avläsningen som 
indikeras av flygbesättningen. 
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Specificera Temperatur, Barometrisk tryck och Altitud enheter

Använd proceduren under för att specificera temperatur, barometriskt tryck, och altitud 
enheter att användas i Barometer/Termometer funktionen och Altmeter funktionen.

Viktigt!
När TYO (Tokyo) är vald till Hemstad, bestäms altitud 
enheten automatiskt till meter (m), barometriskt tryck 
enhet till hectopascals (hPa), och temperaturen enheten 
till Celsius (°C). Inställningen kan inte ändras.

Specificera Temperatur, Barometrisk tryck och Altitud 
enheter
1. I Tidvisningsfunktionen, håller du in A tills den nyligen 

valda stadskoden (Hemstad) börjar att blinka. Detta 
indikerar stadskod inställnings funktionen.
• Innan stadskoden börjar att blinka, visas 

informationen SET Hold på displayen. Håll in A tills 
SET Hold visas och stadskoden börjar att blinka.
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2. Fortsätt att trycka in C till TEMP (temperatur), ALTI (altitud), eller BARO 
(barometriskt tryck) visas i det vänstra hörnet på displayen. 
• Se sekvensen i steg 3 i proceduren under " Ändra den aktuella tiden och 

datum inställningen" (sidan S-18) för information om hur du bläddrar genom 
inställningsskärmar.

3. Utför inställningen under för att specificera den enhet du önskar. 

För att specificera 
denna enhet: 

Tryck på 
denna 
knappen:

Hoppa mellan dessa inställningar:

Temperatur D °C (Celsius) och °F (Fahrenheit)

Altitud D m (meter) och ft (feet)

Barometriskt tryck D hPa (hectopascals) och inHg (inches of mercury)

4. Efter att alla inställningar är på det sätt som du önskar, tryck A för att gå ur 
inställningsskärmen.
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Försiktighetsåtgärder i förhållande till samtidig mätning av 
Altitud och Temperatur 

Även om du kan utföra altitud och temperatur mätningar samtidigt så kom ihåg att var 
och en av dessa mätningar kräver olika villkor för bästa möjliga resultat.  Vid 
temperatur mätning är det bäst att avlägsna klockan från handleden för att minimera 
verkan av kroppsvärme.  Vid altitud mätning, å andra sidan, så är det bättre att ha 
klockan på handleden för att hålla en konstant temperatur vilket medför en mer exakt 
altitud mätning. 
• För att ge altitud mätning prioritet, lämna klockan på handleden eller på ett annat 

ställe där temperaturen är stabil.
• För att ge temperatur mätning prioritering, avlägsna klockan från handleden och låt 

den hänga fritt från en väska eller annat ställe där den utsätts för direkt solljus. 
Observera att om du avlägsnar klockan från din handled kan det påverka tryck 
sensorn avläsning ögonblickligt. 
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Kontrollera aktuell tid i en annan tidzon

Du kan använda Världstid funktionen för att se aktuell tid i 
en av 31 tidzoner ( 48 städer) runt om i världen. Den stad 
som är vald i Världstidfunktionen kallas "Världstidstad".

Använd Världstidfunktionen
Använd C för att välja världstidfunktionen (WT) som visas 
på sidan S -10.
• WT kommer att visas på displayen varannan sekund. 

Därefter kommer displayen att visa den nyligen valda 
världstidstadens stadskod. 

För att visa tiden i en annan tidszon.
I Världstid funktionen, använd D (Öst) för att bläddra 
genom stadskoderna.

Currently selected 
World Time City

Current time in the 
currently selected  
World Time City

Current Timekeeping 
Mode time
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För att specificera standard tid och sommartid (DST) för en stad.
1. I Världstidfunktionen, välj D (Öst) för att visa 

stadskoden (tidszon) till den standardtid/sommartid 
inställning som du önskar att ändra. 

2. Håll in A till DST Hold visas på displayen och sedan 
försvinner.  Släpp A efter DST Hold försvinner.
• Detta medför att stadskoden du valde i steg 1 

växlar mellan sommartid (DST indikator visas) och 
standard tiden (DST indikator visas inte).

• Du kan inte använda Världstidfunktionen för att ändra 
hemstadens aktuella standard tid /sommartid(DST) 

inställningar.
• Observera att du inte kan växla mellan normal tid och sommartid (DST) medan 

UTC är vald som din Hemstad.
• Observera att normal tid/sommartid (DST) inställningar bare påverkar den 

aktuella valda stadskoden. Andra tidszoner kommer inte att bli påverkade.

DST indicator
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Använda stoppuret

Stoppuret mäter förfluten tid, mellantider och två sluttider.

Använd Stoppur inställningen
Använd C för att välja stoppurfunktionen (STW) som 
visas på sidan S -10.
• WT kommer att visas på displayen ungefär en sekund. 

Därefter, kommer displayen att ändra och visa stoppur 
timmar. 

Utför mätning av förfluten tid

D D D D A
Start Stop (Fortsätt) (Stop) Nollställ
Pausa vid en mellantid

D A A D A
Start Slit

(SPL visas)
Utlösa split Stop Nollställ

Seconds

Minutes

Current time
Hours

1/100 second
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Mäta två sluttider

D A D A A

Start Slit
Den första löparen 
går i mål
Display tid första 
löparen

Stop
Den andra löparen 
går i mål

Utlösa split
Display tid andra 
löparen

Nollställ

Observera
• Stoppuret kan visa förfluten tid upp till 23 timmar, 59 minuter, 59.99 sekunder.
• När du först har startat stoppuret fortsätter det till du trycker in A för att stoppa det, 

även om du går ut av stoppurfunktionen till en annan funktion och även om tiden 
når stoppur gränsen som definieras ovanför.

• Avsluta Stoppurfunktionen medan en mellantid är fastlås på displayen nollställer 
mellantiden och återvänder till mätning av förfluten tid.
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Använd nedräkningstimern

Nedräkningstimern kan konfigureras att starta på en förinställd tid och med ett alarm 
som ljuder när slutet på nedräkningen nås.

Använd Nedräkningstimer funktionen
Använd C för att välja nedräkningstimerfunktionen (TMR) 
som visas på sidan S-10.
• TMR kommer att visas på displayen ungefär en sekund. 

Därefter, kommer displayen att ändra och visa 
nedräkningstimerns timmar.

Specificera nedräknings tidens starttid
1. Använd Nedräkningstimer funktionen

• Om en nedräkning pågår (indikerat av sekund 
nedräkning), tryck in D för att stoppa den och 
därefter trycka in A för att nollställa den aktuella 
nedräknings tidens starttid.

• Om en nedräkning pausas, tryck in A för att 
nollställa den aktuella nedräkningens starttid.

Current time

Countdown time 
(Hour, minutes, 
seconds)
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2. Håll in A till minut inställning av den aktuella nedräkningens starttid börjar att 
blinka. Detta är inställningsskärmen.
• För temperatur värdena börjar att blinka, visas informationen SET Hold på 

displayen. Håll in A tills SET Hold visas och stadskoden börjar att blinka.

3. Tryck in C För att förflytta blinkningen mellan tim och minut inställningen.

4. Använd D (+) och B (–) för att ändra inställningen.
• För att ställa in startvärdet för nedräknings tiden till 24 minuter, ställ in 00'00.

5. Tryck in A för att avsluta inställningsskärmen.
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För att utföra en nedräknings inställning

D D D D A

Start Stop (Fortsätt) (Stop) Nollställ
• För du startar en inställning av nedräknings tiden, försäkra dig om att nedräkningen 

inte redan pågår (indikerat genom att sekundena räknas ned). Om den gör det, 
tryck D för att stoppa den och sedan A för att restarta nedräkningens starttid.

• Ett alarm ljuder i 5 sekunder när nedräknings tiden är nådd. Alarmet kommer att 
ljuda i alla funktioner. Nedräkningens tiden återgår till startvärdet automatiskt efter 
att alarm har ljudit.

Stoppa alarmet
Tryck in valfri knapp.
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Använda Alarmet

Du kan ställa in 4 av varandra oberoende alarm. När ett 
alarm är avslaget, kommer ett alarm ljuda ungefär 10 
sekunder varje dag när tiden i Tidvisningsfunktionen når 
den förinställda alarmtiden. Detta är på detta sättet också 
om klockan når Tidvisningsfunktionen.
Du kan också slå på en Tim tidsignal, som medför att 
klockan piper varannan timme på det klockslaget.

Använd Alarm funktionen
Använd C för att välja alarmfunktionen (ALM) som visas 
på sidan S -11.
• ALM kommer att visas på displayen ungefär en sekund. 

Därefter, kommer displayen att ändra sig och visa ett 
alarm nummer (AL1 genom AL5) eller SIG indikatorn. 
Alarm numret indikerar en alarm skärm.  SIG visas när 
den timsignal skärmen visas på displayen.

• I alarm eller alarm funktionen, visas den data som du 
senast såg på när du lämnade funktionen.

Current time

Alarm number 
or SIG

Alarm time 
(Hour : Minutes)
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Ställa ett alarm
1. I alarmfunktionen använder du D för att bläddra genom 

alarmskärmen i den översta displayen till den du önskar 
att ändra visas.

AL1 AL2 AL3

SIG AL5 AL4

2. Håll in A i ungefär två sekunder till alarmtiden börjar 
att blinka. Detta är inställningsskärmen.

• För alarmtiden börjar att blinka, visas informationen SET Hold på displayen. Håll 
in A tills SET Hold visas och alarmtiden börjar att blinka.

3. Tryck in C För att förflytta blinkningen mellan tim och minut inställningen.

Alarm ON/OFF 
indicator
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4. Medan en inställning blinkar, använd D (+) och B (–) för att ändra den.
• När en inställning av alarmtiden används i 12 timmars format, se till att ställa in 

tiden korrekt som a.m. (ingen ikon) eller p.m. (P ikon).

5. Tryck in A för att avsluta inställningsskärmen.

Testa alarmet
I alarmfunktionen, håll in D för att höra alarmet.
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Slå på alarmet och Timsignalen på och av
1. I alarmfunktionen, använd D för att välja ett alarm eller Timsignalen.

2. När alarmet för Timsignalen du vill ha är vald, tryck in  A för att slå på och av.

• Alarmets på ikon (när ett alarm är på), och 
Timsignalens på ikon (när Timsignalen är på) visas 
på den nedersta displayen i alla funktioner.

Stoppa alarmet
Tryck in valfri knapp.

Hourly time signal 
on indicator

Alarm on indicator
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Belysningen

Klockans display är belyst för att enkelt kunna läsa i 
mörker.

Slå på belysning
I vilken som helst funktion (utom när en inställning skärm 
med blinkande tecken visas på displayen), tryck B för att 
belysa displayen.
• Du kan använda proceduren under för att välja antingen 

1 sekund eller 3 sekunder till belysningsvaraktighet. När 
du trycker in B, kommer displayen att förbli belyst i 
ungefär 1 sekund eller 3 sekunder, beroende på den 

aktuella belysnings varaktighets inställningen.

Ändra belysningstiden
1. I Tidvisningsfunktionen håller du in A tills den nyligen valda stadskoden (Hemstad) 

börjar att blinka.. Detta indikerar stadskod inställnings funktionen.
• innan stadskoden börjar att blinka, visas informationen SET Hold på displayen. 

Håll in A tills SET Hold visas och stadskoden börjar att blinka.
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2. Fortsätt att trycka in C till LT1 eller LT3 visas i det vänstra hörnet på displayen.
• Se sekvensen i steg 3 i proceduren under " Ändra den aktuella tiden och 

datum inställningen" (sidan S-18) för information om hur du bläddrar genom 
inställningsskärmar.

3. Tryck in D för att skifta belysnings varaktigheten mellan tre sekunder (LT3 display) 
och 1 sekund (LT1 display).

4. Efter att alla inställningar är på det sätt som du önskar, tryck A för att gå ur 
inställningsskärmen.

Belysning Försiktighetsåtgärder
• Belysningen kan vara svår att se när i direkt solljus.
• Belysningen slås av automatiskt när en alarm ljuder.
• Frekvent användning av belysningen använder opp batteriet.
• Klockan avger ut ett ljud när displayen är belyst. Detta är pga. EL panelen som 

används för belysningen och är inte en felaktighet.
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Knappljud

När det är aktiverat, så ljuder knapp ljudet varje gång du trycker in en av klockans 
knappar. Du kan slå knapp ljudet på eller av som du önskar.
• Även om du avaktiverar knapp ljudet så fungerar alarmet, Timsignalen och 

nedräkningstimerfunktionens alarm normalt.

Du kan slå knapp ljudet på eller av.
1. I Tidvisningsfunktionen, håller du in A tills den nyligen 

valda stadskoden (Hemstad) börjar att blinka. Detta 
indikerar stadskod inställnings funktionen.
• innan stadskoden börjar att blinka, visas 

informationen SET Hold på displayen. Håll in A tills 
SET Hold visas och stadskoden börjar att blinka.
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2. Fortsätt att trycka in C till MUTE eller KEY  visas i det vänstra hörnet på 
displayen.
• Se sekvensen i steg 3 i proceduren under " Ändra den aktuella tiden och datum 

inställningen" (sidan S-18) för information om hur du bläddrar genom 
inställningsskärmar.

3. Tryck in D för att skifta mellan knapp ljud inställningen 
mellan aktiverad (KEY ) och av (MUTE).

4. Efter att alla inställningar är på det sätt som du önskar, 
tryck A för att gå ur inställningsskärmen.

Observera
• Den avstängda indikatorn visas i alla funktioner när 

knapp ljudet är av.

Mute indicator

S-57

Felsökning

Tidsinställning
■ Den aktuella tidsinställningen är borta under några timmar.
Din Hemstads inställning kan vara felaktig (sidan S-14). Kontrollera din Hemstads 
inställning och rätta den upp, om nödvändigt.

■ Den aktuella tidsinställningen är borta under några timmar.
Du kanske behöver att ändra din Hemstads standard tid/sommartid (DST) inställning. 
Under proceduren nedanför "Ändra din aktuella tid och datum inställningar" (sidan 
S-18) för att ändra standardtid/sommartid (DST) inställning.

Sensor funktioner
■ Jag kan inte ändra temperaturen, barometriskt tryck, och altitud enhet.
När TYO (Tokyo) är vald till Hemstad, bestäms altitud enheten automatiskt till meter 
(m), barometriskt tryck enhet till hectopascals (hPa), och temperaturen enheten till 
Celsius (°C). Inställningen kan inte ändras.

S-58

■ Batteri indikatorn (  ) visas medan en sensor användning utförs. 
Batteri indikatorn visas i det vänstra hörnet av den digitala 
displayen när det inte är tillräckligt med batteri tillgängligt för att 
utföra en sensor användning i Barometer/Termometer funktionen 
eller altmeter funktion.  Sensor användning är inte möjligt när 
batteri indikatorn visas.  
• Normal  tillstånd återupptas efter att batteriet laddas.

■ “ERR” visas når en sensor inställning pågår.
Utsätts klockan för stark påverkan kan det orsaka sensor fel eller felaktig kontakt av 
interna kretsar. När detta händer, ERR (error) kommer att visas på den översta 
displayen och sensor inställningen kommer att avaktiveras.

Battery indicator

S-59

Barometric 
Pressure/Temperature 

Measurement

Altitude 
Measurement

• Om ERR visas medan en mätning utförs i en sensor funktion, restarta mätningen. 
Om ERR visas i den översta displayen igen, kan det betyda att något är fel med 
sensorn.

• Barometer/Termometer funktionen och altmeter funktionen sensor användning  är 
inte tillgänglig när  det är tillräcklig med batteri för att utföra en sensor inställning. 
Detta stämmer oavsett den aktuella batteri nivån.  I så tillfälle kommer, ERR att visas 
på displayen. Detta innebär inte något fel, och sensorn bör återgå till normalt så 
snart som batteriet återgår till sin normala nivå. 

S-60

• Om ERR fortsätter att visas genom mätningen, kan det betyda att det är ett problem 
med aktuell sensor.

När helst du har ett sensor fel, ta klockan till din förhandlare eller närmaste 
auktoriserade CASIO distributör så snart som möjligt.

■ Tryck skillnads nivå indikator visas inte på displayen när jag är i Barometer/
Termometer funktionen.

• Detta kunde indikera sensor fel. Pröva på att använda C för att återgå till 
Barometer/Termometer funktionen.

• Tryck skillnadens nivå indikatorn visas när den visade aktuella barometriska värdet är 
utanför den tillåtna mätnings intervallet (260 till 1,100 hPa).

Världstidfunktion
■ Tiden för Världstidstaden är av i Världstidfunktionen.
Detta kan bero på felaktig skiftning mellan standardtid och sommartid. Se "för att 
specificera standard tid och sommartid (DST) för en stad" (sidan S-43) för mer 
information.

S-61

Specifikationer

Noggrannhet vid normal temperatur: ±30 sekunder i månaden
Digital Tidvisning: Timmar, minuter, sekunder, p.m. (P), månader, dagar, veckodag

Tidsformat 12 timmar och 24 timmar
Kalendersystem: Full Auto-kalender förprogrammerad från år 2000 till 2099
Annat: Hemstads kod (kan tilldelas en av 48 stadskoder); standardtid / sommartid 

(sommartid)
Analog Tidvisning: Timmar, minuter (visaren förflyttar sig varje 20 sekunder)
Altmeter:

Mätningsintervall: –700 till 10,000 m (eller –2,300 till 32,800 ft.) utan referens 
altitud. 

Display intervall: –10,000 till 10,000 m (eller –32,800 till 32,800 ft.)
 Negativa värden kan orsakas av avläsningar som baseras på referens 

altituden eller pga. atmosfäriska villkor. 
Display enheter 5 m (eller 20 ft.)

S-62

Mätningstid: 5-sekund intervall för de första 3 minuterna följda av 2 minuters 
intervall för de nästa 10 timmarna. 

Annat: Referens altitud inställningar 
Barometer: 

Mätning och display intervall:
 260 till 1,100 hPa (eller 7.65 till 32.45 inHg)
Display enheter 1 hPa (eller 0.05 inHg)
Mätningstid: 5-sekund intervall för de första 3 minuterna följda av 2 minuters 

intervall för de nästa 10 timmarna i Barometer/termometer funktionen. 
Annat: Kalibrering: Tryck differens nivå indikator

Termometer:
Mätning och display intervall: -10,0 till 60,000 m (eller 14,0 till 140,0 ft.)
Display enheter 0.1°C (eller 0.2°F)
Mätningstid: 5-sekund intervall för de första 3 minuterna följda av 2 minuters 

intervall för de nästa 10 timmarna.
Annat: Kalibrering

S-63

Trycksensor precision:

Villkor 
(Altitud) Altmeter Barometer:

Fast 
temperatur

0 till 6000 m
0 till 19680 ft

± (altitud skillnad × 2%
+ 15 m) m
± (altitud skillnad × 2%
+ 50 ft.) ft.

± (tryck skillnad × 2%
+ 2 hPa) hPa
± (tryck skillnad × 2%
+ 0.059 inHg) inHg

6000 till 10000 
m
19680 till 32800 
ft

± (altitud skillnad × 2%
+ 25 m) m
± (altitud skillnad × 2%
+ 90 ft.) ft.

Effekter av 
variabel 
temperatur

0 till 6000 m
0 till 19680 ft

± 50 m varje 10°C
± 170 ft varje 50°F

± 5 hPa varje 10°C
± 0.148 inHg varje 50°F

6000 till 10000 
m
19680 till 32800 
ft

± 70 m varje 10°C
± 230 ft varje 50°F

• Värden garanteras för ett temperatur intervall på –10°C to 40°C (14°F till 104°F).
• Precisionen blir sämre genom stark påverkan antingen på klockan eller sensorn, 

och genom extrem temperatur.

S-64

Temperatur sensor precision:
±2°C (±3.6°F) i intervall av –10°C till 60°C (14.0°F till 140.0°F)

Världstid: 48 städer (31 tidzoner)
Annat: Sommartid/standardtid

Stoppur:
Mät enhet: 1/100 sekund
Mät kapacitet: 23:59' 59.99"
Mät funktion: Förfluten tid, mellantid, två sluttider

Nedräkningstimer:
Mät enhet: 1 sekund
Nedräknings starttid inställnings intervall 1 minut till 24 timmar (steg om en timma 

och steg om 1 minut)
Alarm 5 dagliga alarm; timsignal
Belysning: LED (lysdiod); Valbar belysnings varaktighet (cirka 1 sekunder eller 3 

sekunder)
Annat: Låg temperatur resistans (–10°C/14°F); Knapp signal on/off

S-65

Batteri ett lithium batteri (Typ: CR2016)
Ungefärlig batteritid: 3 år under följande omständigheter:
• 1 belysningsakt (1,5 sekunder) per dag
• 10 sekunder alarm per dag
• 10 timmar altmeter mätning, en gång per månad

Frekvent användning av belysningen använder opp batteriet.

L-1

Stadskod Tabell

L-2

Stads
kod By UTC forskjell/

GMT differanse
PPG Pago Pago -11
HNL Honolulu -10
ANC Anchorage -9
YVR Vancouver

-8SFO San Francisco
LAX Los Angeles
DEN Denver -7
MEX Mexico City -6CHI Chicago
MIA Miami -5NYC New York

CCS* Caracas -4
YYT St. Johns -3,5
RIO Rio De Janeiro -3
RAI Praia -1

Stads
kod By UTC forskjell/

GMT differanse
LIS Lisbon 0LON London

BCN Barcelona

+1
PAR Paris
MIL Milan

ROM Rome
BER Berlin
ATH Athen

+2
JNB Johannesburg
IST Istanbul
CAI Cairo
JRS Jerusalem

MOW Moscow +3JED Jeddah
THR Tehran +3,5

Bykodetabellen

L-3

Stads
kod By UTC forskjell/

GMT differanse
DXB Dubai +4
KBL Kabul +4,5
KHI Karachi +5MLE Male
DEL Delhi +5,5
DAC Dhaka +6
RGN Yangon +6,5
BKK Bangkok +7
SIN Singapore

+8HKG Hong Kong
BJS Beijing
SEL Seoul +9TYO Tokyo
ADL Adelaide +9,5

Stads
kod By UTC forskjell/

GMT differanse
GUM Guam +10SYD Sydney
NOU Noumea +11
WLG Wellington +12

  Basert på data fra desember 2010.
  Reglene for kontroll av globale tider 
(GMT-forskjeller og UTC differanser) 
i forhold til sommertid bestemmes av 
det enkelte land.

 *  I Desember 2007, Venezuela endret 
sin forskjell fra –4 to –4.5. Merk at 
dette uret viser en forskjell på –4 
(gammel forskjell) for CCS (Caracas, 
Venezuela) by kode.



Bruksanvisning - modul 5450

S-50

Ställa ett alarm
1. I alarmfunktionen använder du D för att bläddra genom 

alarmskärmen i den översta displayen till den du önskar 
att ändra visas.

AL1 AL2 AL3

SIG AL5 AL4

2. Håll in A i ungefär två sekunder till alarmtiden börjar 
att blinka. Detta är inställningsskärmen.

• För alarmtiden börjar att blinka, visas informationen SET Hold på displayen. Håll 
in A tills SET Hold visas och alarmtiden börjar att blinka.

3. Tryck in C För att förflytta blinkningen mellan tim och minut inställningen.

Alarm ON/OFF 
indicator

S-51

4. Medan en inställning blinkar, använd D (+) och B (–) för att ändra den.
• När en inställning av alarmtiden används i 12 timmars format, se till att ställa in 

tiden korrekt som a.m. (ingen ikon) eller p.m. (P ikon).

5. Tryck in A för att avsluta inställningsskärmen.

Testa alarmet
I alarmfunktionen, håll in D för att höra alarmet.

S-52

Slå på alarmet och Timsignalen på och av
1. I alarmfunktionen, använd D för att välja ett alarm eller Timsignalen.

2. När alarmet för Timsignalen du vill ha är vald, tryck in  A för att slå på och av.

• Alarmets på ikon (när ett alarm är på), och 
Timsignalens på ikon (när Timsignalen är på) visas 
på den nedersta displayen i alla funktioner.

Stoppa alarmet
Tryck in valfri knapp.

Hourly time signal 
on indicator

Alarm on indicator

S-53

Belysningen

Klockans display är belyst för att enkelt kunna läsa i 
mörker.

Slå på belysning
I vilken som helst funktion (utom när en inställning skärm 
med blinkande tecken visas på displayen), tryck B för att 
belysa displayen.
• Du kan använda proceduren under för att välja antingen 

1 sekund eller 3 sekunder till belysningsvaraktighet. När 
du trycker in B, kommer displayen att förbli belyst i 
ungefär 1 sekund eller 3 sekunder, beroende på den 

aktuella belysnings varaktighets inställningen.

Ändra belysningstiden
1. I Tidvisningsfunktionen håller du in A tills den nyligen valda stadskoden (Hemstad) 

börjar att blinka.. Detta indikerar stadskod inställnings funktionen.
• innan stadskoden börjar att blinka, visas informationen SET Hold på displayen. 

Håll in A tills SET Hold visas och stadskoden börjar att blinka.

S-54

2. Fortsätt att trycka in C till LT1 eller LT3 visas i det vänstra hörnet på displayen.
• Se sekvensen i steg 3 i proceduren under " Ändra den aktuella tiden och 

datum inställningen" (sidan S-18) för information om hur du bläddrar genom 
inställningsskärmar.

3. Tryck in D för att skifta belysnings varaktigheten mellan tre sekunder (LT3 display) 
och 1 sekund (LT1 display).

4. Efter att alla inställningar är på det sätt som du önskar, tryck A för att gå ur 
inställningsskärmen.

Belysning Försiktighetsåtgärder
• Belysningen kan vara svår att se när i direkt solljus.
• Belysningen slås av automatiskt när en alarm ljuder.
• Frekvent användning av belysningen använder opp batteriet.
• Klockan avger ut ett ljud när displayen är belyst. Detta är pga. EL panelen som 

används för belysningen och är inte en felaktighet.

S-55

Knappljud

När det är aktiverat, så ljuder knapp ljudet varje gång du trycker in en av klockans 
knappar. Du kan slå knapp ljudet på eller av som du önskar.
• Även om du avaktiverar knapp ljudet så fungerar alarmet, Timsignalen och 

nedräkningstimerfunktionens alarm normalt.

Du kan slå knapp ljudet på eller av.
1. I Tidvisningsfunktionen, håller du in A tills den nyligen 

valda stadskoden (Hemstad) börjar att blinka. Detta 
indikerar stadskod inställnings funktionen.
• innan stadskoden börjar att blinka, visas 

informationen SET Hold på displayen. Håll in A tills 
SET Hold visas och stadskoden börjar att blinka.

S-56

2. Fortsätt att trycka in C till MUTE eller KEY  visas i det vänstra hörnet på 
displayen.
• Se sekvensen i steg 3 i proceduren under " Ändra den aktuella tiden och datum 

inställningen" (sidan S-18) för information om hur du bläddrar genom 
inställningsskärmar.

3. Tryck in D för att skifta mellan knapp ljud inställningen 
mellan aktiverad (KEY ) och av (MUTE).

4. Efter att alla inställningar är på det sätt som du önskar, 
tryck A för att gå ur inställningsskärmen.

Observera
• Den avstängda indikatorn visas i alla funktioner när 

knapp ljudet är av.

Mute indicator

S-57

Felsökning

Tidsinställning
■ Den aktuella tidsinställningen är borta under några timmar.
Din Hemstads inställning kan vara felaktig (sidan S-14). Kontrollera din Hemstads 
inställning och rätta den upp, om nödvändigt.

■ Den aktuella tidsinställningen är borta under några timmar.
Du kanske behöver att ändra din Hemstads standard tid/sommartid (DST) inställning. 
Under proceduren nedanför "Ändra din aktuella tid och datum inställningar" (sidan 
S-18) för att ändra standardtid/sommartid (DST) inställning.

Sensor funktioner
■ Jag kan inte ändra temperaturen, barometriskt tryck, och altitud enhet.
När TYO (Tokyo) är vald till Hemstad, bestäms altitud enheten automatiskt till meter 
(m), barometriskt tryck enhet till hectopascals (hPa), och temperaturen enheten till 
Celsius (°C). Inställningen kan inte ändras.

S-58

■ Batteri indikatorn (  ) visas medan en sensor användning utförs. 
Batteri indikatorn visas i det vänstra hörnet av den digitala 
displayen när det inte är tillräckligt med batteri tillgängligt för att 
utföra en sensor användning i Barometer/Termometer funktionen 
eller altmeter funktion.  Sensor användning är inte möjligt när 
batteri indikatorn visas.  
• Normal  tillstånd återupptas efter att batteriet laddas.

■ “ERR” visas når en sensor inställning pågår.
Utsätts klockan för stark påverkan kan det orsaka sensor fel eller felaktig kontakt av 
interna kretsar. När detta händer, ERR (error) kommer att visas på den översta 
displayen och sensor inställningen kommer att avaktiveras.

Battery indicator

S-59

Barometric 
Pressure/Temperature 

Measurement

Altitude 
Measurement

• Om ERR visas medan en mätning utförs i en sensor funktion, restarta mätningen. 
Om ERR visas i den översta displayen igen, kan det betyda att något är fel med 
sensorn.

• Barometer/Termometer funktionen och altmeter funktionen sensor användning  är 
inte tillgänglig när  det är tillräcklig med batteri för att utföra en sensor inställning. 
Detta stämmer oavsett den aktuella batteri nivån.  I så tillfälle kommer, ERR att visas 
på displayen. Detta innebär inte något fel, och sensorn bör återgå till normalt så 
snart som batteriet återgår till sin normala nivå. 

S-60

• Om ERR fortsätter att visas genom mätningen, kan det betyda att det är ett problem 
med aktuell sensor.

När helst du har ett sensor fel, ta klockan till din förhandlare eller närmaste 
auktoriserade CASIO distributör så snart som möjligt.

■ Tryck skillnads nivå indikator visas inte på displayen när jag är i Barometer/
Termometer funktionen.

• Detta kunde indikera sensor fel. Pröva på att använda C för att återgå till 
Barometer/Termometer funktionen.

• Tryck skillnadens nivå indikatorn visas när den visade aktuella barometriska värdet är 
utanför den tillåtna mätnings intervallet (260 till 1,100 hPa).

Världstidfunktion
■ Tiden för Världstidstaden är av i Världstidfunktionen.
Detta kan bero på felaktig skiftning mellan standardtid och sommartid. Se "för att 
specificera standard tid och sommartid (DST) för en stad" (sidan S-43) för mer 
information.

S-61

Specifikationer

Noggrannhet vid normal temperatur: ±30 sekunder i månaden
Digital Tidvisning: Timmar, minuter, sekunder, p.m. (P), månader, dagar, veckodag

Tidsformat 12 timmar och 24 timmar
Kalendersystem: Full Auto-kalender förprogrammerad från år 2000 till 2099
Annat: Hemstads kod (kan tilldelas en av 48 stadskoder); standardtid / sommartid 

(sommartid)
Analog Tidvisning: Timmar, minuter (visaren förflyttar sig varje 20 sekunder)
Altmeter:

Mätningsintervall: –700 till 10,000 m (eller –2,300 till 32,800 ft.) utan referens 
altitud. 

Display intervall: –10,000 till 10,000 m (eller –32,800 till 32,800 ft.)
 Negativa värden kan orsakas av avläsningar som baseras på referens 

altituden eller pga. atmosfäriska villkor. 
Display enheter 5 m (eller 20 ft.)

S-62

Mätningstid: 5-sekund intervall för de första 3 minuterna följda av 2 minuters 
intervall för de nästa 10 timmarna. 

Annat: Referens altitud inställningar 
Barometer: 

Mätning och display intervall:
 260 till 1,100 hPa (eller 7.65 till 32.45 inHg)
Display enheter 1 hPa (eller 0.05 inHg)
Mätningstid: 5-sekund intervall för de första 3 minuterna följda av 2 minuters 

intervall för de nästa 10 timmarna i Barometer/termometer funktionen. 
Annat: Kalibrering: Tryck differens nivå indikator

Termometer:
Mätning och display intervall: -10,0 till 60,000 m (eller 14,0 till 140,0 ft.)
Display enheter 0.1°C (eller 0.2°F)
Mätningstid: 5-sekund intervall för de första 3 minuterna följda av 2 minuters 

intervall för de nästa 10 timmarna.
Annat: Kalibrering

S-63

Trycksensor precision:

Villkor 
(Altitud) Altmeter Barometer:

Fast 
temperatur

0 till 6000 m
0 till 19680 ft

± (altitud skillnad × 2%
+ 15 m) m
± (altitud skillnad × 2%
+ 50 ft.) ft.

± (tryck skillnad × 2%
+ 2 hPa) hPa
± (tryck skillnad × 2%
+ 0.059 inHg) inHg

6000 till 10000 
m
19680 till 32800 
ft

± (altitud skillnad × 2%
+ 25 m) m
± (altitud skillnad × 2%
+ 90 ft.) ft.

Effekter av 
variabel 
temperatur

0 till 6000 m
0 till 19680 ft

± 50 m varje 10°C
± 170 ft varje 50°F

± 5 hPa varje 10°C
± 0.148 inHg varje 50°F

6000 till 10000 
m
19680 till 32800 
ft

± 70 m varje 10°C
± 230 ft varje 50°F

• Värden garanteras för ett temperatur intervall på –10°C to 40°C (14°F till 104°F).
• Precisionen blir sämre genom stark påverkan antingen på klockan eller sensorn, 

och genom extrem temperatur.

S-64

Temperatur sensor precision:
±2°C (±3.6°F) i intervall av –10°C till 60°C (14.0°F till 140.0°F)

Världstid: 48 städer (31 tidzoner)
Annat: Sommartid/standardtid

Stoppur:
Mät enhet: 1/100 sekund
Mät kapacitet: 23:59' 59.99"
Mät funktion: Förfluten tid, mellantid, två sluttider

Nedräkningstimer:
Mät enhet: 1 sekund
Nedräknings starttid inställnings intervall 1 minut till 24 timmar (steg om en timma 

och steg om 1 minut)
Alarm 5 dagliga alarm; timsignal
Belysning: LED (lysdiod); Valbar belysnings varaktighet (cirka 1 sekunder eller 3 

sekunder)
Annat: Låg temperatur resistans (–10°C/14°F); Knapp signal on/off

S-65

Batteri ett lithium batteri (Typ: CR2016)
Ungefärlig batteritid: 3 år under följande omständigheter:
• 1 belysningsakt (1,5 sekunder) per dag
• 10 sekunder alarm per dag
• 10 timmar altmeter mätning, en gång per månad

Frekvent användning av belysningen använder opp batteriet.

L-1

Stadskod Tabell

L-2

Stads
kod By UTC forskjell/

GMT differanse
PPG Pago Pago -11
HNL Honolulu -10
ANC Anchorage -9
YVR Vancouver

-8SFO San Francisco
LAX Los Angeles
DEN Denver -7
MEX Mexico City -6CHI Chicago
MIA Miami -5NYC New York

CCS* Caracas -4
YYT St. Johns -3,5
RIO Rio De Janeiro -3
RAI Praia -1

Stads
kod By UTC forskjell/

GMT differanse
LIS Lisbon 0LON London

BCN Barcelona

+1
PAR Paris
MIL Milan

ROM Rome
BER Berlin
ATH Athen

+2
JNB Johannesburg
IST Istanbul
CAI Cairo
JRS Jerusalem

MOW Moscow +3JED Jeddah
THR Tehran +3,5

Bykodetabellen

L-3

Stads
kod By UTC forskjell/

GMT differanse
DXB Dubai +4
KBL Kabul +4,5
KHI Karachi +5MLE Male
DEL Delhi +5,5
DAC Dhaka +6
RGN Yangon +6,5
BKK Bangkok +7
SIN Singapore

+8HKG Hong Kong
BJS Beijing
SEL Seoul +9TYO Tokyo
ADL Adelaide +9,5

Stads
kod By UTC forskjell/

GMT differanse
GUM Guam +10SYD Sydney
NOU Noumea +11
WLG Wellington +12

  Basert på data fra desember 2010.
  Reglene for kontroll av globale tider 
(GMT-forskjeller og UTC differanser) 
i forhold til sommertid bestemmes av 
det enkelte land.

 *  I Desember 2007, Venezuela endret 
sin forskjell fra –4 to –4.5. Merk at 
dette uret viser en forskjell på –4 
(gammel forskjell) for CCS (Caracas, 
Venezuela) by kode.


