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CASIO 5413
Käyttöopas
Alla esitetyt tiedot koskevat kaikkia toimintatiloja.
TOIMINTOJEN VÄLINEN NAVIGOINTI
Kellossa on seitsemän toimintatilaa. Toimintatilojen välinen navigointi tapahtuu alla olevan kaavion
mukaisesti.
Ohjaustila

(n. 0.5 sekuntia)

Kellonaikatila

Maailmanaikatila

Asetustila

Hälytystila

Ajastintila

Sekuntikellotila

Käytä C-painiketta toimintatilojen väliseen navigointiin. Valitse ohjaustila pitämällä B-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.
• Kun kello asettuu ohjaustilaan se muodostaa kytkennän puhelimen kanssa ja Buetooth-ilmaisin syttyy
kellon näyttöön.
Bluetooth-ilmaisin
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PYÖRITETTÄVÄN KYTKIMEN KÄYTTÖ

Kierrä pyöritettävää kytkintä vaihtaaksesi
asetuksia.

•

Kiertämällä kytkintä nopeasti kolme kierrosta, kello käynnistää pikahaun eteen- tai taaksepäin.
Pikahaku pysähtyy kiertämällä kytkintä vastakkaiseen suuntaan tai painamalla mitä tahansa painiketta.
Tärkeää!
• Kierrä kytkintä vetämättä sitä ulospäin. Voimakas vetäminen voi aiheuttaa vikatoiminnan tai vahingoittaa
kelloa.
• Virheiden estämiseksi, ensimmäinen kiertäminen ei aihetuta mitään toimintoa. Jatka kiertämistä haluamasi toiminnon suorittamiseksi. Virheenesto aktivoituu uudelleen n. kolmen minuutin kuluttua viimeisestä
toimenpiteestä.
OSOITTIMIEN SIIRTO SIVUUN
Tunti- ja minuuttiosoittimet siirtyvät sivuun helpottaakseen näytön tietojen tarkastelua.
1. Osoittimet siirtyvät sivuun pitämällä L-painiketta alaspainettuna ja painamalla C-painiketta.
• Tunti- ja minuuttiosoittimet siirtyvät asentoon, jossa ne eivät estä digitaalinäytön tarkastelua.
• HANDS-ilmaisin vilkkuu osoittimien siirtyessä.
Esimerkki:
Osoittimien siirto kellon ollessa 11:00

HANDS-ilmaisin

2. Osoittimet palautuvat normaaliasentoihin pitämällä L-painiketta alaspainettuna ja painamalla C-painiketta
uudelleen.
Huom!
• Tätä toimintoa voi käyttää missä toimintatilassa tahansa.
• Kellon painiketoiminnot säilyvät samana osoittimia siirrettäessä.
• Toiminnon vaihtaminen palauttaa osoittimet normaaliasentoihin.
• Osoittimet palautuvat normaaliasentoihin, jos kellolla ei suoriteta mitään toimenpidettä n. tuntiin.
• Osoittimet siirtyvät automaattisesti sivuun (kaikissa toimintatiloissa) asetuksia konfiguroitaessa.
Osoittimet palautuvat normaaliasentoihin, kun asetukset ovat valmiit.
MOBILE LINK-TOIMINNON KÄYTTÖ MATKAPUHELIMEN KANSSA
Kun kellon ja puhelimen välillä on Bluetooth-yhteys, kello aika-asetukset säätyvät automaattisesti ja kellolla
voi käyttää musiikkisovelluksia.
Huom!
• Alla olevat symbolit selittävät kellolla ja puhelimella suoritettavat toimenpiteet.
Toimenpiteet kellolla
Toimenpiteet puhelimella
ESIVALMISTELUT
1. Halutun sovelluksen asentaminen puhelimeen
Voidaksesi käyttää kelloa puhelimen kanssa, napauta ensin yhtä alla esitetyistä linkeistä ja asenna
CASIO G-SHOCK+ sovellus puhelimeen.
• IOS (iPhone)
https://itunes.apple.com/store/apps/id550075201?ls=1&mt=8
• Android (GALAXY, jne.)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.gshockplus
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Huom!
• G-SHOCK+ sovelluksen lisäksi on saatavana myös toinen G-SHOCK musiikkisovellus (G´MIX IX App).
Voit asentaa G-MIX App sovelluksen puhelimeen käynnistämällä G-SHOCK+ sovelluksen ja seuraamalla
näytölle ilmestyviä ohjeita.
2. Bluetooth-asetusten konfigurointi
Puhelimen Bluetooth yhteyden aktivointi.
iPhone-käyttäjät
1.
Puhelimen näyttö
Näppäile "Settings" ---> "Bluetooth".
2.
Aktivoi "Bluetooth".
3.

Näppäile "Settings" palataksesi asetusnäyttöön (Settings).

4.

Näppäile järjestyksessä: "Privacy" ---> "Bluetooth Sharing".

5. Aktivoi "G-SHOCK+".
Android-käyttäjät
Aktivoi Bluetooth.
• Jos käytettävissä on valinnat "Bluetooth" ja "Bluetooth Smart", valitse "Bluetooth Smart".
Huom!
• Katso isätietoja puhelimen käyttöohjeista.
3. Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa
Kello on ensin pariutettava puhelimen kanssa ennen kuin niitä voidaan käyttää yhdessä.
Kun kello ja puhelin on pariutettu, toimenpidettä ei normaalisti tarvitse tehdä uudelleen.
1. Siirrä pariutettava puhelin lähelle (alle metri) kelloa.
2.
Puhelimen näyttö
Napauta "G-SHOCK+" kuvaketta.
• Näyttöön ilmestyy G´MIX App -asennusruutu, jos puhelimeen ei ole asennettu G´MIX App
sovellusta. Asenna sovellus noudattamalla näytön ohjeita.
3.
Valitse "GBA-400" ja napauta "Next".
4.
Suorita sovelluksen antamat toimenpiteet.
• Suorita puhelimen näytön antamia ohjeita, jos näkyviin ilmestyy pariutuksen kehotusviesti.
• Kun pariutus on valmis, kellon näyttöön syttyy Böuetooth-ilmaisin merkiksi, että kello on kytketty
puhelimeen.
Bluetooth-ilmaisin

5.

Napauta "Start".
Näyttöön ilmestyy G-SHOCK+ ruutu.
Huom!
• Suorita toimenpiteet uudelleen, alkaen vaiheesta 2, jos pariuttaminen epäonnistuu jostain syystä.
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AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ
Kellon voi asettaa säätämään ajan päivittäin automaattisesti puhelimen ajan kanssa.
Automaattisen säätötoiminnon käyttö
Ohjelmoi automaattisäätö aikoja varten, jolloin kello ja puhelin ovat normaalisti lähekkäin, kuten kuva alla
osoittaa.
• Nukkuessasi yöllä

•

Työskennellessäsi työpöytäsi
äärellä iltapäivällä

Tärkeää!
• Kytkentä aktivoituu ja säätö tapahtuu automaattisesti, vaikka Bluetooth-yhteys ei ole aktiivi automaaattisen säätöajan koittaessa. Yhteys sulkeutuu automaattisäädön tapahduttua.
• Kello säätää aika-asetuksen automaattisesti puhelimen ajan kanssa, kun ne ovat yhdistettynä toisiinsa.
Automaattisen säätöajan asetus
Käytä puhelimen G-SHOCK+ sovellusta automaattisen säätöajan asettamiseksi.
1.
2.

Puhelimen näyttö
Napauta "G-SHOCK+" kuvaketta asettaaksesi automaattisen säätöajan.
Näyttöön ilmestyy "Searching for watch...".
Pidä B-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.
Kello ja puhelin kytkeytyvät keskenään ja kello asettuu ohjaustilaan.

3.
4.

Napauta "Watch settings".
Napauta "Basic settings".

5.

Napauta "Time adjustmen".
• Suorita puhelimen näytössä näkyvät toimenpiteet.
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Huom!
• Todellinen ajansäätö käynnistyy n. 30 sekunnin kuluttua asetetusta automaattisesta säätöajasta.
• Esimerkki: Jos automaattisäädön ajaksi on asetettu esim. 22:00, kellonajan säätö käynnistyy 22:30.
• Kellon merkkisummeri piippaa, ellei ajansäätö ei ole onnistunut jostain syystä. Tällaisissa tapauksissa
siirrä kelloa lähemmäksi puhelinta.
Music App-toimenpiteet
Kellon CASIO G´MIX App-musiikkisovellusta voidaan ohjata kellolla.
Huom!
• G´MIX tarjoaa kolme musiikinkuuntelutoimintoa
• PLAYER-toiminto
Toiminto mahdollistaa äänenlaadun säätämisen ja toistamisen puhelimen musiikkikirjastosta.

• SEARCH-toiminto
Tämän toiminnon avulla voit etsiä alueellasi soitettavan musiikkikappaleen nimen.

• SOUNDER-toiminto
Käytä tätä toimintoa suorittaaksesi toimenpiteet G´MIX App sovelluksen sisäänrakennettujen tai itse
luomiesi soundien toistamiseksi.
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G´MIX App-sovelluksen asentaminen
Asenna G´MIX App puhelimeen alla esitettyjen ohjeiden mukaan voidaksesi käyttää yllä selitettyjä toimintoja.
1.
Napauta "G-SHOCK+" kuvaketta.
Kellon näyttöön ilmestyy "Searching for watch...".
2.
Pidä B-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.

3.

Napauta "Music App settings".
Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet.

G´MIX App-sovellus
Kellon ja puhelimen välille on muodostettava yhteys, jotta G´MIX App-sovellusta voi käyttää.
Suorita alla esitetyt toimenpiteet.
1.
Napauta "G-SHOCK+" kuvaketta puhelimen perusnäytössä (kotiruutu).
2.

Pidä B-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.
Kello asettuu säätötilaan.

3.

Käytä painikkeita tai pyöritettävää kytkintä haluamiesi toimenpiteiden suorittamiseksi.

Huom!
• G´MIX App-sovelluksen avulla voit liittää pyöritettävään kytkimeen seuraavat toiminnot:
voimakkuustason säätö, raidan valinta, albumin valinta, artistin valinta, soittolistan valinta, tehosteen
valinta, SOUNDER-äänen valinta.
• Jos kyseessä on iPhone, voit ohjata G´MIX App-sovellusta tai tavallista iPhone Music-applikaatiota
kellolla. Suorita toimenpiteet alla mikäli haluat ohjata tavallista iPhone Music-applikaatiota kellolla.
1. Poista G´MIX App-sovellus puhelimesta.
2. Päällimmäisessä G-SHOCK+ ruudussa, näppäile: "Music App settings" ---> "Music".
• G´MIX App ei tue kaikkia musiikkitiedostotyyppejä.
KAPPALEHAKU NIMEN MUKAAN
Ollessasi alueella, jossa soitetaan musiikkia voit etsiä kyseisen kappaleen nimen käyttämällä Song Title
Search-toimintoa.
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Tärkeää!
• Puhelimessa on oltava CASIO G´MIX App-sovellus asennettuna voidaksesi käyttää tätä toimintoa.
Suorita alla esitetyt toimenpiteet, kun kellon ja puhelimen välillä ei ole mitään kytkentää.
1.
Kytke kello puhelimeen ja pidä B-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia päättääksesi kytkennän.
2.
Valitse kellonaikatoiminto kellosta ja kierrä pyöritettävää kytkintä kahdesti.
Näyttöön ilmestyy "SEARCH" merkiksi, että haku on käynnissä.
• Kellon näyttöön ilmestyy kappaleen nimi, jos haku on onnistunut.
Kappaleen nimi
Pyöritettävä kytkin

4.
Voit pyyhkiä kappaleen nimen näytöstä painamalla mitä tahansa muuta kuin L-painiketta.
Huom!
• Näytön ilmaiseman kappaleen nimi voi sisältää jopa 17 merkkiä (kirjaimet, numerot, symbolit) tai viisi
Japanilaista katakana-merkkiä.
• Näkyvin ilmestyy (*CHECK App*) ellei näyttö tue kyseisiä merkkejä ti kappaleen nimiotsikko on liian
pitkä. Käytä tällaisessa tapauksessa puhelinta kappalenimen tarkistamiseksi.
• Näyttöön ilmestyy (*FAILED), jos kyseistä kappalenimeä ei löydy.
• Tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan, kun G-SHOCK+ ja G´MIX App on käynnissä puhelimessa.
PHONE FINDER
Voit käyttää phone finder-toimintoa aktivoidaksesi merkkiäänen puhelimeen, joka helpottaa etsittävän
kappaleen löytymistä.
• Toimintoa voi käyttää ainoastaan, kun G-SHOCK+ on käynnistetty puhelimessa.
Tärkeää!
• Älä käytä tätä toimintoa paikoissa, joissa puhelimen soittoäänet ovat kielletty.
• Ääni kuuluu suurella voimakkuudella. Älä käytä tätä toimintoa kuunnellessasi puhelinta kuulokkeiden
avulla.
1.
Jos kello on kytketty puhelimeen, pidä B-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia katkaistaksesi
yhteyden.
2.
Pidä D-painiketta alaspainettuna n. sekunnin kellonaikatilassa.
Näkyviin ilmestyy alla oleva kelloruutu ja puhelin toistaa merkkiäänen.
• Puhelimen merkkiääni soi muutaman sekunnin kuluttua.

3.

Katkaise merkkiääni painamalla mitä tahansa painiketta.
• Voit katkaista merkkiäänen painamalla mitä tahansa kellon painikkeista 30 sekunnin sisällä
sen käynnistymisestä.

KELLON ASETUSTEN KONFIGUROINTI
G-SHOCK+ sovellusta voidaan käyttää hälytys-, ajastin- ja 12/24-tunnin kellonaika-asetusten konfiguroimiseen.
1.
Napauta "G-SHOCK+" kuvaketta.
2.

Pidä B-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.
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Kello ja puhelin kytkeytyvät keskenään ja kello asettuu säätötilaan.

3.

Napauta "Watch settings".

4.

Valitse muutettavaksi haluamasi asetus ja suorita sitten puhelimen näytöllä esitetyt toimenpiteet.

MAAILMANAIKAKAUPUNGIN ASETUS
Maailmanaikaa (World Time) käyttämällä voit valita haluamasi maailmanaikakaupungin G-SHOCK+
kaupunkilistalta tai maailmankartalta.
1.
Napauta "G-SHOCK+" kuvaketta.
2.

Pidä B-painiketta alaspainettna n. 0.5 sekuntia.
Kello ja puhelin muodostavat yhteyden ja kello asettuu säätötilaan.

3.

Napauta "Watch settings".

4.

Napauta "World time".

5.

Suorita puhelimen näytössä näkyvät toimenpiteet.

Huom!
• G-SHOCK+ World Time mahdollistaa maailmanaikakaupungin valinnan n. 300 kaupungista.
Jos G-SHOCK+ sovelluksella valitsemasi kaupunki ei sisälly kellon tukemiin 100 kaupunkiin, kyseisen
kaupungin aikavyöhyke rekisteröityy kellon kaupunkilistan EXTRA-osioon.
OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN SÄÄTÖ
Voit käyttää G-SHOCK+ sovellusta korjataksesi kellon analogisten osoittimien asennot, jos ne eivät vastaa
digitaalinäytön aikaa.
1.

Napauta "G-SHOCK+" kuvaketta.

2.

Pidä B-painiketta alaspainettna n. 0.5 sekuntia.
Kello ja puhelin muodostavat yhteyden ja kello asettuu säätötilaan.

3.

Napauta "Watch settings".

4.

Napauta "Basic settings".

5.

Napauta "Adjusting home positions".

6.

Suorita puhelimen näytössä näkyvät toimenpiteet.
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KYTKENTÄ
Kytkennän katkaiseminen puhelimeen
Kytketty

Katkaisun jälkeen

Voit katkaista Bluetooth-yhteyden pitämällä B-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia, kunnes Bluetoothilmaisin häviää näytöstä.
Yhteyden muodostaminen puhelimeen
Tässä osiossa selitetään Bluetooth-yhteyden muodostaminen puhelimen ja sen kanssa pariutetun kellon
välille.
• Jos kelloa ei ole pariutettu puhelimen kanssa, johon haluat kytkeytyä, suorita toimenpiteet kohdasta
"Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa".
1. Siirrä puhelin lähelle (1 metrin sisälle) kelloa.
2.
Jos näytössä ei näy Bluetooth-ilmaisinta, aktivoi kytkentä pitämällä B-painiketta alaspainettuna
n. 0.5 sekuntia.
Tämä aktivoi Bluetooth-yhteyden ja Bluetooth-ilmaisin syttyy.
• Kello asettuu säätötilaan.
Ei kytkettu

Kytketty

Tärkeää!
• Jos sinulla on ongelmia yhteyden avaamisessa se voi tarkoittaa, että G-SHOCK+ ei ole käynnissä
puhelimessa. Napauta "G-SHOCK+" kuvaketta puhelimen kotinäytössä. Pidä sitten kellon B-painiketta
alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.
Huom!
• Yhteys katkeaa, jos et suorita mitään toimenpidettä kellolla tai puhelimella tietyn ajan sisällä (kytkentäaikaraja). Voit määrittää kytkennän aikarajan käyttämällä G-SHOCK+ sovellusta seuraavasti:
"Watch settings" ---> "Basic settings" ---> "Connection time".
Valitse sitten asetukseksi 1 tunti, 1.5 tuntia tai 2 tuntia.
Linkkiyhteyden katkeamishälytys
Kun kellon ja puhelimen välille on muodostettu linkki, kellon näyttöön ilmestyy varoitus (LINK LOSS) seuraavissa tapauksissa: jos et suorita mitään toimenpidettä puhelimella, jos kellon ja puhelimen välinen etäisyys
kasvaa liian suureksi, jos puhelimesta katkaistaan virta, jos syntyy radiotaajuushäiriöitä tms.
Yhteyden katkeaminen palauttaa kellon kellonaikatilaan. Suorittaaksesi kytkennän uudelleen, siirrä kello ja
puhelin lähelle toisiaan ja pidä sitten B-painiketta alaspainettuna kellosta n. 0.5 sekuntia.

•

Valitsemalla G-SHOCK+ sovelluksen asetukseksi "Link loss alert", kello piippaa linkkiyhteyden katketessa.
Huom!
Katso osio "Kellon asetusten konfigurointi".
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Lentokonetilan valinta
Käytä lentokonetilaa (Air Plane Mode) Bluetooth-radioaaltosäteilyn katkaisemiseksi. Aktivoi lentokonetila
aina ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa radioaaltosäteilyä pyritään rajoittamaan.
Tärkeää!
• Alla lueteelu toiminnot ovat poissa käytöstä lentokonetilassa (Air Plane Mode).
- Automaattisäätö
- Musiikkikappaleen haku
- Phone finder
- Bluetooth-kytkentä
1.
Jos kello on kytketty puhelimeen, pidä B-painiketta alaspainetttuna n. 0.5 sekuntia katkaistaksesi
kytkennän.
2.
Pidä C-painiketta alaspainettuna n. neljä sekuntia.
Kello asettuu lentokonetilaan ja Airplane-ilmaisin syttyy.
• Kellon lentokonetila joko aktivoituu tai peruuntuu joka kerta, kun C-painiketta pidetään alaspainertuna 4 sekuntia.
Airplane-ilmaisin

Mobile Link-informaation katselu
Suorita alla esitetyt toimenpiteet katsellaksesi Mobile Link-informaatiota kellon näytössä.
1.
Pidä C-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Kello asettuu kellonaikatilaan.
• Jos kello on kytketty puhelimeen, pidä B-painiketta alaspainetttuna n. 0.5 sekuntia katkaistaksesi
kytkennän.

2.

Aktivoi asetustoiminto painamalla C-painiketta viisi kertaa.
Näyttöön ilmestyy SETUP ja sitten kellolaitteen nimi.
Voit selata näytön tietoja alla esitetyssä järjestyksessä painamalla D-painiketta toistuvasti.
Kellolaitenimi
Kellolaiteosoite
Kytkettynä olevan puhelimen tyyppi*
* Näkyy ainoastaan, kun kello on pariutettu puhelimen kanssa.

3.

Paina C-painiketta palataksesi kellonaikatilaan.

Pariutustietojen pyyhintä
Voit purkaa kellon ja puhelimen välisen pariutuksen pyyhkimällä G-SHOCK+ tiedot puhelimesta ja kellosta.
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• Pariutusinformaation pyyhintä G-SHOCK+ sovelluksesta
1.
Jos kello on kytketty puhelimeen, pidä B-painiketta alaspainetttuna n. 0.5 sekuntia katkaistaksesi
kytkennän.
2.
Napauta
symbolia päällimmäisen G-SHOCK+ ruudun oikeassa yläkulmassa ja valitse "Connection
settings" ruutu.
3.
Valitse "Previously registered watch" listalta pyyhittäväksi haluamasi pariutustiedot.
4.

Napauta "Delete pairing registration".

5.

Napauta "Yes".
Toimenpide pyyhkii kellon pariutustiedot G-SHOCK+ sovelluksesta.

• Pariutusinformaation pyyhintä puhelimesta
iPhone-käyttäjät
1.
Napauta "Settings ---> "Bluetooth" puhelimen kotinäytössä.
2.
Napauta "CASIO GBA-400" ja perään .
3.

Napauta "Forget this Device".
Toimenpide pyyhkii kellon pariutustiedot puhelimesta.
Android-käyttäjät
1.
Napauta "Settings ---> "Bluetooth" sovellusruudussa.
2.

Napauta "CASIO GBA-400" ja perään

.

3.

Napauta "Unpair".
Kellon pariutustiedot pyyhkiytyvät puhelimesta.

4.

Selaa tilapalkkia alaspäin ja avaa ilmoituspaneeli.

5.

Napauta

(Bluetooth) symbolia katkaistaksesi Bluetooth-yhteyden ja aktivoi se sitten uudelleen..

Huom!
• Huomioi, että tarvitsemasi toimenpiteet riippuvat käyttämäsi puhelimen tyypistä. Katso lisätietoja
puhelimen mukana olevista ohjeista.
• Pariutusinformaation pyyhintä kellosta
1.
Pidä C-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
2.

Paina C-painiketta viisi kertaa valitaksesi asetustilan.
Näyttöön ilmestyy ensin SETUP ja sitten kellolaitteen nimi.
Laitenimi

3. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Pariutumisinformaation pyyhinnän jälkeen viesti NOT YET PAIRED! alkaa rullata näytön poikki oikealta
vasemmalle.
4.
Paina C-painiketta palataksesi kellonaikatilaan.
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Kytkentä toiseen puhelimeen
Suorita alla esitetyt toimenpiteet aina, kun ostat erilaisen puhelimen tai haluat luoda Bluetooth-yhteyden
toiseen puhelimeen
1. Pyyhi pariutumisinformaatio.
2. Pariuta kello ko. puhelimen kanssa.
Toisen kellon kytkentä puhelimeen
Suorita alla esitetyt toimenpiteet aina ennen toisen kellon pariuttamista puhelimeen, kuten ostettuasi
uuden kellon.
• Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa
1.
Napauta
symbolia päällimmäisen G-SHOCK+ ruudun oikeassa yläkulmassa ja valitse "Connection
settings" ruutu.
2.
Napauta "Connect new watch".
3.

Valitse kellon nimi, johon haluat kytkeytyä ja napauta "Next".
• Tästä eteenpäin, suorita pariutustoimenpiteet loppuun noudattamalla puhelimen näyttöön ilmestyviä ohjeita.

• Kytkentä kelloon, joka on jo pariutettu
1.
Napauta
symbolia päällimmäisen G-SHOCK+ ruudun oikeassa yläkulmassa ja valitse "Connection
settings" ruutu.
2.
Napauta kytkettäväksi haluamasi puhelimen nimeä "Previously registered watch" listalta.
3.

Napauta "Connect to this ***".
• Noudata puhelimen näyttöön ilmestyviä ohjeita saattaaksesi kytkentätoimenpiteet loppuun.

Tärkeää!
• Puhelimen voi kytkeä ainoastaan yhteen kelloon kerralla. Voidaksesi kytkeytyä toiseen kellon, sinun on
katkaistava nykyinen kytkentä.
KELLON ASETUKSET
Kellon ollessa kytkettynä puhelimeen, se säätää päiväys- ja aika-asetukset automaattisesti puhelimen
asetusten mukaisesti. Ellei kelloa ole kytketty puhelimeen, säädä päiväys- ja aika-asetukset suorittamalla
alla esitetyt toimenpiteet.
Esivalmistelut
Suorita toimenpide kellonaikatilassa. Käytä C-painiketta navigoidaksesi kellonaikatilaan.
Katso osio "Toimintatilojen välinen navigointi".
Kellonaikatila

AIKAVYÖHYKKEEN VALINTA
Suorita alla esitetyt toimenpiteet valitaksesi aikavyöhykkeen (poikkeama yleisajasta) kotikaupunkiasi varten,
jossa normaalisti käytät kelloa. Jos oleskelet alueella, joka käyttää kesäaikaa, voi myös aktivoida tai peruuttaa kesäajan.
Tärkeää!
• Maailmanaikatilassa näkyvät kellonajat ovat vääriä, jos valitset väärän aikavyöhykkeen.
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Näyttöön ilmestyy ensin SET Hold, jonka jälkeen aikavyöhykeasetus alkaa vilkkua.
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Pyöritettävä kytkin

2. Kierrä pyöritettävää kytkintä aikavyöhykkeen vaihtoa varten.
• Lisätietoja aikavyöhykkeistä löytyy osiosta "Kaupunkinimilista".
Esimerkki:
Valitse (+9:00), jos haluat käyttää kelloa Tokiossa.
3. Paina C-painiketta vaihtaaksesi kesäaika-asetuksen.
• Paina A-painiketta, jos et halua vaihtaa kesäaika-asetusta.
4. Kierrä pyöritettävää kytkintä valitaksesi ON (kesäaika valittu) tai OFF (talviaika valittu).
5. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta.
Huom!
• DST-ilmaisin syttyy näyttöön, kun kesäaika aktivoidaan.
AJAN JA PÄIVÄYKSEN ASETUS
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Näyttöön ilmestyy SET Hold ja aikavyöhykeasetus alkaa vilkkua.

Aikavyöhyke

2. Paina C-painiketta kolme kertaa, kunnes sekunnit alkavat vilkkua.

Sekunnit

3. Paina D-painiketta nollataksesi 00 sekuntien laskennan.
• Minuutit kasvavat yhdellä (1), jos D-painiketta painetaan sekuntien laskennan ollessa 30-59 välillä.
4. Paina C-painiketta toistuvasti, kunnes tuntiasetus alkaa vilkkua.

Pyöritettävä kytkin

Tunnit

5. Aseta päiväys.
• Kierrä pyörivää kytkintä vaihtaaksesi vilkkuvaa asetusta.
• Joka kerta, kun C-painiketta painetaan, asetus vaihtuu järjestyksessä: tunnit ---> minuutit ---> vuosi
---> kuukausi ---> päivämäärä.
6. Sulje asetusnäyttö painamalla A-painiketta.
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12-/24-TUNNIN AIKAFORMAATIN VAIHTO
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Näyttöön ilmestyy SET Hold ja aikavyöhykeasetus alkaa vilkkua.

Aikavyöhyke

2. Paina C-painiketta kaksi kertaa, jolloin nykyinen asetus (12H) tai (24H) alkaa vilkkua näytössä.

Iltapäivän merkki (P)

3. Kierrä pyörivää kytkintä ja valitse 12H (12 tunnin formaatti) tai 24H (24 tunnin formaatti).
4. Sulje asetusnäyttö painamalla A-painiketta.
Huom!
• Kun aikaformaatiksi valitaan 12 tuntia, näyttöön syttyy aamupäiväaikaa näyttävä a.m. ilmaisin tai iltapäiväaikaa näyttävä p.m. ilmaisin.
KESÄAIKA
Kesäaika (DST) siirtää aika-asetusta kesäkuukausina tunnilla (joissakin maissa 30 minuuttia) eteenpäin
talviajasta. Kaikki maat eivät kuitenkaan siirrä kellojaan kesäaikaa.
ASETUSVAIHTOEHDON VALINTA
Kellonaikatoiminnon asetusruudun sisältö vaihtuu alla esitetyssä järjestyksessä joka kerta, kun C-painiketta painetaan.
Aikaero
Kesäaika
12/24-tunnin aikaformaatti
Sekunnit
Tunnit
Minuutit
Vuosi
Kuukausi
Päivä
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Merkkiääni päällä/pois
Taustavalon kestoaika
Hälytyksen/ajastimen hälytysmenetelmä
Paluu edellisen sivun aikaeroasetukselle
MAAILMANAIKA
Maailmanaika mahdollistaa kellonajan tarkistamisen yhdestä 100 kaupungista ympäri maapallon.
Esivalmistelut
Suorita nämä toimenpiteet maailmanaikatilassa. Käytä C-painiketta navigoidaksesi maailmanaikatilaan.
• Katso lisätietoja osiosta "Toimintatilojen välinen navigointi".
Maailmanaikatoiminto

AJAN TARKISTAMINEN TOISESTA AIKAVYÖHYKKEESTÄ
1. Kierrä pyöritettävää kytkintä ja valitse haluamasi kaupunki.
Valittua kaupunkia koskeva kellonaika ilmestyy näyttöön.
• Voit käynnistää pikahaun eteen- tai taaksepäin kiertämällä pyöritettävää kytkintä nopeasti kolme
kertaa haluamaasi suuntaan.
Kaupungin nimi

Aika valitusta kaupungista
Pyöritettävä kytkin

2. Paina C-painiketta viisi kertaa palataksesi kellonaikatilaan.
Kesäajan valinta
Kun jokin maailmanaikakaupunki käyttää kesäaikaa voit aktivoida kesäaika-asetuksen kyseistä kaupunkia
varten.
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Näyttöön ilmestyy DST Hold ja kesäaika-asetus on valitavissa.
• DST-ilmaisin näkyy näytössä, kun kesäaika on aktivoitu.
Kaupungin nimi

Pyöritettävä kytkin

DST-ilmaisin
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2. Paina C-painiketta viisi kertaa palataksesi kellonaikatilaan.
HÄLYTYKSET
Kello piippaa ja/tai käynnistää vilkkuhälytyksen kun asetettu hälytysaika koittaa.
Esivalmistelut
Suorita nämä toimenpiteet hälytystilassa. Käytä C-painiketta navigoidaksesi hälytystilaan.
Huom!
• Katso lisätietoja osiosta "Toimintatilojen välinen navigointi".
Hälytystoiminto

Hälytysnumero

HÄLYTYSASETUSTEN KONFIGUROINTI
1. Kierrä pyöritettävää kytkintä selataksesi hälytysnumeroita (1-5), (:00), kunnes näyttöön ilmestyy asetus,
jonka haluat säätää.

Pyöritettävä kytkin

Hälytysnumero

•
•

Numerot (1-4). Nämä ovat normaaleja hälytyksiä.
Numero (5). Tämä on torkkuhälytys
Kello käynnistää hälytyksen saavuttaessaan asetetun hälytysajan. Hälytys kertautuu yhteensä seitsemän kertaa viiden minuutin välein.
• (:00). Tämä on tasatuntisignaali.
Kello soittaa signaalin aina tasatunnein.
2. Käytä D-painiketta haluamasi hälyksen tai tasatuntisignaalin asettamiseen.
• (-1) - (-5)
OFF: hälytys on katkaistu.
(1 TIME): hälytys soi ainoastaan kerran asetettuun hälytysaikaan.
(DAILY): Hälytys soi päivittäin asetettuun hälytysaikaan.
• (:00)
Aikasignaali on katkaistu.
(ON): Ilmaisee, että tasatuntisignaali on aktivoitu ja kello piippaa aina tasatunnein.
3. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Näyttöön ilmestyy DST Hold ja tuntinumerot alkavat vilkkua.

Tunnit

4. Aseta hälytysaika.
C-painike siirtää vikkuvaa kohdistinta tunti- ja minuuttinumeroiden välillä.
Pyöritettävä kytkin: muuttaa vilkkuvaa tunti- ja minuuttiasetusta.
5. Sulje asetusnäyttö painamalla A-painiketta.
6. Paina C-painiketta neljä kertaa palataksesi kellonaikatilaan.
Perkko Oy, 09-4780500. C.A.
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HÄLYTYKSEN PERUUTUS
1. Kierrä pyöritettävää kytkintä selataksesi hälytysruutuja, kunnes näkyviin ilmestyy hälytys, jonka asetuksen
haluat konfiguroida.

Pyöritettävä kytkin

Hälytysnumero

2. Paina D-painiketta siten, että näyttöön ilmestyy OFF.
3. Paina C-painiketta neljä kertaa palataksesi kellonaikatilaan.
HÄLYTYKSEN KATKAISU
Voit katkaista hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta hälytyksen soidessa.
Huom!
• Jos kyseessä on torkkuhälytys, painikkeen painaminen pysäyttää käynnissä olevan hälytyksen.
Hälytys kertautuu yhteensä seitsemän kertaa viiden minuutin välein. Voit katkaista käynnissä olevan
torkkuhälytyksen peruutttamalla sen.
HÄLYTYSILMAISIMET
Hälytyksen tai tasatuntisignaalin aktivoiminen sytyttää sitä vastaavan ilmaisimen näyttöön.
Tasatuntisignaalin ilmaisin
Torkkuhälytysilmaisin

Hälytysilmaisin

Hälytyksen ollessa aktivoitu: hälytysilmaisin palaa näytössä.
Torkkuhälytyksen ollessa aktivoitu: hälytys- ja torkkuhälytysilmaisin on näkyvissä kumpikin. (Torkkuhälytysilmaisin vilkkuu torkkuhälytyksen ollessa käynnissä.)
Tasatuntisignaalin ollessa aktivoitu: tasatuntisignaalin ilmaisin näkyy näytössä.
SEKUNTIKELLO
Sekuntikellolla voi mitata aikaa yhteensä 999 tuntiin, 59 minuuttiin ja 59 sekuntiin asti.
Sekuntikellolla voi ottaa myös väliaikoja.
Esivalmistelut
Suorita toimenpiteet sekuntikellotilassa. Käytä C-painiketta navigoidaksesi sekuntikellotilaan.
• Katso lisätietoja osiosta "Toimintatilojen välinen navigointi".
Sekuntikellotoiminto
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KOKONAISAJAN MITTAUS
Tunnit

Minuutit
Sekunnit
1/100-sekunnit

1. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi kokonaisaikaa.
Käynnistys
Pysäytys
Käynnistys
Pysäytys
2. Paina A-painiketta nollataksesi näytössä näkyvän kokonaisajan.
3. Paina C-painiketta kolme kertaa palataksesi kellonaikatilaan.
VÄLIAJAN MITTAUS
Tunnit

Minuutit
Sekunnit
1/100-sekunnit

1. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi väliaikoja.
Käynnistys
Väliaika
Väliajan vapautus
Pysäytys
2. Paina A-painiketta nollataksesi näytössä näkyvän kokonaisajan.
3. Paina C-painiketta kolme kertaa palataksesi kellonaikatilaan.
AJASTIN
Käytä ajastintoimintoa ajastetun toimenpiteen suorittamiseksi. Kello hälyttää piippaus- tai vilkkuhälytyksellä
ajastimen nollautuessa.
Esivalmistelut
Suorita toimenpiteet ajastintilassa. Käytä C-painiketta navigoidaksesi ajastintilaan.
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AJASTIMEN KÄYNNISTYSAJAN ASETUS
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Näyttöön ilmestyy SET Hold ja tuntinumerot alkavat vilkkua.
Tunnit

Minuutit
Sekunnit
1/10-sekunnit

2. Aseta ajastimen käynnistysaika.
C-painike: siirtää vikkuvaa kohdistinta tuntien, minuuttien ja sekuntien välillä.
Pyöritettävä kytkin: muuttaa vilkkuvaa tunti-, minuutti- tai sekuntiasetusta.
Huom!
Ajastimen voi asettaa 1-sekunnin tarkkuudella yhteensä 100 tuntiin asti.
3. Sulje asetusnäyttö painamalla A-painiketta.
4. Paina C-painiketta kaksi kertaa palataksesi kellonaikatilaan.
Huom!
• Ajastimen käynnistysajaksi määräytyy 100 tuntia asettamalla sen arvoksi 0H00´00".
AJASTIMEN KÄYTTÖ
Nollaus

Tunnit

Pyöritettävä kytkin

Minuuttia
Käynnistys/pysäytys
Sekunnit
1/10-sekunnit

1. Paina D-painiketta käynnistääksesi ajastimen.
Kello hälyttää piippaus- tai vilkkuhälytyksellä ajastimen nollautuessa.
• Voit katkaista ajastimen kesken laskennan painamalla D-painiketta sen pysäyttämiseksi ja palauta se
sitten käynnistysaikaan painamalla A-painiketta.
2. Voit katkaista hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta.
3. Paina C-painiketta kaksi kertaa palataksesi kellonaikatilaan.
NÄYTÖN TAUSTAVALO
Kellon näytön voi valaista helpottaakseen tietojen lukemista hämärässä.
TAUSTAVALON AKTIVOINTI
Taustavalo syttyy painamalla L-painiketta
missä toimintatilassa tahansa.
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Huom!
• Taustavalo välkkyy, jos se kytketään päälle Bluetooth-yhteyden ollessa käytössä.
• Taustavalo sammuu hälytyksen käynnistyessä.
Taustavalon kestoajan määritys
Voit valita taustavalon kestoajaksi joko 1.5 sekuntia tai 3 sekuntia.
1. Valitse kellonaikatoiminto painamalla C-painiketta.
Katso osio "Toimintatilojen välinen navigointi".
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna kaksi sekuntia.
Näyttöön ilmestyy SET Hold ja aikavyöhyke alkaa vilkkua.

Aikavyöhyke

3. Paina C-painiketta, kunnes nykyinen asetus (LT1) tai LT3) vilkkuu näytössä.
4. Kierrä pyöritettävää kytkintä ja valitse haluamasi kestoaika-asetus.
LT1: kestoaika 1.5 sekuntia
LT3: kestoaika 3 sekuntia

Pyöritettävä kytkin

5. Sulje asetusnäyttö painamalla A-painiketta.
Osoittimien kohdistuksen korjaus
Voimakas magnetismi tai isku voi siirtää analogiset osoittimet pois kohdistuksesta digitaaliaikaan.
Säädä tällaisessa tapauksessa analogisten osoittimien asennot digitaaliaikaan.
Esivalmistelut
Suorita toimenpiteet kellonaikatilassa. Käytä C-painiketta navigoidaksesi kellonaikatilaan.
Kellonaikatoiminto

OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN SÄÄTÄMINEN
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. viisi sekuntia.
Näyttöön ilmestyy SET Hold ja Sub-ilmaisin alkaa vilkkua.

Pyöritettävä kytkin

Asento-osoitin

2. Ellei asento-osoitin ole klo 12-asennossa, säädä se siihen kiertämällä pyöritettävää kytkintä.
• Kello käynnistää pikasiirtymisen kiertämällä eteenpäin kiertämällä pyöritettävää kytkintä nopeasti
kolme kertaa.
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3. Paina C-painiketta.
Toimenpide mahdollistaa tunti- ja minuuttiosoittimen kohdistuksen korjauksen.
• Kello palaa asento-osoittimeen painamalla C-painiketta uudelleen.
• Painikkeet ja kierrettävä kytkin eivät toimi osoittimien ollessa siirtymässä.
Tuntiosoitin
Minuuttiosoitin

4. Jos tunti- ja minuuttiosoittimet eivät ole klo 12-asennossa, säädä ne sinne kiertämällä pyöritettävää
kytkintä.
5. Paina A-painiketta palataksesi kellonaikatilaan.
PERUSASETUKSET
Esivalmistelut
Suorita toimenpiteet kellonaikatilassa. Käytä C-painiketta navigoidaksesi kellonaikatilaan.
Kellonaikatoiminto

PAINIKKEIDEN TOIMINTAÄÄNEN AKTIVOINTI
Suorita alla esitetyt toimenpiteet kytkeäksesi painikkeiden toimintaäänen päälle tai pois.
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Näyttöön ilmestyy SET Hold ja aikavyöhyke alkaa vilkkua.

Aikavyöhyke

2. Paina C-painiketta yhdeksän kertaa, kunnes nykyinen toimintaääniasetus (KEY ) tai (MUTE) alkaa
vilkkkua näytössä.
3. Kierrä pyöritettävää kytkintä ja valitse jompi kumpi asetus.
KEY : Aktivoi painikkeiden toimintaäänen.
MUTE: Sytyttää mykistysilmaisimen ja peruuttaa painikkeiden toimintaäänen.

Pyöritettävä kytkin

Mykistysilmaisin

4. Sulje asetusnäyttö painamalla A-painiketta.
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HÄLYTYSASETUSTEN KONFIGUROINTI
Suorita alla esitetyt toimenpiteet asettaaksesi pelkän piippaus- tai piippaus- ja vilkkuhälytyksen eri hälytyksiä,
ajastinta jne. varten.
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Näyttöön ilmestyy SET Hold ja aikavyöhyke alkaa vilkkua.

Aikavyöhyke

2. Paina C-painiketta 11 kertaa, kunnes nykyinen asetus (BEEP ) tai (FLASH) alkaa vilkkkua näytössä.
3. Kierrä pyöritettävää kytkintä ja valitse BEEP tai FLASH.
BEEP: Piippaushälytys
FLASH: Vilkkuhälytys

Pyöritettävä kytkin

4. Sulje asetusnäyttö painamalla A-painiketta.
PARISTON VAIHTO
Paristoilmaisin alkaa vilkkua ja osa kellon toiminnoista kytkeytyy pois päältä, kun pariston jännite laskee alle
tietyn tason. Vaihda kelloon uusi paristo, jos paristoilmaisin jatkaa vilkkumista.
Matalan paristojännitteen ilmaisin

Huom!
• RECOV-ilmaisimen vilkkuessa, osa kellon toiminnoista kytkeytyy väliaikaisesti pois päältä estääkseen
pariston loppuunkulumisen.
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KAUPUNKINIMILISTA
Kaupunkinimiluettelo näyttää kelloon
sisäänrakennetun 100 kaupunkia sisältävän listan. Käytä G-SHOCK+ sovellusta nähdäksesi 200 kaupunkia lisää.
Listatekstien selitykset:
City name = kaupungin nimi
Time Zone = aikavyöhyke

NÄYTÖN ILMAISIMET
1. Bluetooth-ilmaisin
Ilmaisee, että kello on kyketty puhelimeen (säätötila).
2. Torkkuilmaisin
Ilmaisee, että käynnissä om torkkuhälytys.
3. Hälytysilmaisin
Ilmaisee, että hälytys on kyketty päälle.
4. Tasatuntisignaalinilmaisin'
Ilmaisee, että tasatuntisignaali on käytössä.
5. Lentokoneilmaisin
Ilmaisee kellon olevan lentotilassa, jolloin kommunikointi puhelimen
kanssa on estetty.
6. DST-ilmaisin
Ilmaisee, että kello käyttää kesäaika-asetusta.
7. AM/PM-ilmaisin
Ilmaisee aamupäivä (a.m.) ja iltapäivä (p.m.) -ajat, kun kellon aikaformaatiksi on valittu 12-tuntia.
8. Mykistysilmaisin
Mykistää painikkeiden toimintaäänen.
9. Osoittimien siirtoilmaisin
Näyttää, että osoittimet on siirretty.
Perkko Oy, 09-4780500. C.A.
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TUETUT PUHELINMALLIT
Tustu CASIO wekkosivuihin tuettuja puhelinmalleja koskevia lisätietoja varten.
http://world.g-shock.com/asia-mea/en/ble/gba/smartphone/
MOBILE LINK-VAROTOIMENPITEET
Oikeudelliset varotoimet
• Kello täyttää eri maita ja maantieteellisia alueita koskevien radiolakien vaatimukset. Kellon käyttäminen
alueella, jossa se ei ole yhdenmukainen tai saanut sovellettavien radiotaajuuslakien hyväksyntää on
rsngaistava teko. Tutustu lisätietoja varten CASIO-verkkosivuihin.
http://world.casio.com/ce/BLE/
• Kellon käyttöä lentokoneen sisällä on rajoitettu kunkin maan ilmailulakien mukaisesti Noudata aina lentomiehistön antamia ohjeita.
Mobile Link-sovelluksen käyttöä koskevat varotoimet
• Käyttäessäsi tätä kelloa yhdessä puhelimen kanssa, pidä kello lähellä puhelinta. Ohjeeksi suositetaan
kahta metriä, mutta paikalliset olosuhteet (seinät, huonekalut, jne.), rakennuksen rakenne ja muut tekijät
saattavat vaatia paljon lyhyemmän välin.
• Muut laitteet (sähkölaitteet, audiovisuaalinen laitteisto, toimistokoneet jne.) ja erityisesti mikroaaltouunit
voivat vaikuttaa kellon toimintaan. Kello ei pysty kommunikoimaan normaalisti puhelimen kanssa, jos
läheisyydessä käytetään mikrouunia. Vastaavasti kello voi aiheuttaa häiriöitä radiovastaanottoon ja televisiokuvaan.
• Kellon Bluetooth käyttää samaan taajuusaluetta (2.4 GHz) kuin langattomat LAN-laitteet. Tällaisten laitteiden käyttö kellon välittömässä läjheisyydessä aiheuttaa radiotaajuushäiriöitä, hidastaa kommunikointinopeutta, lisää kellon ja langattomien LAN-laitteiden häiriöitä tai aiheuttaa jopa kommunikointivian.
Radioaaltossäteilyn katkaiseminen kellosta
Kello lähettää radioaaltoja, kun Bluetooth-ilmaisin ( ) palaa tasaisesti tai vilkkuu. Kello yrittää kytkeytyä
puhelimeen kerran päivässä päivittääkseen aika-asetukset, vaikka Bluetooth-ilmaisin ei ole näkyvissa tai
se ei vilku. Ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai jossain muussa paikassa, jossa radioaaltojen käyttö on
kielletty, voit katkaista radioaaltosäteilyn pitämällä B-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia, kunnes
Bluetooth-ilmaisin häviää kellon näytöstä. Pidä tämän jälkeen C-painiketta alaspainettuna n. neljä sekuntia
asettaaksesi kellon lentokonetilaan.
Normaali kellonaika

Lentokonetila

Katso lisätietoja osiosta "Kellon asettaminen lentokonetilaan".
TEKIJÄNOIKEUDET
• Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc. rekisteröimä tavaramerkki.
• iPhone ja App Store ovat Apple Inc. rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• GALAXY Note ja GALAXY S ovat Samsung Electronics Co., Ltd. rekisteröimiä tavaramerkkejä.
• Android ja Google Play ovat Google Inc. tai asianomaisten yhtiöiden rekisterömiä tavaramerkkejä.
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VIANETSINTÄ
Kelloa ei voi pariuttaa puhelimen kanssa
Kysymys 1
Kellon ja puhelimen välinen pariutuminen ei ole koskaan onnistunut.
Onko käyttämäsi puhelin tuettua mallia?
Tarkista, onko puhelimen malli ja käyttöjärjestelmä kellon tukema.
Katso lisätietoja CASIO-verkkosivuilta:
http://world.g-shock.com/asia-mea/en/ble/gba/smartphone/
Onko G-SHOCK+ asennettu puhelimeen ?
G-SHOCK+ sovellus on asennettava puhelimeen, jotta sen voi kytkeä kelloon.
Katso kysymys 1.Sovelluksen asentaminen puhelimeen
Onko puhelimen Bluetooth-asetukset konfiguroitu oikein ?
Konfiguroi puhelimen Bluetooth-asetukset. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista
ohjeista.
iPhone-käyttäjät
• "Settings" ---> "Bluetooth" ---> On
• "Settings" ---> "Privacy" ---> Bluetooth Sharing" ---> "G-SHCK+" ---> On
Android-käyttäjät
• Aktivoi Bluetooth.
Muut kuin yllä.
Joistakin puhelimista on kytkettävä BT Smart pois päältä mahdollistaakseen G-SHOCK+
sovelluksen käytön. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.
• Näppäile puhelimen kotinäytössä seuraava: "Menu" ---> "Settings" ---> "Buetooth" --->
"Menu" ---> "BT Smart settings" ---> "Disable".
Kellon ja puhelimen uudelleenkytkentä ei onnistu
Kysymys 1:
Kellon ja puhelimen välinen kytkentä ei onnistu uudelleen irtikytkennän jälkeen.
Onko G-SHOCK+ käynnissä puhelimessa .
Tarkista, onko G-SHOCK+ käynnissä puhelimessa. Napauta G-SHOCK+ kuvaketta
puhelimen kotinäytössä.
Pidä sitten CONNECT-painiketta B alaspainettuna kellosta n. 0.5 sekuntia.

Oletko yrittänyt katkaista virtaa puhelimesta ja kytkeä sen päälle uudelleen ?
Katkaise virta puhelimesta ja napauta sitten G-SHOCK+ kuvaketta. Pidä tämän jälkeen
kellon B-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.
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Kysymys 2

Puhelin on lentokonetilassa.
Kytkentä kellon kanssa ei ole mahdollista puhelimen ollessa lentokonetilassa. Sulje lentokonetila, siirry puhelimen kotinäyttöön ja napauta "G-SHOCK+" kuvaketta.
Pidä tämän jälkeen kellon B-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.
Kysymys 3
Kello on lentokonetilassa
Sulje kellon lentokonetoiminto. Pidä tämän jälkeen kellon B-painiketta alaspainettuna n. 0.5
sekuntia.

Kysymys 4

Bluetooth-yhteyttä ei voi avata uudelleen, kun se on katkaistu puhelimesta.
Katkaise Bluetooth-yhteys puhelimesta ja aktivoi se sitten uudelleen. Mene kotinäyttöön ja
napauta "G-SHOCK+" kuvaketta. Pidä tämän jälkeen kellon B-painiketta alaspainettuna n. 0.5
sekuntia.

Puhelimen-kellon kytkentä
Kysymys 1
Puhelimen ja kellon välinen kytknetä ei onnistu.
Oletko yrittänyt katkaista virtaa puhelimesta ja kytkeä sen päälle uudelleen ?
Katkaise virta puhelimesta, kytke se sitten päälle uudelleen ja napauta G-SHOCK+ kuvaketta.
Pidä tämän jälkeen kellon B-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.

Onko kello pariutettu uudelleen puhelimen kanssa ?
Pariuta kello ja puhelin uudelleen suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet.
1. Pyyhi pariutustiedot puhelimesta.
2. Pyyhi pariurustiedot G-SHOCK+ sovelluksesta.
3. Pyyhi puhelimen pariutustiedot.
Kytkentä toiseen puhelimeen
Kysymys 1 Nykyisen kellon kytkentä toiseen puhelimen.
Link Loss-varoitus
Kysymys 1
Linkin katkeamisvaroitus voi syttyä vaikka kellon ja puhelin ovat lähekkäin.
Koska kommunikointi tapahtuu radioaaltojen välityksellä linkki saattaa katketa, vaikka kello on
alle kaksi metriä puhelimesta. Tiettyjen ympäristöolosuhteiden johdosta kommunikointialue voi
olla hyvin lyhyt.
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Yhteys on katkennut
Kysymys 1
Kytkentä katkeaa äkillisesti, vaikka kello on säätötilassa.
Kytkentä katkeaa virran säästämiseksi, jos et suorita mitään painiketoimenpidettä n. kahteen
tuntiin säätötilassa. Voi käyttää G-SHOCK+ sovellusta määrittääksesi ajan virran katkeamiseen.
Phone Finder
Kysymys 1
Phone Finder ei toimi.
Onko puhelimen ja kellon välinen yhteys katkaistu ?
Puhelimen Finder ei toimi Bluetooth-kytkennän aikana.
Onko G-SHOCK+ käynnissä puhelimessa. Napauta G-SHOCK+ kuvaketta puhelimen kotinäytössä.
Muu kuin yllä.
Jos puhelin ei vastaa muutamassa sekunnissa se voi tarkoittaa, että puhelin on liian kaukana
kellosta. Siirry toiseen paikkaan ja yritä uudelleen.
Kysymys 2
Kestää hetken ennen kuin puhelin vastaa.
Koska kommunikointi tapahtuu radioaaltojen väityksellä, kello ei pysty paikantamaan puhelinta,
vaikka se on kahden metrin sisällä. Tietyt vastaanotto-olosuhteet tekevät kommunikointialueen
hyvin lyhyeksi
Automaattinen ajansäätö
Kysymys 1
Milloin kello tahdistaa aika-asetuksen puhelimen kanssa ?
Voit käyttää G-SHOCK+ sovellusta automaattisäädön käynnistysajan määrittämiseksi.
Kello tahdistaa ajan automaattisesti myös puhelimen kytkentähetkellä.
Kysymys 2
Ajansäätö ei käynnisty automaattisen säätöajan koittaessa.
Kello kytkeytyy puhelimeen n. 30 sekuntia asetetun automaattisäätöajan aktivoiduttua ja
säätää aika-asetuksen tämän mukaisesti.
Kysymys 3
Näytössä näkyvä aika on väärä.
Puhelimen aika-asetus on väärä.
iPhone-käyttäjät
"Settings" ---> "Privacy" ---> " ---> Turn on (kytke päälle) "Location Services" ---> "System
Services" ---> Turn on (kytke päälle) "Setting Time Zone".
Android-käyttäjät
Katso puhelimen käyttöohjeet.
Kysymys 4

Näytön ilmaisema aika ja maailmanaika ovat muutamia tunteja väärässä.
Talvi- ja kesäaika on saattanut vaihtua alueellasi. Muodosta kytkentä puhelimen ja kellon välille
ja korjaa aika-asetus.

Säätötoiminto
Kysymys 1
Miksi en voi ohjata musiikkisovellusta puhelimella ?
Onko kellon ja puhelimen välille muodostettu Bluetooth-kytkentä?
Muodosta Bluetooth-kytkentä kellon ja puhelimenvälille.
Onko G´MIX App käynnissä puhelimessa?
Et pysty suorittamaan musiikkisovellustoimenpiteitä kellolla ellei G´MIX App ole käynnissä
puhelimessa (koska se on jostan syystä pakotettu sulkeutumaan). Käynnistä G´MIX-sovellus
uudelleen.
Kysymys 2
Pyöritettävän kytkimen pikasiirtotoimenpiteet eteen- ja taaksepäin eivät toimi.
Pyöritettävän kytkimen pikasiirtotoimenpiteet eivät toimi musiikkisovellustoimenpiteiden aikana.
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Kysymys 3

Kysymys 4

Kysymys 5

Kysymys 6

Kysymys 7

Kysymys 8

Haluan nopeamman painikevasteen.
Voit lisätä painikkeiden toimintavastetta valitsemalla asetukseksi "High Performance" GSHOCK+ "Music App settings". Huomioi kuitenkin, että High Performance-asetus lyhentää
pariston toimintaikää.
Ainostaan iPhone: musiikkisoitinsovellus (music player app) jota käytät säätötilassa
(Control Mode) on väärä.
Ainoastaan G´MIX App ja perustyyppinen iPhone Music applikaatioovat tuetut. Jos haluat säätää perustyyppistä iPhone Music applikaatiota kellolla, poista G´MIX App sovelllus puhelimesta.
• Liitä Music app painiketoiminnot G-SHOCK+ sovellukseen.
Ainoastaan Android: musiikkisoitinsovellus (music player app) jota käytät säätötilassa
(Control Mode) on väärä.
Tuettuja ovat ainoastaan G´MIX App ja vakiotyyppinen Android Music app.
Jos haluat säätää perustyyppistä Android Music applikaatiota kellolla, poista G´MIX App
sovelllus puhelimesta.
• Liitä Music app painiketoiminnot G-SHOCK+ sovellukseen.
Ainoastaan Android: kellolla suoritettavat toimenpiteet eivät vaikuta musiikkisovellukseen,
muihin kyllä.
Kun puhelimeen on asennettu useampia musiikkisovelluksia, kellon toimintohin vaikuttavat
muut kuin Music-applikaatiot.
Ainoastaan Android: kellolla suoritettavat toimenpiteet eivät vaikuta käytettäväksi haluamaani musiikkisovellukseen.
Kun puhelimeen on asennettu useampia musiikkisovelluksia, kellon toimintohin vaikuttavat
muut kuin haluamasi sovellus tai on tehty väärä toimenpide musiikkisovelluksen ongelmasta
johtuen. Voit ohjata tiettyä musiikkisoitinta säätötilassa pyyhkimällä kaikki muut musiikkisoitinsovellukset paitsi haluamasi.
En löydä kappaleiden nimiotsikoita
Onko puhelin yhdistetty Internetiin?
Et voi löytää kappalenimeä, jos puhelinta ei ole yhdistetty Internetiin.
Onnistyyko äänen lisääminen mikrofonia käyttämällä?
iPhone-käyttäjät
Suorita alla esitetyt toimenpiteet mikrofoniäänen syöttöä varten.
"Settings" ---> "Privacy" ---> "Microphone" ---> " kytke päälle G´MIX App.
Android-käyttäjät
Tutustu puhelimen mukana oleviin ohjeisiin.

Muu kuin yllä.
Kappalenimeä ei voi löytää myöskään alla kuvatuissa tilanteissa.
• Alueella, jossa on paljon häiriöitä tai kuuleminen on vaikeaa.
• Kun haluttu äänenvoimakkuus on liian matala.
• Kun soimassa on useampi kappale.
Kysymys 9
Kellon näyttö ei ilmaise kappaleiden nimiotsikoita ollessaan säätötilassa.
Onko kappalenimen kirjainmerkkimäärä sallituissa rajoissa?
Kello tukee kappalenimen 17 ensimmäistä merkkiä (kirjaimet, numerot, symbolit).
Jos haluat käyttää japanilaisia merkkejä (hiragana tai katakana), kello näyttää kappalenimet
kokonaan. Katsele niitä puhelimen kautta.
Jos kappaleen nimi sisältää merkkejä joita ei tueta?
Näyttöön ilmestyy *CHECK App, jos kappaleen nimi sisältää kanji- tai muita merkkejä, joita
kello ei tue.. Katsele tällaiset nimet puhelimen näytöstä.
Muu kuin yllä.
Näyttöön ilmestyy viesti *FAILED, jos kappalenimen haku jostain syystä epäonnistuu.
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Kysymys 10 Säätötilan sulkeminen ja vaihtaminen toiseen toimintatilaan ei onnistu.
Katkaise kytkentä painamalla B-painiketta ja paina sitten navigointipainiketta (C).
Voit myös palata säätötilaan mistä tahansa muusta tilasta pitämällä CONNECT B-painiketta
alaspainettuna 0.5 sekuntia.
Kysymys 11 Pyöritettävä kytkin ei toimi kellon ollessa säätötilassa.
Toimintavirheiden estämiseksi, pyöritettävä kytkin ei suorita mitään toimintoa, jos sitä kierretään vain kerran. Virheenestotoiminto aktivoituu ellei pyöritettävällä kytkimellä suoriteta mitään
toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin.
Kysymys 12 Kuinka voin taltioida SOUNDER Mode-äänen puhelimeen?
Kätä alla esitettyjä toimenpiteitä esivalmistamasi äänen tuomiseksi (import). Tuomasi ääni
ilmestyy SOUNDER Mode äänilähteen editointinäyttöön.
iPhone-käyttäjät
Alla esitetyt toimenpiteet käyttävät iTunes-tiedostonjakoa.
Vaatimus: iTunes 9.1 tai uudempi
1. Käytä USB-kaapelia kytkeäksesi puhelimen tietokoneeseen.
2. Käynnistä iTunes tietokoneesta.
3. Valitse puhelimen nimi iTunes-sivupalkin "DEVICE" kohdasta.
4. Klikkaa App välilehtä ja selaa sivun alalaitaan.
5. Valitse tiedostojako-osan (File Sharing) näyttämässä sovelluksessa "G´MIX" ja pudota
tuotavaksi haluamasi ääni Documents-listaan oikealla.
Huom!
• Katso Apple-verkkosivut tiedostonjakoa koskevia tietoja varten.
Android-käyttäjät
1. Käytä USB-kaapelia kytkeäksesi puhelimen tietokoneeseen.
2. Valitse tietokoneesta puhelimen ulkoinen tallenne.
3. Sijoita syötettäväksi haluamasi ääni "G´MIXApp" kansioon, joka sijaitsee "Music" kansiossa.
Maailmanaika
Kysymys 1
Maailmanaikakaupungin aika on väärä
Kesäajan alkamispäiväys ja aika, päättymispäiväys ja aika tai muut säännöt ovat vaihtuneet
viranomaisten toimesta.
Osoittimien liike ja digitaalinäyttö
Kysymys 1
Osoittimien näyttämä aika poikkeaa digitaaliajasta.
Voimakas magnetismi tai kelloon kohdistunut isku on voinut siirtää osoittimet vääriin asentoihin. Käytä G-SHOCK+ sovellusta osoittimien asentojen korjaamiseksi.
Katso osio "Osoittimien asentojen kohdistus".
Paristo
Kysymys 1

RECOV-ilmaisin vilkkuu digitaalinäytössä.
Tämä ilmaisee, että kellon RECOVER (palautuminen) -toiminto on aktivoitunut.
Tämä toiminto kytkee hetkittäin kelloon toiminnot pois käytöstä estääkseen pariston loppuunkulumisen.
Katso osio "Pariston vaihto".
Kysymys 2
BATT-ilmaisin vilkkuu digitaalinäytössä.
Tämä kertoo, että pariston virta on matala.
Pyöritettävällä kytkimellä on valittu väärä tulo
Kysymys 1
Pyöritettävä kytkin on aktivoitunut huomaamattomasti.
Pyöritettävän kytkimen vahingossa tapahtunut toiminta aiheuttaa ei-toivotun toiminnon.
Vaikka kello on suunniteltu estämään toimintavirheet on noudatettava erityistä varovaisuutta
audio-ohjauspainikkeita ohjelmoitaessa.
Katso osio "Pyöritettävä kytkin"
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