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CASIO 5427
Käyttöopas
Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.
Tämä osio tarjoaa yleiskatsauksen kellosta ja sen toiminnoista.
Huom!
• Käyttöoppaan piirrokset ovat vain selitysten helpottamiseksi. Piirrokset saattavat poiketa jonkin verran todellisesta
tuotteesta.
KELLOTAULUN OSAT
1. Tuntiosoitin
2. Digitaalinäyttö
3.

Minuuttiosoti

4. Pieni tuntisoitin
5. Pieni minuuttiosoitin
6. Pistenäyttö
7. Sekuntiosoitin
ILMAISIMET JA NÄYTÖT
1. DST-ilmaisin
2. Lentotilailmaisin
Ilmaisee kellon olevan lentotilassa. Kellon ja puhelimen välimen
kommunikointi ei ole käytössä.
3. PM-ilmaisin
Syttyy kun pistenäytön aika näyttää p.m. aikaa (iltapäivä).
4. AM/PM-ilmaisin
Ilmaisee näyttääkö pienet tunti- ja minuuttiosoittimet a.m. aikaa
(A) tai p.m. aikaa (P).
5. Hälytysilmaisin
Syttyy kun hälytys aktivoidaan.
6. Osoittimien siirtoilmaisin
Vilkkuu osoittimia siirrettäessä.
7.

Sekuntiosoitin osoittaa

merkkiin, kun kello on kytketty puhelimeen

8. OFF-merkki
Sekuntiosoitin osoittaa "OFF" merkkiin, kun kello on hälytystilassa ja hälytys on pois päältä.
9. ON-merkki
Sekuntiosoitin osoittaa "ON" merkkiin, kun kello on hälytystilassa ja hälytys on kytketty päälle.
10. R-merkki
Sekuntiosoitin osoittaa "R" merkkiin, kun kello on kytkentävalmiudessa puhelimeen.
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TOIMINTOJEN VÄLINEN NAVIGOINTI
Kello sisältää alla esitetyt toiminnot.
Bluetooth-kytkentä

Paina D-painiketta toimintojen välistä navigointia varten. Pidä D alaspainettuna n. 2 sekuntia valitaksesi kellonaikatoimintoon.
Paina C n. 0.5 sekuntia suorittaaksesi kytkennän puhelimeen.

Tärkeää!
C ei ole nuppi, joten sitä ei pidä vetää. C on painike joka toimii painamalla.
C-painikkeesta vetäminen väkivalloin voi vahingoittaa kelloa ja aiheuttaa
toimintavian.

(n. 0.5 sekuntia)
Kellonaikatoiminto

Hälytystoiminto

Sekuntikellotoiminto

Ajastintoiminto

KELLONAJAN DIGITAALISEN NÄYTTÖFORMAATIN VALINTA
Voit vaihtaa digitaalinäyttöjen sisältöä suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet kellonaikatilassa.
Päivä

Sekunnit

Viikonpäivä

Tunnit
Minuutit

Huom!
• E-painikkeen painaminen aiheuttaa nykyisen kotikaupungin ilmestymisen pistenäyttöön. Pistenäyttö palautuu
normaaliksi muutamassa sekunnissa.
• Kellon ollessa kytkettynä puhelimeen Mobile Link-toiminnon kautta, kotikaupunkitiedot tulevat puhelimesta. Kaupunkinimen vasemmalle puolelle ilmestyy timanttisymboli (
), kun kyseessä on tällaiset tiedot.

Kotiaikakaupunki
OSOITTIMIEN SIIRTÄMINEN SIVUUN
Tunti- ja minuuttiosoittimet siirtyvät sivuun helpottaen digitaalinäytön tietojen lukemista.
1. Tunti- ja minuuttiosoittimet siirtyvät sivuun painamalla D-painiketta pitäessäsi samanaikaisesti B-painiketta alaspainettuna.
• Tunti- ja minuuttiosoittimet siirtyvät asentoon, jossa ne eivät estä digitaalijnäytön tarkastelua.
• Osoittimien siirtoilmaisin vilkkuu osoittimien siirtyessä.
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Esimerkki:
Osoittimien siirtäminen kellon ollessa 10:35
2. Osoittimet palautuvat normaaleihin asenoihin pitämällä B-painiketta alaspainettuna
ja painamalla D-painiketta uudelleen.

Osoittimien siirtoilmaisin
Huom!
• Tätä toimintoa voi käyttää missä toimintatilassa tahansa.
• Painikkeiden toiminnot ovat samat vaikka osoittimien ovat sivuunsiirrettyinä.
• Toiminnon vaihtaminen toiseen palauttaa osoittimet normaaleihin asentoihin.
• Osoittimet palautuvat normaaleihin asentoihin myös, jos kellolla ei suoriteta mitään toimenpidettä n. tuntiin.
• Osoittimet siirtyvät automaattisesti sivuun (kaikissa toimintatiloissa) kun asetuksia konfiguroidaan.
Osoittimet siirtyvät takaisin normaaleihin asentoihin kun kaikki asetukset on tehty.
LATAAMINEN AURINKOENERGIALLA
Kellon voimalähteenä toimii ladattava akku, joka latautuu aurinkopaneelin tuottamalla sähköllä. Aurinkopaneeli on
integroitu kellon näyttötauluun, joka synnyttää sähköä aina, kun se on alttiina valolle.
• Kellon lataaminen
Aseta kello paikkaan joka on alttiina kirkkaalle valolle aina, kun et käytä sitä.

Varmista ettei kellon näyttö (aurinkokenno) ole hihansuun peitossa pitäessäsi sitä ranteessa. Sähköenergian tuotto
vähenee merkittävästi, vaikka kellon näyttö on vain osittainkin peitettynä.
KYLLÄ

EI

Varoitus!
Kellon jättäminen kirkkaaseen valoon lataamista varten voi aiheuttaa voimakasta kuumenemista.
Käsittele kelloa varovasti välttääksesi palovamman. Kello voi kuumeta erityisen voimakkaasti ollessaan pitkiä aikoja alla
luetelluissa olosuhteissa.
• Suoraan auringonvaloon pysäköidyn auton kojelaudalla
• Liian lähellä hehkulamppua
• Suorassa auringonvalossa tai muussa kuumassa paikassa pitkän ajan.
Latausaikaopas
Alla oleva taulukko näyttää keskimääräiset latausajat.
Latausaika joka vaaditaan 1-päivän käyttöä varten
Valon voima
Suuri

Pieni

Likimääräinen latausaika
8 minuuttia
30 minuuttia
48 minuuttia
8 tuntia

Latausaika joka vaaditaan
Likimääräinen latausaika
Valon voima
Suuri

Pieni

Varaustaso 1 Varaustaso 2
3 tuntia
8 tuntia
12 tuntia
147 tuntia
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Varaustaso 1:
Aika joka kuluu tyhjästä akusta siihen, kunnes osoittimet alkavat siirtyä.
Varaustaso 2:
Aika joka kuluu osoittimien liikkeen käynnistymisestä täyteen varaukseen.
Valon voimakkuus
(1) Aurinkoinen päivä, ulkosalla (50 000 luxia)
(2) Aurinkoinen päivä, lähellä ikkunaa (10 000 luxia)
(3) Pilvinen päivä, lähellä ikkunaa (5000 luxia)
(4) Sisällä, loistevalaistuksessa (500 luxia)
Jäljellä oleva varaus
Kellon osoittimien liike ilmaisee akun varaustason. Toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä sitä mukaa kuin akkuvirta
vähenee.
Tärkeää!
• Jos akun jännite laskee matalaksi tai se tyhjenee kokonaan, altista kello (aurinkopaneeli) kirkkaalle valolle mahdollisimman pian.
Huom!
• R-ilmaisimen alkaessa vilkkua, jotkut toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä estääkseen akkua tyhjenemästä kokonaan.
• Matala akkuteho
Sekuntiosoitin siirtyy kahden-sekunnin askelin kellonaikatilassa. Kellon muut toiminnot toimivat normaalisti.

Sekuntiosoitin
Jos virta jatkaa putoamista, kaikki osoittimet pysähtyvät klo 12-asentoon ja CHG-ilmaisin alkaa vilkkua.

• Tyhjä akku
Kaikki osoittimet ovat pysähtyneet klo 12-asentoon ja digitaalinäyttö on tyhjä.

Virransäästö
Kellon jättäminen johonkin hämärään paikkaan n. tunniksi 10 p.m ja 9 a.m. välisenä aikana aiheuttaa sekuntiosoittimen
pysähtymisen ja kello asettuu tason 1 virransäästötilaan. Jos kello jätetään tällaiseen olotilaan n. kuudeksi tai seitsemäksi päiväksi, kaikki osoittimet pysähtyvät klo 12-asentoon ja kello asettuu virransäästötilaan tasolle 2.
Taso 1:
Sekuntiosoitin pysähtyy pienentääkseen virrankulutusta.
Taso 2:
Seuraavat toiminnot pysähtyvät virran säästämiseksi: kaikki osoittimet (paitsi päivyrinäyttö), Bluetooth-kytkentä ja
hälytyssummeri.
Palautuminen virransäästötilasta
Paina mitä tahansa painiketta tai aseta kello johonkin hyvin valaistuun paikkaan.
Huom!
• Virransäästötoiminto voidaan haluttaessa kytkeä päälle tai pois päältä.
Katso osio "Virransäästöasetusten konfigurointi".
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MOBILE LINK-TOIMINNON KÄYTTÖ PUHELIMEN KANSSA
Kun kellon ja puhelimen välille muodostetaan Bluetooth-yhteys, kellon aika-asetus säätyy automaattisesti puhelimen
aika-asetusten mukaisesti.
Huom!
• Toiminto on käytettävissä ainoastaan, kun CASIO WATCH+ sovellus on käynnissä puhelimessa.
• Tämä osio selittää kellon ja puhelimen käyttötoimenpiteet
Toimenpiteet kellolla
Toimenpiteet puhelimella
VALMISTAUTUMINEN
(1) Sovellusten asentaminen
Napauta ensin yhtä alla olevista linkeistä ja asenna "CASIO WATCH+" appikaatio puhelimeen voidaksesi käyttää kelloa
puhelimen kanssa.
• iOS (iPhone) käyttäjät
https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=1&mt=8
• Android™ (GALAXY, jne.) käyttäjät
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus
2) Bluetooth-asetusten konfigurointi
Käynnistä puhelimen Bluetooth.
iPhone-käyttäjät
1.
Napauta "Settings" ---> "Bluetooth" puhelimen aloitusnäytössä.
2.
Aktivoi "Bluetooth".
3.
Napauta "Settings" palataksesi "Settings" ruutuun.
4.
Napauta järjestyksessä: "Privacy" ---> "Bluetooth Sharing".
5.
Aktivoi "CASIO WATCH+" sovellus.
Android-käyttäjät
Aktivoi Bluetooth".
• Jos vaihtoehdot ovat "Bluetooth" ja "Bluetooth Smart", valitse "Bluetooth Smart".
Huom!
• Katso tarkemmat asetustoimenpiteet puhelimen mukana olevista ohjeista.
(3) Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa
Kello on ensin pariutettava puhelimen kanssa ennen kuin ne toimivat yhdistelmänä. Kun kello on pariutettu puhelimen
kanssa pariutusta ei normaalisti tarvitse tehdä uudelleen.
1. Siirrä pariutettavaksi haluamasi puhelin lähelle (1 metrin sisälle) kelloa.
2.
Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen aloitusnäytössä.
3.
Napauta "EDIFICE".
4.
Napauta "EQB-500".
5.
Suorita sovelluksen ilmoittamat toimenpiteet.
• Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät pariuttamistoimenpiteet, jos näkyviin ilmestyy pariutuskehotus.
• Pariutuksen päätyttyä, sekuntiosoitin siirtyy " " merkkiin kytkennän merkiksi.

AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ
Kello voidaan asettaa säätämään aika-asetuksen automaattisesti puhelimen ajan mukaan.
• Automaattisen ajansäädön käyttö (Auto Adjust)
Sovita automaattiset säätöajat aikoihin, jolloin kello ja puhelin ovat normaalisti lähekkäin, kuten piirrosesimerkki alla
osoittaa.
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• Nukkuessasi yöllä

• Työskennellessäsi työpöytäsi äärellä iltapäivällä

Tärkeää!
• Kytkentäajan koittaessa kello muodostaa kytkennän ja suorittaa säädön automaattisesti, vaikka Bluetooth-kytkentää
ei olisikaan tehty. Kytkentä päättyy automaattisesti, kun kellonaika on säätynyt.
Huom!
• Kellon kotiaikakaupunki vaihtuu myös kaupunkiin joka on asetettuna puhelimeen.
• Maailmanaikatoiminnon ajat säätyvät myös automaattisesti.
• Automaattisen säätöajan asetus
Käytä puhelimen CASIO WATCH+ sovellusta automaattisen säätöajan asettamiseksi.
1.
Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta aloitusnäytössä.
2.
Pidä C-painike alaspainettuna n. 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosoitin osoittaa R-merkkiä.
Sekuntiosoitin siirtyy " " merkkiin, kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.

3.
4.

Napauta järjestyksessä:
"Watch settings".
Napauta "Time adjustment".
• Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet.

Huom!
• Kellonaika-asetuksen todellinen säätö tapahtuu n. 30 sekuntia automaattisen säätöajan jälkeen.
Esimerkki: Kun automaattinen säätöaika on 22:00, kellon aika-asetuksen säätö käynnistyy 30 sekuntia klo 22:00
jälkeen.
• Kellonaikasäädön välitön käynnistys
Kello säätää aika-asetuksen puhelimen mukaisesti heti, kun ne kytkeytyvät toisiinsa. Suorita alla esitetyt kytkentätoimenpiteet aina, kun haluat säätää kellon aika-asetusta.
1.
2.

Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen aloitusnäytössä.
Pidä C alaspainettuna n. 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosoitin osoittaa R-merkkiä.
Sekuntiosoitn siirtyy asentoon, kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä, jolloin kellon
aika-asetus säätyy puhelimen aika-asetusta vastaavaksi.
Huom!
• Jos kellon nykyinen aika on asetettu CASIO WATCH+ sovellusta käyttäen, pistenäytön ilmaiseman ajan vasemmalle puolelle ilmestyy timanttimerkki ( ).

Kaupunkinimi
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MAAILMANAIKA-ASETUSTEN KONFIGUROINTI
Ominaisuudet
Maailmanaikakaupungin määrittäminen CASIO WATCH+ sovelluksella näyttää kaupunkiajan pienillä tunti- ja minuuttiosoittimilla. Kellon asetukset voidaan konfiguroida maailmanaikakaupungin kesäajan automaattista vaihtoa varten.

Huom!
• CASIO WATCH+ tekee mahdolliseksi valita maailmanaikakaupunki
n. 300 kaupunkivaihtoehdosta.

Maailmanaikakaupungin määrittäminen
1.
Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
2.
Pidä C alaspainettuna n. 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R".
Sekuntiosoitin siirtyy asentoon, kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.

3.
4.

Napauta "World time".
Määritä maailmanaikakaupunki syöttämällä kaupungin nimi tai napauttamalla sen sijaintia näytössä näkyvässä
kartassa.
5. Suorita puhelimen näytössä näkyvät toimenpiteet. Maailmanaika-asetus näkyy kellon näytössä.
• Maailmanaika-asetuksen voi tarkistaa kalenteritilassa kellon pienillä tunti- ja minuuttiosoittimilla.
Maailmanaika (24-tuntinen)
Huom!
• Jos kellon nykyinen aika on asetettu CASIO WATCH+ sovellusta käyttäen, pistenäytön ilmaiseman ajan vasemmalle puolelle ilmestyy timanttimerkki ( ).

Kesäaika-asetuksen konfigurointi
1.
Napauta CASIO WATCH + kuvaketta.
2.
Pidä C alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.
• Sekuntiosoitin siirtyy asentoon, kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.

3.
4.

5.

6.

Napauta "World Time".
Määritä maailmanaikakaupunki syöttämällä sitä vastaava nimi tai napauttamalla sen sijaintia puhelimen näytössä
näkyvällä kartalla.
Kesäaikajakso ilmestyy puhelimen näyttöön, jos valitsemasi maailmanaikakaupunki huomioi kesäajan.
Valitse käytettäväksi haluamasi kesäajan vaihtomenetelmä.
• "Auto"
Kello vaihtaa talvi- ja kesäajan välillä automaattisesti.
• "OFF"
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
• "ON"
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.
Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.
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Huom!
• Kun talvi-/kesäajan vaihtomenetelmäksi valitaan "Auto", kello suorittaa talvi- ja kesäajan välisen vaihtamisen automaattisesti. Talvi-/kesäajan vaihtamista ei tarvitse tehdä manuaalisesti. Voit jättää kellon kesäaika-asetukseksi "Auto",
vaikka oleskelisit alueella, joka ei huomioi kesäaikajaksoa.
• Aika-asetuksen vaihtaminen manuaalisesti kellosta vaihtaa myös CASIO WATCH+ talvi-/kesäaika-asetuksen.
• CASIO WATCH+ ruutu näyttää kesäaikajaksoja koskevat tiedot.
Nykyisen sijaintipaikan ajan ja maailmanajan keskinäinen vaihto
1.
Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen aloitusäytössä.
2.

Pidä C alaspainettuna n. 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R".
• Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.

3.
Napauta "World time".
4.
Napauta "Home time
World time"
5. Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet vaihtaaksesi nykyisen sijaintisi kellonaika maailmanaikaan.
Ennen vaihtoa
Nykyisen sijainnin aika

Vaihdon jälkeen
Nykyisen sijainnin aika

Maailmanaika

Maailmanaika

Huom!
• Toiminto onkätevä joutuessasi matkustamaan toiseen aikavyöhykkeeseen
Katso osio "Siirtyminen toiseen aikavyöhykkeeseen".
AJASTIMEN ASETUSTEN KONFIGUROINTI
1.
Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen aloitusäytössä.
2.

Pidä C alaspainettuna n. 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R".
• Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.

3.
4.

Napauta "Timer".
Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet.

HÄLYTYKSEN ASETUS
1.
Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen aloitusäytössä.
2.

Pidä C alaspainettuna n. 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R".
• Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.

3.
4.

Napauta "Alarm".
Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet.
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OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN SÄÄTÖ
Jos osoittimien kohdistus on väärä automaattisen aikasäädön jälkeen, kohdista ne uudelleen käyttämällä CASIO
WATCH+ sovellusta.

1.
2.

Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
Pidä C alaspainettuna n. 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R".
• Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan , kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.

3.
4.
5.

Napauta järjestyksessä:
"Watch settings".
Napauta "Adjusting home positions".
Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.

PHONE FINDER-TOIMINTO (etsi puhelin)
Voit käyttää phone finder-toimintoa toistaaksesi äänimerkin puhelimen kautta, jolloin se on helpompi paikantaa.
Äänimerkki soi puhelimen toimintatilasta riippumatta.
Tärkeää!
• Älä käytä tätä toimintoa paikoissa, joissa puhelimen soittoäänet on kielletty.
• Puhelin soi kovalla voimakkuudella. Älä käytä tätä toimintoa kuunnellessasi korvakuulokkeilla.
1.
Paina C katkaistaksesi kytkennän, kun puhelin on muodostanut kytkennän puhelimeen.
Kytketty

Irtikytkennän jälkeen

2.

Pidä C-painiketta alaspainettuna n. 3 sekuntia, kunnes pistenäyttöön ilmestyy "FIND".
Sekuntiosoitin siirtyy asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis, jonka jälkeen puhelin
alkaa soimaan.
• Puhelin alkaa soimaan muutaman sekunnin kuluttua.

3.

Katkaise soittoääni painamalla mitä tahansa painiketta.
• Voit katkaista puhelimen soittoäänen painamalla mitä tahansa kellon painikkeista ensimmäisten 30 sekuntien
aikana soittosignaalin käynnistymisestä.

KELLOASETUSTEN KONFIGUROINTI
Voit käyttää CASIO WATCH+ sovellusta määrittämään Bluetooth-kytkennän automaattisen katkaisuajan, automaattihsäädön ajoituksen ja muiden asetusten konfiguroinnin.
1.
Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
2.

Pidä C-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R".
• Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

3.
4.

Napauta järjestyksessä:
"Watch settings".
Valitse muutettavaksi haluamasi asetus ja suorita sitten puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet.

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.

9

(26)
NYKYISEN KOTIAIKAKAUPUNGIN KESÄAIKA-ASETUKSEN VAIHTAMINEN
1.
2.

Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen aloitusnäytössä. Näyttöön ilmestyy "Searching for watch...".
Pidä C‹-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosotin osoittaa R-asentoa.
Sekuntiosoitin siirtyy asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

3.
4.
5.

Napauta näyttöä alla esitetyssä järjestyksessä:
"Watch settings".
Napauta "Summer time setting".
Valitse käytettäväksi haluamasi menetelmä kesäajan vaihtoa varten.
• "Auto"
Kello vaihtaa talvi- ja kesäajan välillä automaattisesti.
• "OFF"
Kello näyttää aina talviaikaa.
• "ON"
Kello näyttää aina kesäaikaa.
Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.

6.

KYTKENTÄ
Kellon ja puhelimeen välisen kytkennän peruutus
Bluetooth-kytkentä kelloon katkeaa painamalla CKYTKENTÄ
Kellon ja puhelimeen välisen kytkennän peruutus
Bluetooth-kytkentä kelloon katkeaa painamalla C-painiketta, jolloin sekuntiosoitin palaa normaaliin käyntiin.
Kytketty

Irtikytkennän jälkeen

Kellon kytkentä puhelimeen
Tässä osiossa selitetä kuinka Bluetooth-kytkentä luodaan puhelimen ja siihen pariutetun kellon välille.
• Jos kelloa ei ole pariutettu puhelimen kanssa, johon haluat kytkeytyä, suorita toimenpiteet osiosta "Kelllon pariuttaminen puhelimen kanssa".
1. Siirrä puhelin lähelle (1 metrin sisälle) kelloa.
2.
Tarkista ettei sekuntiosoitin osoita asentoa ja pidä C alaspainettuna n. 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosoitin
siirtyy kohtaan "R".
Sekuntiosoitin siirtyy asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

Tärkeää!
• Jos sinulla on ongelmia kytkennän luomisessa se voi tarkoittaa, että CASIO WATCH+ ei ole käynnissä puhelimessa.
Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta puhelimen aloitusnäytössä.
Kun sovellus on käynnistynyt, pidä C-painiketta alaspainettuna kellosta n. 0.5 sekuntia.
Huom!
• Kytkentä katkeaa, jos et suorita mitään toimenpidettä kellolla tietyn ajan sisällä.
Määritä kytkennän katkaisuaika suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet käyttämällä CASIO WATCH+ sovellusta.
Valitse "Watch settings" ---> "Connection time" ja valitse sitten asetukseksi 3 minuuttia, 5 minuuttia tai 10 minuuttia.
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Kellon asettaminen lentotilaan
Käytä lentotilaa katkaistaksesi Bluetooth-radioaaltosäteilyn. Aseta kello lentotilaan ollessasi sairaalassa, lentokoneessa
tai muussa paikassa, jossa radioaaltosäteily voi aiheuttaa ongelmia.
Tärkeää!
• Alle luetellut toiminnot ovat poissa käytöstä, kun kello on lentoltilassa.
- Automaattisäätö
- Phone finder-toiminto
- Bluetooth-kytkentä
Pidä D-painiketta alaspainettuna n. viisi sekuntia, kunnes lentotilamerkki ilmestyy näyttöön.
Kello asettuu lentotilaan.
• Joka kerta kun pidät D-painiketta alaspainettuna n. viisi sekuntia, kello asettuu joko lentotilaan tai poistuu
lentotilasta.
Lentotilamerkki

PARIUTUKSEN PURKAMINEN
Pariutus voidaan purkaa poistamalla pariutustiedot CASIO WATCH+ sovelluksesta, puhelimesta ja kellosta.
• Pariutustietojen poistaminen CASIO WATCH+ sovelluksesta
1.
Jos kello on kytketty puhelimeen, katkaise kytkentä painamalla C.
Kytketty

2.
3.
4.
5.
6.

Irtikytkennän jälkeen

Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen aloitusnäytössä.
Napauta CASIO WATCH+
kuvaketta.
Napauta "Previously registered watch" listasta kelloa, jonka pariutuksen haluat purkaa.
Napauta "Delete pairing registration".
Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet.

• Pariutustietojen poistaminen puhelimesta
iPhone-käyttäjät
1.
Napauta "Settings" ---> "Bluetooth" puhelimen aloitusnäytössä.
2.
Napauta kuvaketta heti "CASIO EQB-500" perään.
3.
Napauta "Forget this Device".
4.
Napauta "Forget Device".
Toimenpide pyyhkii kellon pariutustiedot puhelimesta.
Android-käyttäjät
1.
Napauta sovellunäytössä: "Settings" ---> "Bluetooth".
2.
Napauta kuvaketta heti "CASIO EQB-500" perässä.
3.
Napauta "Unpair".
Toimenpide pyyhkii kellon pariutustiedot puhelimesta.
4.
Selaa toimintatilapalkkia alaspäin ja avaa ilmoituspaneeli (notification panel).
5.
Napauta (Bluetooth) kuvaketta Bluetooth-linkin katkaisemiseksi ja aktivoi linkki sitten uudelleen.
Huom!
• Huomioi, että tarvittavat toimenpiteet riippuvat käyttämäsi puhelimen tyypistä. Tutustu puhelimen mukana
toimitettuihin ohjeisiin lisätietoja varten.
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• Pariutustietojen poistaminen kellosta
1. Pidä D-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia asettaaksesi kellon kellonaikatilaan.
Katso lisätietoja osiosta "Toimintojen välinen navigointi".
Kellonaikatoiminto

2.

Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Näyttöön ilmestyy ensin "SET" ja tämän jälkeen kotiaikakaupungin nimi.

3.

Pidä C-painiketta alaspainettuna n. viisi sekuntia.
Pariutusinformaatio pyyhkiytyy CLR-ilmaisimen syttyessä.

2.

Paina A-painiketta kaksi kertaa palataksesi kellonaikatilaan.

Jos ostat toisen puhelimen
Sinun on suoritettava alla esitetyt pariutustoimenpiteet aina, kun haluat muodostaa Bluetooth-kytkennän johonkin
erilaiseen puhelimeen ensimmäistä kertaa.
1. Pura pariutus nykyisestä (vanha) puhelimesta.
Katso osio "Nykyisten pariutustietojen pyyhintä".
2. Pariuta kello uuden puhelimesi kanssa.
Katso osio "Kellon pariuttaminen toisen puhelimen kanssa".
Erilaisen kellon kytkentä puhelimeen
Suorita alla esitetyt vaiheet ennen jonkin toisen kellon (esim. ostettu uusi kello) pariuttamista puhelimen kanssa.
• Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa
1.
Napauta "CASIO WATCH+ kuvaketta puhelimen aloitusnäytössä.
2.
Napauta
kuvaketta ruudun vasemmassa yläkulmassa.
3.
Napauta näkyviin ilmestyvältä listalta puhelinmerkkiä, johon haluat kytkeytyä.
4.
Napauta näytössä näkyvältä listalta kellon mallinnimeä, johon haluat kytkeytyä.
• Jatka tästä pisteestä noudattamalla puhelimen näyttöön ilmestyviä ohjeita, kunnes pariutus on valmis.
• Kytkentä kelloon joka on jo pariutettu
1.
Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen aloitusnäytössä.
2.
Pyyhkäise sormellasi näyttöä selataksesi käytettävissä olevia kelloja ja valitse malli johon haluat kytkeytyä.
3.
Suorita toimenpiteet kellolla puhelimen näyttöön ilmestyvien ohjeiden mukaisesti.
Tärkeää!
• Puhelimen voi kytkeä vain yhteen kelloon kerrallaan. Nykyinen kytkentä on katkaistava voidaksesi kytkeä kellon
johonkin toiseen puhelimeen.
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KELLON ASETUKSET
Kun kello on kytkettynä puhelimeen, se säätää päiväys- ja aika-asetukset automaattisesti puhelimen mukaan.
Jos kelloa ei ole kytketty puhelimeen, suorita alla esitetyt toimenpiteet säätääksesi sen päiväys- ja aika-asetukset.
Valmistautuminen
Suorita toimenpide kellonaikatilassa. Paina D navigoidaksesi kellonaikatoimintoon.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
Kellonaikatoiminto

KOTIAIKAKAUPUNGIN MÄÄRITYS
Suorita toimenpiteet tästä osiosta valitaksesi kaupungin jota haluat käyttää kotikaupunkina. Jos oleskelet alueella joka
huomioi kesäajan, voit myös aktivoida tai peruuttaa kesäaika-asetuksen.
Tärkeää!
• Maailmanaika ei ole oikein, jos valitset kotikaupungiksesi väärän kaupungin.
Huom!
• Kello mahdollistaa kotiaikakaupungin valinnan 40 eri kaupungista. Jos sijaintipaikkasi ei sisälly kellon sisäänrakennettuihin kaupunkeihin, valitse jokin kaupunki joka käyttää samaa aikaeroa kuin nykyinen sijaintisi.
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Näyttöön ilmestyy ensin "SET" ja sitten kotikaikakaupungin nimi.

2. Käytä B ja E-painikkeita kaupunkinimien selaamiseksi, kunnes näyttöön ilmestyy haluamasi nimi.
• Voit nopeuttaa kaupunkinimien selailua pitämällä B ja E-painikkeita yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
3. Paina D-painiketta vaihtaaksesi kesäaika-asetuksen.
• Jos et halua vaihtaa kesäaika-asetusta, sulje asetusruutu painamalla A-painiketta kaksi kertaa.
4. Paina E-painiketta selataksesi kesäaika-asetuksia alla esitetyllä tavalla.
• (AT)
Kello suorittaa talvi- ja kesäajan vaihdon automaattisesti.
• (--)
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
• (On)
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.

5. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta kaksi kertaa.
Huom!
• Kellon kesäaika-asetus on "AT (Auto)" ostohetkellä, joten se tekee talvi- ja kesäaikavaihdon automaattisesti.
Talvi- ja kesäajan vaihtoa ei tarvitse tehdä manuaalisesti. Voit jättää kellon kesäaika-asetukseksi "AT (Auto)",
myös oleskellessasi alueella joka ei huomioi kesäaikaa.
• Näyttöön syttyy DST-ilmaisin, jos kellon näyttämä nykyinen aika on kesäaika.

DST-ilmaisin
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AJAN JA PÄIVÄYKSEN ASETTAMINEN
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Näyttöön ilmestyy ensin "SET" ja sitten kotikaikakaupungin nimi.

2. Paina D-painiketta kuusi kertaa, kunnes sekunnit vilkkuvat näytössä.
Sekunnit

3. Paina E-painiketta nollataksesi (00) sekunnit.
• E-painikkeen painaminen suurentaa minuuttilukua yhdellä laskennan ollessa 30-59 välisellä alueella.
4. Paina D-painiketta siten, että tuntiasetus alkaa vilkkua.

Tunnit
5. Aseta päiväys.
• Käytä B ja E-painikkeita vilkkuvan arvon muuttamiseksi.
• Jokainen D-painikkeen painallus siirtää vilkkuvaa asetusta järjestyksessä: tunnit, minuutit, vuosi, kuukausi,
päivä, sekunnit.
6. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta kaksi kertaa.
12-TUNTISEN JA 24-TUNTISEN AIKAFORMAATIN VAIHTO
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Näyttöön ilmestyy ensin "SET" ja sitten kotikaikakaupungin nimi.

2. Paina D-painiketta neljä kertaa, kunnes nykyinen asetus (12H) tai 24H) vilkkuu näytössä.

3. Paina E-painiketta ja valitse asetukseksi joko 12H (12-tuntinen aika) tai 24H (24-tuntinen aika).
4. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta kaksi kertaa.
Huom!
• Kun 12-tuntinen aikaformaatti valitaan, näyttöön syttyy PM-ilmaisin iltapäiväaikoja (p.m.) varten.

PM-ilmaisin
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Kesäaika
Kesäaika, joka tunnetaan myös DST-aikana, siirtää kellonaika-asetusta eteenpäin yhdellä tunnilla, 30 minuutilla tai
jollakin muulla määrällä talviajasta (STD) kesäkuukausien aikana. Muista kuitenkin, että kaikki maat eivät siirrä kellojaan
kesäaikaan.
ASETETTAVAN KOHTEEN VALINTA
Joka kerta kun D-painiketta painetaan kellonaikatoiminnon asetusruudun sisältö vaihtuu alla esitetyssä järjestyksessä.
Kotikaikakaupunki
Kesäaika
Merkkiääni päällä/pois
Taustavalon kestoaika
12-/24-tunnin aika
Virransäästöasetus
Sekunnit
Tunnit
Minuutit
Vuosi
Kuukausi
Päivä
MAAILMANAIKA
Maailmanaikatoiminto mahdollistaa kellonajan tarkistamisen mistä tahansa 40 kaupungista ympäri maapallon.
Valmistautuminen
Suorita tämä toimenpide kellonaikatoimnnossa. Käytä D-painiketta navigoidaksesi kellonaikatoimintoon.
Katso lisätietoja osiosta "Toimintojen välinen navigointi".
Kellonaikatoiminto

Maailmanaika
KELLONAJAN TARKISTAMINEN TOISESTA AIKAVYÖHYKKEESTÄ
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Näyttöön ilmestyy ensin "SET" ja sitten kotikaikakaupungin nimi.

2. Paina A-painiketta.
3. Käytä B ja E-painikkeita selataksesi kaupunkinimiä, kunnes haluamasi kaupunki ilmestyy näyttöön.
Kello näyttää valittua kaupunkia vastaavan ajan.
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• B tai E-painikkeen pitäminen jatkuvasti alaspainettuna lisää kaupunkien selailunopeutta.

Kaupungin nimi
4. Paina A-painiketta palataksesi kellonaikatoimintoon.
Pienet tunti- ja minuuttiosoittimet näyttävät kellonajan valitsemastasi kaupungista.

Valittua kaupunkia vastaava aika
Huom!
• Etsiäksesi kaupungin joka ei sisälly kellon sisäänrakennettuihin kaupunkeihin, käytä jotain kupunkia jolla on sama
aikaero (offset) kuin nykyisellä sijainnillasi.
KESÄAIKA-ASETUKSEN KONFIGUROINTI
Kun valitset jonkin maailmanaikakaupungin joka käyttää kesäaikaa, voit aktivoida kesäaika-asetuksen kyseistä
kaupunkia varten.
Katso osio "Kesäaika".
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Näyttöön ilmestyy ensin "SET" ja sitten kotikaikakaupungin nimi.

2. Paina A-painiketta ja sitten D-painiketta.
3. Paina E-painiketta selataksesi kesäaika-asetuksia alla esitetyllä tavalla.
• (AT)
Kello suorittaa talvi- ja kesäajan vaihdon automaattisesti.
• (--)
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
• (On)
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.

4. Paina A-painiketta palataksesi kellonaikatoimintoon.
Huom!
• Kellon kesäaika-asetus on "AT (Auto)" ostohetkellä, joten se tekee talvi- ja kesäaikavaihdon automaattisesti.
Talvi- ja kesäajan vaihtoa ei tarvitse tehdä manuaalisesti. Voit jättää kellon kesäaika-asetukseksi "AT (Auto)",
myös oleskellessasi alueella joka ei huomioi kesäaikaa.
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NYKYISEN KOTIAIKA- JA KAKSOISAIKA-ASETUKSEN VAIHTAMINEN
Voit vaihtaa nykyistä sijaintiasi vastaavan ajan kaksoisaikaan pitämällä E-painiketta alaspainettuna n. kolme sekuntia.
• Voit vaihtaa kellon pääosoittimien osoittaman ajan pienten tunti- ja minuuttiosoittimien näyttämään aikaan.
Ennen vaihtoa

Vaihdon jälkeen

Nykyisen sijainnin aika

Maailmanaika

Nykyisen sijainnin aika

Kaksoisaika

SEKUNTIKELLO
Sekuntkellolla voi mitata aikaa 23 tuntiin, 59 minuuttiia ja 59 sekuntiin asti. Kellolla voi mitata myös väliaikoja.
Valmistautuminen
Suorita tämä toimenpide sekuntikellotoiminnossa. Käytä D-painiketta navigoidaksesi sekuntikellotoimintoon.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
Sekuntikellotoiminto

Kokonaisajan mittaus
1. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi kokonaisajan.
Käynnistys
Pysäytys
Käynnistys
Pysäytys
Ensimmäinen tunti

Ensimmäisen tunnin jälkeen

1/100-sekunnit

Sekunnit

Sekunnit
Minuutit

Kokonaisajan tunnit, minuutit

Tunnit
2. Nollaa sekuntikello painamalla A-painiketta.
3. Paina D-painiketta kolme kertaa palataksesi kellonaikatoimintoon.
Väliajan mittaus
1. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi väliajan.
Käynnistys
Väliaika
Väliajan vapauts
Pysäytys
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Ensimmäinen tunti

Ensimmäisen tunnin jälkeen

1/100-sekunnit

Sekunnit

Sekunnit
Minuutit

Kokonaisajan tunnit, minuutit

Tunnit
2. Nollaa sekuntikello painamalla A-painiketta.
3. Paina D-painiketta kolme kertaa palataksesi kellonaikatoimintoon.
Huom!
• Kellon näyttämä väliaika vuorottelee pistenäytössä SPL-ilmaisimen kanssa.

AJASTIN
Käytäajastintoimintoa lähtölaskennan suorittamiseksi. Kellosta kuuluu hälytyssummeri ajastimen nollautuessa.
Valmistautuminen
Suorita tämä toimenpide ajastintoiminnossa. Käytä D-painiketta navigoidaksesi ajastintoimintoon.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
Ajastintoiminto

Ajastimen käynnistysajan asetus
Ajastimen käynnistysaikaa ei voi muuttaa ajastimen käydessä. Muuttaaksesi käynnistysajan, pysäytä ensin ajastin ja
palauta se nykyiseen käynnistysaikaan.
Katso osio "Ajastimen pysäyttäminen ja palauttaminen käynnistysaikaan".
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Näyttöön ilmestyy SET ja tuntinumerot alkavat vilkkua.

Tunnit
Minuutit
2. Aseta ajastimen käynnistysaika.
(D) painike: Siirtää kohdistinta tuntien ja minuuttien välillä.
(B) ja (E) painikkeet: Muuttaa vilkkuvia tunti- tai minuuttinumeroita.
Huom!
• Ajastimen käynnistysajaksi määräytyy 24 tuntia, jos valitset asetukseksi 0:00.
Ajastimen käyttö
1. Paina E-painiketta ajastimen käynnistämiseksi.
• Voit asettaa ajastimen taukotilaan ja käynnistää uudelleen painamalla E-painiketta.
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Sekunnit
Nollaus

Käynnistys/pysäytys
Kokonaisajan tunnit, minuutit
2. Ajastimen hälytysääni katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta.
3. Paina D-painiketta kaksi kertaa palataksesi kellonaikatoimintoon.
Ajastimen pysäyttäminen ja palauttaminen käynnistysaikaan
1. Paina E-painiketta ajastimen ollessa käynnissä. Ajastin pysähtyy.
2. Paina A-painiketta. Toimenpide palauttaa ajastimen sen käynnistysaikaan.
HÄLYTYS
Kello käynnistää hälytyksen saavuttaessaan asetetun hälytysajan.
Valmistautuminen
Suorita tämä toimenpide hälytystoiminnossa. Käytä D-painiketta navigoidaksesi hälytystoimintoon.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

Hälytysnumero
Hälytysasetusten konfigurointi
1. Paina E-painiketta selataksesi hälytysnumeroita (AL1 - AL5), kunnes näyttöön ilmestyy konfiguroitavaksi haluamasi
numero.

Hälytysnumero
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Näyttöön ilmestyy SET ja hälytysajan tuntinumerot alkavat vilkkua.

Tunnit
3. Aseta hälytysaika.
(D) painike: Siirtää kohdistinta tuntien ja minuuttien välillä.
(B) ja (E) painikkeet: Muuttaa vilkkuvia tunti- tai minuuttinumeroita.
4. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta.
5. Paina D-painiketta palataksesi kellonaikatoimintoon.
Huom!
• Hälytysilmaisin syttyy, jos jokin hälytyksistä (AL1 - AL5) aktivoidaan.

Hälytysilmaisin
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Hälytyksen katkaiseminen
1. Paina E-painiketta selataksesi hälytysnumeroita (AL1 - AL5), kunnes näyttöön ilmestyy konfiguroitavaksi haluamasi
numero.

Hälytysnumero
2. Paina A-painiketta. Sekuntiosoitin siirtyy "OFF" asentoon.
3. Paina D-painiketta palataksesi kellonaikatoimintoon.´
Hälytyksen pysäyttäminen
Voit pysäyttää käynnissä olevan hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta.
NÄYTÖN TAUSTAVALO
Kellon näytön taustavalo voidaan sytyttää helpottamaan tietojen lukemista pimeässä.
Taustavalon sytyttäminen
Taustavalo syttyy painamalla B-painiketta missä toimintatilassa tahansa.
Huom!
• Taustavalo välkkuu, jos se sytytetään kun Bluetooth-kytkentä on käytössä.
• Taustavalo sammuu aina, kun jokin hälytys alkaa soimaan.

Taustavalon kestoajan määrittäinen
Voit valita taustavalon kestoajaksi joko 1.5 sekuntia tai 3 sekuntia.
1. Valitse kellonaikatoiminto painamalla D-painiketta.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Näyttöön ilmestyy ensin "SET" ja sitten kotikaikakaupungin nimi.

3. Paina D-painiketta 3 kertaa, kunnes nykyinen asetus (LT1) tai (LT3) vilkkuu näytössä.
4. Paina E-painiketta vaihtaaksesi taustavaloasetuksen.
(LT1): 1.5 sekuntia taustavaloa
(LT3): 3 sekuntia taustavaloa

5. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta kaksi kertaa.
OSOITTIMIEN KOHDISTUS
Voimakas magnetismi tai isku voi siirtää analogiset osoittimet pois kohdistuksesta digitaaliaikaan.
Säädä tällaisessa tapauksessa osoittimimet oikeaan aikaan.
Valmistautuminen
Suorita tämä toimenpide kellonaikatoiminnossa. Käytä D-painiketta navigoidaksesi kellonaikatoimintoon.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
Kellonaikatoiminto
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Osoittimien kohdistuksen säätäminen
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. viisi sekuntia.
H.SET-ilmaisin syttyy ja SUB alkaa vilkkua näytössä.
Pieni tuntiosoitin

Pieni minuuttiosoitin

2. Elleivät pienet tunti- ja minuuttiosoittimet ole klo 12-asennossa, siirrä ne sinne.
• B tai E-painikkeen alaspainettuna pitäminen siirtää osoittimia suurella nopeudella.
3. Paina D-painiketta. Toimenpide mahdollistaa tunti- ja minuuttiosoittimien säätämisen.
• Kellon toiminnot kytkeytyvät pois päältä osoittimia siirrettäessä.
Minuuttiosoitin
Tuntiosoitin

4. Elleivät pienet tunti- ja minuuttiosoittimet ole klo 12-asennossa, siirrä ne sinne.
5. Paina D-painiketta. Toimenpide mahdollistaa sekuntisoittimen säätämisen.

6. Jos sekuntiosoitin ei ole 12-asennossa, siirrä se sinne käyttämällä B ja E-painikkeita.
7. Palaa kellonaikatoimintoon painamalla A-painiketta.
MUUT ASETUKSET
Valmistautuminen
Suorita tämä toimenpide kellonaikatoiminnossa. Käytä D-painiketta navigoidaksesi kellonaikatoimintoon.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
Kellonaikatoiminto

Painikkeiden toimintaäänen aktivointi
Suorita alla esitetyt toimenpiteet kytkeäksesi painikkeiden toimintaäänen päälle tai pois päältä.
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Näyttöön ilmestyy ensin "SET" ja sitten kotikaikakaupungin nimi.

2. Paina D-painiketta kaksi kertaa, kunnes nykyinen asetus (KEY ) tai (MUTE) vilkkuu näytössä.
3. Paina E-painiketta, jolloin nykyinen asetus (KEY ) tai (MUTE) ilmestyy näyttöön.
(KEY ): Toimintaääni on päällekytketty
(MUTE): Toimintaääni on mykistetty

4. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta
kaksi kertaa.
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Virransäästötoiminnon asetusten konfiguroiminen
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Näyttöön ilmestyy ensin "SET" ja sitten kotikaikakaupungin nimi.

2. Paina D-painiketta viisi kertaa, jolloin näyttöön ilmestyy (POWER SAVING).
3. Paina E-painiketta virransäätön päällekytkemiseksi (on) tai poiskytkemiseksi (off).
(on): Virransäästö on aktivoitu
(off): Virransäästö on poiskytketty

4. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta kaksi kertaa.
Huom!
• Katso lisätietoja osiosta "Virransäästötoiminto".
SIIRTYMINEN TOISEEN AIKAVYÖHYKKEESEEN
Suorita alla esitetyt toimenpiteet muuttaaksesi kellon päivä- ja aika-asetukset helposti määränpäätä vastaaviksi.
• Ennen nousemista lentokoneeseen
Konfiguroi maailmanaika-asetus määränpäätäsi vastaaviksi.
Current time = nykyinen aika
Destination time = määränpään aika
Huom!
Katso osio "Maailmanajan määrittäminen" (CASIO+ sovelluksen avulla)
Huom!
Katso osio "Maailmanaika" (käyttämällä kelloa)

• Ennen lentoonlähtöä
Aseta kello lentotilaan lentomiehistön ilmoittaessa asiasta.
Lentotilailmaisin

• Saavuttuasi määränpäähän
1. Sulje lentotilatoiminto. Katso lisätietoja osiosta " Kellon asettaminen lentotilaan".
2. Vaihda alkuperäinen aikavyöhyke määränpään aikavyöhykkeeseen.
Ennen vaihtoa
Vaihdon jälkeen
Määränpään aika

Määränpään aika
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Tuetut puhelinmallit
Vieraile CASIO-verkkosivulla tuettuja puhelinmalleja koskevia lisätietoja varten.
http://world.casio.com/os_mobile/wat/
MOBILE LINK-TOIMINTOA KOSKEVAT VAROTOIMENPITEET
Oikeudelliset varotoimet
• Kello täyttää tai on saanut eri maita ja maantieteellisiä alueita koskevan lainsäädännön hyväksynnän.
Kellon käyttäminen alueella, jonka määräyksiä se ei vastaa tai, jossa se ei ole saanut hyväksyntää on kielletty.
Vieraile CASIO-verkkosivulla tuettuja puhelinmalleja koskevia lisätietoja varten.
http://world.casio.com/ce/BLE/
• Kellon käyttö lentokoneen sisällä on kunkin maan ilmailulakien rajoittama. Noudata lentomiehistön ohjeita ollessasi
lentokoneen sisällä. Kellon säteilemä sähkömagnetismi voi vaikuttaa lentokoneen mittaristoon ja aiheuttaa onnettomuusvaaran.
Huomioi seuraavat varotoimet käyttäessäsi Mobile Link-toimintoa
• Pidä kello ja puhelin lähekkäin käyttäessäsi niitä yhdessä. Ohjeeksi suositetaan 2 metriä, mutta paikalliset olosuhteet
(seinät, huonekalut, tmv.), rakennuksen laatu ja mut tekijät voivat vaatia paljon lyhyemmän välin.
• Tämän kellon toiminta voi häiriintyä muista sähkölaitteista, audiovisuaalisista- ja toiminstolaitteista johtuen.
Erityisesti mikroaaltouuni voi häiritä kellon toimintaa. Kello ei pysty kommunikoimaan normaalisti puhelimen kanssa,
jos lähistössä käytetään mikrouunia. Kello saattaa vastaavasti aiheuttaa häiriöitämyös radiokuuntelussa ja TV-lähetysten kuvassa.
• Kellon Bluetoothn käyttää samaa taajuuskastaa (2.4 GHz) kuin langattomat LAN-laitteet ja tällaisten laitteiden käyttö
kellon välittömässsä läheisyydessä aiheuutta radiotaajuushäiriöitä, hidastaa kommunikointinopeuksia ja lisää kellon
ja langattoman LAN-laitteen kohinaa tai johtaa jopa kommunikointivikaan.
Radioaaltosäteilyn katkaiseminen kellolla
Kello lähettää radioaaltoja aina, kun sekuntiosoitin osoittaa kohtaan " " (Bluetooth on kytketty) tai "R" (Bluetooth on
valmiustilassa). Kello yrittää kytkeytyä puhelimeen neljä kertaa päivittäin säätääkseen aika-asetuksen, vaikka sekuntiosoitin ei osoittaisikaan kohtaan " " tai "R".
Käytä CASIO WATCH+ sovellusta peruuttaaksesi kellon ja puhelimen välisen tahdistuksen ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muulla alueella, jossa radioaaltojen käyttö ei ole sallittu.
Katso lisätietoja osiosta "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".
Normaali aika
Lentotila
Lentotilailmaisin

Katso lisätietoja osiosta "Lentotilan valinta".
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:
ttp://world.casio.com/os_mobile/wat/
Onko CASIO WATCH+ asennettu puhelimeen ?
CASIO WATCH+ sovellus on asennettava puhelimeen, jotta sen voi kytkeä kelloon.
Katso 1. Sovelluksen asentaminen.
Konfiguroi puhelimen Bluetooth-asetukset. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.
iPhone-käyttäjät
• "Settings" ---> "Bluetooth" ---> On
• "Settings" ---> "Privacy" ---> Bluetooth Sharing" ---> "CASIO WATCH+" ---> On
Android-käyttäjät
• Aktivoi Bluetooth.
Muut kuin yllä.
Joistakin puhelimista on kytkettävä BT Smart pois päältä mahdollistaakseen CASIO WATCH+
sovelluksen käytön. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.
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Kysymys 2: Kytkentä (pariuttaminen) ei onnistu kellon ja ostetun uuden puhelimen välille.
Pariuttamistoimenpiteet on tehtävä uudelleen uuden puhelimen kanssa. Käytä CASIO WATCH+
sovellusta pyyhkiäksesi pariutustiedot nykyisestä (vanhasta) puhelimesta ja pariuta se kello sitten
uuden puhelimen kanssa.
Katso osio "Jos ostat uuden puhelimen".
Kellon ja puhelimen välinen uudelleenkytkentä ei onnistu
Kysymys 1: Kytkentä (pariutuminen) ei onnistu irtikytketyn puhelimen ja kellon välille uudelleen .
Tarkista, onko CASIO WATCH+ käynnissä puhelimessa.
Kelloa ei voi kytkeä puhelimeen uudelleen ellei CASIO WATCH+
ole käynnissä puhelimessa.
Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta puhelimen kotinäytössä.
Pidä sitten CONNECT-painiketta C alaspainettuna kellosta
n. 0.5 sekuntia.
Kokeile katkaisemalla virta puhelimesta ja kytkemällä sen sitten
takaisin päälle?
Katkaise virta puhelimesta, kytke virta sitten takaisin päälle ja
napauta CASIO WATCH+ kuvaketta.
Pidä sitten CONNECT-painiketta C alaspainettuna kellosta
n. 0.5 sekuntia.
Kysymys 2: Puhelin on lentotilassa.
Kytkentä kellon kanssa ei ole mahdollista puhelimen ollessa lentotilassa.
Sulje lentotila, siirry puhelimen kotinäyttöön ja napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
Pidä tämän jälkeen kellon CONNECT C-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.
Kysymys 3: Puhelin on lentotilassa.
Sulje kellon lentotila.
Pidä tämän jälkeen kellon CONNECT C-painiketta alaspainettuna
n. 0.5 sekuntia.

Kysymys 4: Kytkentä ei onnistu uudelleen vaihdettuani puhelimen Bluetooth
"enabled" asetuksen "disabled" asetukseksi.
Valitse puhelimesta "disable" ja kytke Bluetooth uudelleen.
Mene sitten puhelimen kotinnäyttöön ja napauta CASIO WATCH+
kuvaketta. Pidä seuraavaksi kellon CONNECT C alaspainettuna
n. 0.5 sekuntia.
Kysymys 5: Kytkentä ei onnistu uudelleen katkaistuani virran puhelimesta.
Kytke virta puhelimeen ja napauta CASIO WATCH+ kuvaketta.
Pidä sitten CONNECT C alaspainettuna kellosta n. 0.5 sekuntia.

Puhelimen ja kellon välinen kytkentä
Kysymys 1: Puhelimen ja kellon välinen kytkentä ei onnistu.
Oletko yrittänyt katkaista virtaa puhelimesta ja kytkeä sen päälle
uudelleen ?
Katkaise virta puhelimesta, kytke se sitten päälle uudelleen ja napauta
CASIO WATCH+ kuvaketta.
Pidä tämän jälkeen kellon CONNECT C alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.
Onko kello pariutettu puhelimen kanssa uudelleen ?
Suorita alla esitetyt toimenpiteet ja pariuta kello ja puhelimen kanssa
1. Pyyhi pariutustiedot CASIO WATCH+ sovelluksesta.
2. Pyyhi pariutustiedot puhelimesta.
3. Pyyhi pariutustiedot kellosta.
Katso osio "Pariutuksen purkaminen".
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Vaihtaminen toiseen puhelinmalliin
Kysymys 1: Kuinka voin kytkeä nykyisen kelloni johonkin toiseen puhelimen.
Pyyhi pariutustiedot nykyisin käyttämästäsi kellosta ja pariuta se sitten toisen puhelimen kanssa.
Katso osio "Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa".
Phone Finder
Kysymys 1 Phone Finder ei toimi.
Onko puhelimen ja kellon välinen yhteys katkaistu?
Phone Finder ei toimi Bluetooth-kytkennän aikana.
Onko CASIO WATCH+ käynnissä puhelimessasi?
Phone Finder ei toimi ellei CASIO WATCH+ ole käynnissä. Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta
puhelimen kotinäytössä.
Muu kuin yllä esitetty syy.
Ellei puhelin vastaa muutamassa sekunnissa se voi tarkoittaa, että puhelin sijaitsee liian kaukana kellosta.
Siirry toiseen paikkaan ja yritä uudelleen.
Kysymys 2

Kestää hetken ennen kuin puhelin vastaa.
Puhelimesta kuuluu merkkisignaali, kun se on modostanut kytkennän kellon kanssa.

Kysymys 3:

Puhelinta ei voi löytää, vaikka sen on hyvin lähellä kelloa.
Koska kommunikointa käyttää radiotaajuuksia, kello ei aina löydä puhelinta, vaikka se on alle kahden
metrin kellosta. Tietyt ympäristöolosuhteet voivat tehdä sallitusta kommunikointialueesta hyvin lyhyen.

Automaattinen ajansäätö
Kysymys 1: Milloin kello tahdistaa aika-asetuksen puhelimen kanssa ?
Kello säätää ajan automaattisesti CASIO WATCH+ sovelluksen ohjaamana.
Kello tahdistaa ajan puhelimen aikaa automaattisesti kytkennän muodostuessa.
Kysymys 2: Ajansäätö ei käynnisty automaattisen säätöajan koittaessa.
Kello kytkeytyy puhelimeen n. 30 sekunnin kuluttua automaattisen säätöajan saavuttamisesta ja säätää
aika-asetuksen puhelimesta saamiensa tietojen mukaisesti.
Onko jokin ajastintoiminto käynnissä?
Kellon aika-asetus ei säädy ajastimen ollessa käynnissä.
Kysymys 3: Kello näyttää väärää aikaa.
Puhelimen aika-asetus on väärä.
1. Korjaa puhelimen aika-asetus.
iPhone-käyttäjät
• "Settings" ---> "Privacy" ---> Turn on "Location Services" ---> "System Services" ---> Turn on "Setting
Time Zone".
Android-käyttäjät
• Tutustu puhelimen käyttöoppaaseen lisätietoja varten.
2. Muodosta kytkentä kellon ja puhelimen välille. Säädä sitten aika-asetus.
Katso osio "Automaattinen ajansäätö".
Maailmanaika
Kysymys 1: Maailmanaikakaupungin aika on väärä.
Kesäajan alkamispäiväys ja aika, päättymispäiväys ja aika tai muut säännöt ovat vaihtuneet viranomaisten
toimesta.
OSsoittimien liike ja näytöt
Kysymys 1: En tiedä kellon toimintatilaa.
Saat selville kellon toimintatilan tarkistamalla missä asennossa
toiminto-osoitin on.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
• Pidä A alaspainettuna n. kaksi sekuntia palataksesi kellonaikatoimintoon.
Kysymys 2: Miksi en voi suorittaa mitään painiketoimenpidettä osoittimien pikasiirron ollessa käynnissä.
Toimintojen navigointipainiketta lukuunottamatta kaikki painiketoimenpiteet kytkeytyvät pois päältä
osoittimien pikasiirron ollessa käynnissä, kellon asetuksen muuttamisen jälkeen, jne.
Odota, kunnes osoittimet pysähtyvät ennen kuin suoritat toimenpiteitä painikkeilla.
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Kysymys 3: Sekuntiosoitin siirtyy kahden-sekunnin välein.
Akkupariston teho on matala. Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.
Katso osio "Lataaminen aurinkoenergialla".
Kysymys 4: Kaikki osoittimet pysähtyvät klo 12-asentoon ja painikkeet eivät toimi.
Akku on tyhjä. Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.
Katso osio "Lataaminen aurinkoenergialla".
Kysymys 5: Osoittimet alkavat äkillisesti liikkua suurella nopeudella.
Tämä johtuu yhdestä alla luetelluista syistä, eikä se tarkoita että kellossa on toimintavika.
Odota, kunnes osoittimien liike palautuu normaaliksi.
• Kello on palautumassa virransäästötilasta
Katso osio "Virransäästö".
• Muodosta kytkentä puhelimeen ja korjaa aika-asetus.
Katso osio "Automaattinen ajansäätö".
Kysymys 6: Kaikki osoittimet ovat pysähtyneet ja painikkeet eivät toimi.
Kello on varauksen palautustilassa. Odota, kunnes se päättyy (n. 15 minuuttia). Kellon varaus palautuu
nopeammin, jos laitat sen johonkin kirkkaasti valaistuun paikkaan.
Kysymys 7: Osoittimien ilmaisema aika eroaa digitaaliajasta.
Voimakas magnetismi tai isku voi siirtää kellon osoittimet pois kohdistuksesta. Käytä CASIO WATCH+
sovellusta osoittimien asentojen korjaamiseksi.
Katso osio "Osoittimien kohdistuksen säätäminen".
Ladattava akku
Kysymys 1

Digitaalinäytössä vilkkuu (R)?
Vilkkuva (R) ilmaisee, että virta on väliaikaisesti matala ja kello on varauksen palautumistilassa.
Ilmaisin sammuu virran palauduttua normaalille tasolle.

Lataaminen
Kysymys 1: Kello ei toimi, vaikka se on altistettuna valolle.
Kello lakkaa toimimasta aina, kun akku tyhjenee. Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut
riittävästi.
Katso osio "Lataaminen aurinkoenergialla".
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