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CASIO 5466
Käyttöopas
Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.
SISÄLLYSLUETTELO
Perustoiminnot
Yleisopas
Nupin käyttö
Osoittimet ja päivyrinäyttö
Aurinkokennolataus
Mobile Link-toiminnon käyttö älypuhelimen kanssa
Valmistautuminen
1. Sovellusten asennus
2. Bluetooth-asetusten konfigurointi
3. Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa
Automaattinen ajansäätö
Maailmanaika-asetusten konfigurointi
Osoittimien kohdistuksen korjaus
Phone Finder-toiminto
Kelloasetusten konfigurointi
Kotikaupungin kesäaika-asetuksen vaihto
Kellon lataustason tarkistus
Kytkentä
Kytkentä puhelimeen
Irtikytkentä puhelimesta
Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa
Pariutuksen purkaminen
Jos hankit toisen puhelimen
Toisen kellon kytkentä puhelimeen
Kellon asetukset
Kotikaupungin aikavyöhykeasetus
Ajan ja päiväyksen asetus
Kaksoisaika-asetusten konfigurointi
Kotikaupungin ja maailmanaikakaupungin keskinäinen vaihto
Osoittimien kohdistuksen korjaus
Siirtyminen toiseen aikavyöhykkeeseen
Muita tietoja
Kesäajan vaihto
Yhteensopivat puhelinmallit
Tekniset tiedot
Mobile Link-toimintoa koskevat varotoimet
Tekijänoikeudet
Vianetsintä
TIETOJA KÄYTTÖOHJEESTA
Tämä osa sisältää yleiskatsauksen kellosta ja sen toiminnoista.
Huom!
• Käyttöoppaan piirrokset ovat ainoastaan vertailutarkoituksia varten ja jotkut piirrokset saattavat poiketa
hieman todellisesta kellosta.
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YLEISOPAS

1. Viikonpäiväosoitin
Ilmaisee kotikaupunkivyöhykettäsi vastaavan viikonpäivän.
2. Tunti- ja minuuttiosoittimet
Näyttävät kellonajan kotikaupungistasi.
3.
merkki
Sekuntiosoitin osoittaa merkkiin, kun kello on kytketty puhelimeen.
4. R-merkki
Sekuntiosoitin osoittaa kohtaan "R", kun kello on kytkentävalmiudessa puhelinta varten.
5. Pienet tunti- ja minuuttiosoittimet
Näyttävät ajan maailmanaikakaupungista (kaksoisaika).
6. Sekuntiosoitin
Näyttää kotikaupunkivyöhykeajan sekunnit.
7. Aikavyöhykeosoitin
Ilmaisee maailmanaikakaupunkivyöhykettä vastaavan kellonajan (kaksoisaika).
8. Päivyrinäyttö
Näyttää kotikaupunkivyöhykettäsi vastaavan päivän.
9. 3D Globe-näyttö
Ilmaisee likimääräisen ajan mista tahansa sijaintipaikasta ympäri maapallon. symboli ilmaisee keskiyötä. Kellon karttaosoitin näyttää Universal Coordinated Time-vyöhykkeen (UTC±0).
KELLON OMINAISUUDET
Kellon ilmaisema aika tarkoitaa kotikaupunkisi nykyistä aikaa.
Kotikaupungin aika
Tokio

3D Globe-osoitintaulu

3D Gobe-osoittimella voit tarkistaa, onko kotikaupungissasi
yö- tai päiväsaika. Jos kotikaupungiksi on valittu esim. Tokyo
ja 3D Globe-osoittimen sijainti on alla olevan esimerkin mukainen, Tokyo sijaitsee osoitintaulun yöpuolella, joten kellonaika
on siellä 10:08 p.m. (22:08).
Nighttime = yöaika
Daytime = päiväsaika
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Kaksoisaika
Tämä valitsin näyttää kaksoisaikatoimintoa vastaavan kellonajan. Voit käyttää aikavyöhykeosoitinta tarkistaaksesi, onko kaksoisaikavyöhykkeessä päivä- tai yöaika. Jos aikavyöhykeosoitin on esim. alla olevaa piirrosta vastaavassa asennossa, kakaoisaika on 9:08 a.m.
Aikavyöhykeosoitin

Kaksoisaika

Kellonajan määrittäminen toisesta aikavyöhykkeestä
Valittuasi kotikaupunkivyöhykkeesi (nykyinen sijaintisi), voit käyttää 3D Globe-näyttöä kellonaikojen tarkistamiseksi ympäri maailman. Alla oleva piirros näyttää, kunka 3D Globe-toimintoa käytetään kellonaikojen määrittämiseen.
• 3D Globe osoitin näyttää keskiyötä.
Keskiyö

Keskipäivä

Kun 3D Globe-kartta asetetaan esim. alla olevan piirroksen esittämällä tavalla, kello näyttää muiden aikavyöhykkeiden ajat likimääräisesti.
Tokio
n. 10 p.m. (22:00)

New York
n. 8 a.m. (08:00)

Lontoo
n. 1 p.m. (01:00)
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Huom!
• Voit käyttää 3D Globe-näyttöä vain talviaikojen näyttämiseksi. Se ei näytä kesäaikoja.
3D Globe-näyttö
3D Globe-näyttö ilmaisee koko maailman kattavan kartan, jossa keskipisteenä on pohjoisnapa.
Kartta pyörii vastapäivään kerran 24 tunnissa, samoin kuin maapallo.

24 tuntia

Koordinoitu yleisaika (Universal Time Coordinated) ja muut aikavyöhykkeet
3D Globe-näytössä näkyvä symboli ilmaisee koordinoidun yleisaikavyöhykkeen (UTC±0).
Jokainen aikavyöhyke vastaa kahden tunnin aikamuutosta, joten voit tarkastella aikavyöhykkeitä maailmanlaajuisesti.

3D Globe-näytön reunaväritys edustaa päivä- ja yöaikoja. Näytön yläpuolella oleva symboli ilmaisee keskiyötä, joten voit käyttää tätä vertailupisteenä a.m. (aamupäivä) ja p.,. (iltapäivä) aikojen määrittämisessä.
Keskiyö

Yöaika

Päiväsaika

Huom!
• 3D Globe-näytön aikavyöhykkeet eroavat eri maiden ja maantieteellisten alueiden todellisista aikavyöhykkeistä.
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NUPIN KÄYTTÖ
Kellon nuppi on sisäänkierrettävä, lukittava ruuvityyppinen nuppi. Voidaksesi käyttää nuppia sinun on ensin
avattava sen lukitus kiertämällä sitä itseäsi kohti (vasemmalle).
Nuppi

Avaa

Nupin ulosvetäminen ja sisääntyöntäminen
Nuppi on vedettävä ulos ensimmäiseen tai toiseen naksahduskohtaan asti (katso piirros alla) ennen kuin sitä
voidaan käyttää. Älä käytä tarpeetonta voimaa vetäessäsi nupista.
Ensimmäinen naksahdus

Normaali kellonaika

Toinen naksahdus

Tärkeää!
• Estääksesi kellon vesitiiviyden huononemisen ja/tai ulkoisesta iskusta johtuvan vahingon, muista työntää
nuppi takaisin sisään kiertäen sitä samalla itsestäsi poispän lopettaessasi sen käytön.
Kierrä sisään

•

Älä käytä tarpeetonta voimaa työntäessäsi nupin takaisin sisään.

Osoittimien pikasiirto eteenpäin/taaksepäin
Voit käynnistää osoittimien pikasiirron eteen- tai taaksepäin vetämällä nupin ulos ja kääntämällä sitä kaksi
kertaa nopeasti haluttuun suuntaan. Voit lisätä pikasiirron nopeutta kiertämällä nuppia uudelleen kaksi kertaa nopeasti peräkkäin.
Osoittimien pikasiirron pysäyttäminen
Kierrä nuppia käynnissä olevaa pikasiirtoa vastakkaiseen suuntaan tai paina mitä tahansa painiketta.
Huom!
• Nupin toiminnot peruuntuvat automaattisesti, jos et suorita mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin
sen ulosvetämisestä. Työnnä tällaisessa taauksessa nuppi takaisin sisään ja vedä se sitten ulos uudelleen.
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OSOITTIMET JA PÄIVÄYSNÄYTTÖ
Viikonpäiväosoitin

Päiväysnäyttö

Viikonpäivä- ja päiväysilmaisimen toiminta
Kellon päiväysasetuksen vaihtaminen siirtää myös viikonpäiväosoitinta päiväystä vastaavalla tavalla.
Tunti- ja minuuttiosoittimien toiminta
Kellon minuuttiosoitin liikkuu sekuntiosoittimen liikkeen mukaisesti.
Päivä
• Päiväilmaisimen vaihtuminen saattaa kestää 90 sekunnista kolmeen minuuttiin, siitä kun kellonaika
saavuttaa keskiyön. Viikonpäiväosoitin siirtyy myös päiväilmaisimen asennon muuttuessa.
• Päiväys ei näy oikein, jos kellon nuppi on ulosvedetyssä asennossa.
AURINKOKENNOLATAUS
Kello toimii ladattavan akkupariston syöttämällä virralla. Akkuparisto latautuu kellon näyttöön integroidulla
aurinkokennolla, joka synnyttää sähkövirtaa aina, kun sen altistaa valolle.
Kellon lataaminen
Aseta kello johonkin valolle alttiina olevaan paikkaan aina, kun et käytä sitä.
Varmista ettei kellon näyttö (aurinkokenno)
ole vaatteen hihansuun peittämä pitäessäsi
sitä ranteessa. Latauksen tehokkuus vähenee huomattavasti, vaikka kellon näyttö on
vain osittainkin hihansuun peittämä.

OIKEIN

VÄÄRIN

Tärkeää!
• Valon voimakkuudesta ja paikallisolosuhteista riippuen kello voi kuumte voimakkaasti sen ollessa altistettuna valolle latausta varten. Noudata varomaisuutta välttääksesi palovamman latauksen jälkeen.
Vältä myös kellon lataamista alla kuvatuissa tilanteissa:
- Auringonvaloon pysäköidyn auton kojelaudalle
- Lähellä hehkulamppua tai muuta lämpölähdettä
- Suorassa auringonvalossa tai muissa kuumissa paikoissa pitkän ajan.
Jäljellä oleva varaus ja tyhjä paristo
Kellon osoittimien liike ilmaisee varaustason. Kellon eri toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä sitä mukaa kuin
akkupariston varaus laskee.
Tärkeää!
• Altista kellon näyttö (aurinkokenno) valolle mahollisimman pian, jos akkuparistosta loppuu virta.
Huom!
• Kellon näytön altistaminen valolle sen jälkeen, kun akkupristosta on loppunut virta, aiheuttaa sekuntiosoittimen siirtymisen vastapäivään, kunnes se pysähtyy sekuntiluvulle 57. Tämä ilmaisee, että lataus
on käynnistynyt.

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.

6

(28)
Akkupariston virta on matala
Sekuntiosoitin siirtyy kahden-sekunnin askelin.

Sekuntiosoitin

Akkuparisto on tyhjä
Kakkki osoittimet ja päivyrin näyttö pysähtyvät.

Latausopas
Alla olevan taulukon latausajat ovat ohjeellisia.
Vaadittu latausaika 1 päivän käyttöä varten
Valovoima
Suuri
Pieni

Latausaika (ohjeellinen)
8 minuuttia
30 minuuttia
48 minuuttia
8 tuntia

Vaadittu latausaika seuraavan varaustason saavuttamiseksi
Latausaika (ohjeellinen)
Valovoima
Suuri

Pieni

Lataustaso
1

Lataustaso
2

2 tuntia
5 tuntia

21 tuntia
75 tuntia

8 tuntia
82 tuntia

121 tuntia

Valovoima
1. Aurinkoinen päivä, ulkosalla (50 000 luxia)
2. Aurinkoinen päivä, lähellä ikkunaa (10 000 luxia)
3. Pilvinen päivä, lähellä ikkunaa (5000 luxia)
4. Sisällä loistevalossa 8500 luxia)
Lataustaso 1
Aika tyhjästä akkuparistosta siihen, kunnes osoittimien liike käynnistyy.
Lataustaso 2
Aika osoittimien käynnistymisestä täyteen lataukseen.
Virransäästö
Kellon jättäminen johonkin pimeään paikkaan n. viikon ajaksi aiheuttaa kaikkien osoittimien pysähtymisen
virran säästämiseksi.
• Ainoastaan päivyrinäyttö on toiminnassa.
Perkko Oy, 09-4780500. C.A.
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Kellon palautuminen virransäästötilasta
Paina mitä tahansa painiketta tai aseta kello johonkin hyvin valaistuun paikkaan.
MOBILE LINK-TOIMINNON KÄYTTÖ
Kun kellon ja puhelimen välillä on Bluetooth-kytkentä, kellon aika-asetus säätyy automaattisesti puhelimen
aika-asetuksen mukaisesti.
Huom!
• Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun CASIO WATCH+ toiminto on käynnissä puheilimessa.
• Tämä osio selittää kellolla ja puhelimella suoritettavat toimenpiteet.
: Kellolla suoritettava toimenpide
: Puhelimella suoritettava toimenpide
VALMISTAUTUMINEN
1. Sovellusten asentaminen
Voidaksesi käyttää kelloa puhelimen kanssa, napauta ensin yhtä alla esitetyistä linkeistä ja asenna
CASIO WATCH+ sovellus puhelimeen.
• IOS (iPhone) käyttäjät
https://itunes.apple.com/us/apps/id760165998?ls=1&mt=8
• Android̈™ (GALAXY, jne.) käyttäjät
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus
2. Bluetooth-asetusten konfigurointi
Aktivoi Puhelimen Bluetooth.
iPhone-käyttäjät
1.
Puhelimen näyttö
Näppäile "Settings" ---> "Bluetooth".
2.
Aktivoi "Bluetooth".
3.

Näppäile "Settings" palataksesi asetusnäyttöön (Settings).

4.

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

5. Aktivoi "CASIO WATCH+" sovellus.
Android-käyttäjät
Aktivoi Bluetooth.
• Jos käytettävissä on valinnat "Bluetooth" ja "Bluetooth Smart", valitse "Bluetooth Smart".
Huom!
• Katso lisätietoja puhelimen käyttöohjeista
3. Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa
Kello ja puhelin on pariutettava ennen kuin niitä voi käyttää yhdessä. Kun kello on pariutettu puhelimen
kanssa, toimenpidettä ei normaalistim tarvitse tehdä uudelleen.
1. Siirrä pariutettava puhelin lähelle (alle metri) kelloa.
2.
Puhelimen näyttö
Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
3.
Napauta "EDIFICE".
4.
Napauta "EQB-600".
5.
Suorita sovelluksen antamat toimenpiteet.
Bluetooth-merkki
• Suorita puhelimen näytön antamat ohjeet, jos näkyviin
ilmestyy pariutuksen kehotusviesti.
• Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon tai "R" merkkiin
pariutuksen käynnistyessa. Sekuntiosoitin
siirtyy asentoon, kun pariutus on valmis.
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AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ
Kellon voi asettaa säätämään aika-asetuksen päivittäin automaattisesti puhelimen ajan kanssa.
• Automaattisäädön käyttö
Kello säätää aika-asetuksen neljä kertaa päivittäin. Säätäminen tapahtuu automaattisesti eikä se vaadi
sinulta mitään toimenpiteitä.

Tärkeää!
• Kello ei pysty suorittamaan kellonajan automaattista asetusta alla kuvatuissa tilanteissa.
- Kellon ollessa liian kaukana pariutetusta puhelimesta.
- Kun kommunikointi ei ole mahdollista radiotaajuushäiriöistä tmv. johtuen.
- Puhelimen järjestelmäpäivityksen ollessa käynnissä.
Huom!
• Jos maailmanaikakaupunki on CASIO WATCH+ sovelluksella määritetty, ko. kaupunkia vastaava aika
säätyy myös automaattisesti.
• Kello kytkeytyy puhelimeen ja suorittaa automaattisen ajansäädön n. 5:00 a.m., 11:00 a.m., 5:00 p.m. ja
11:00 p.m. Kytkentä sulkeutuu automaattisesti automaattisen ajansäädön päätyttyä.
Kesäaika
Kellon kytkeydyttyä puhelimeen ja säädyttyä puhelimen aikaan, sen kotikaupunkiaika ja maailmanaika vaihtuvat automaattisesti talvi- ja kesäaikaan, vaikka kello ei ole enää kytkettynä puhelimeen.
Katso osio "Kesäajan vaihto".
Huom!
• Aika-asetuksen vaihtaminen manuaalisesti kellolla peruuttaa talvi-/kesäaika-asetuksen automaattisen
vaihtumisen.
• CASIO WATCH+ ruutu näyttää kesäaikajaksoja koskevat tiedot.
Automaattisen ajansäädön välitön käynnistys
Kello säätää aika-asetuksen välittömästi sen jälkeen, kun ne on kytketty toisiinsa. Joka kerta, kun haluat
säätää kellon aika-asetuksen, suorita alla esitetyt kytkentätoimenpiteet.
• Hyppää vaiheen 1 yli, jos CASIO WATCH+ on jo käynnissä. Siirry tällaisessa tapauksessa suoraan
vaiheeseen 2.
1.
Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen perusnäytössä.
2.
Paina B-painiketta.
Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "C", kun kellon ja puhelimen välinen
kytkentä on valmis, jonka jälkeen kellon aika-asetus säätyy puhelimen aika-asetuksen mukaisesti.
• Kytkentä katkeaa automaattisesti, kun ajansäätö on valmis.
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MAAILMANAIKA-ASETUSTEN KONFIGUROINTI
Maailmanaikakaupungin määrittäminen CASIO WATCH+ kellolla näyttää kaupungin ajan pienillä tunti- ja
minuuttiosoittimilla. Kellon asetukset voidaan konfiguroida maailmanaikakaupungin automaattista kesäajan
vaihtoa varten.

Huom!
• CASIO WATCH+ maailmanaika tarjoaa n. 300 kaupunkivaihtoehtoa maailmanaikakaupungin valintaa
varten.
Maailmanaikakaupungin valinta
1.
Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
2.
Pidä B-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.
• Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä B-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin
alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
• Sekuntiosoitin siirtyy asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

3.
4.

Napauta "World Time".
Määritä maailmanaikakaupunki syöttämällä sitä vastaavan kaupungin nimi tai napauttamalla sen
sijaintia näyttöruudussa näkyvällä kartalla.
5. Suorita puhelimen näytössä esitetyt toimenpiteet. Maailmanaika-asetus ilmestyy kellon näyttöön.
Aikavyöhykeosoitin ilmaisee valitun maailmanaikavyöhykkeen. Kellon pienet tunti- ja minuuttiosoittimet
näyttävät ajan valitusta maailmanaikavyöhykkeestä.
• Voit määrittää näyttääkö maailmanaika aamu- tai iltapäiväaikaa tarkistamalla aikavyöhykeosoittimen
asennon.
Maailmanajan tunnit ja minuutit
Aikavyöhyke
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Kesäaika-asetuksen konfigurointi
1.
Napauta CASIO WATCH + kuvaketta.
2.
Pidä B-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.
• Sekuntiosoitin siirtyy asentoon "R". Pidä B-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa jälleen liikkua ja pysähtyy sitten asentoon "R".
• Sekuntiosoitin siirtyy asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

3.
4.

Napauta "World Time".
Määritä maailmanaikakaupunki syöttämällä sitä nimi tai napauttamalla sen sijaintia puhelimen näytössä näkyvälle kartalle.
Jos valitsemasi maailmanaikakaupunki huomioi kesäajan, kesäaikajakso ilmestyy puhelimen näyttöön.
5.
Valitse käytettäväksi haluamasi kesäajan vaihtomenetelmä.
• "Auto"
Kello vaihtaa talvi- ja kesäajan välillä automaattisesti.
• "OFF"
Kello näyttää aina talviaikaa.
• "ON"
Kello näyttää aina kesäaikaa.
6. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.
Huom!
• Kun talvi-/kesäajan vaihtoa varten valitan "Auto", kello vaihtaa talvi- ja kesäajan välillä automaattisesti.
Vaihtamista ei tarvitse suorittaa manuaalisesti. Vaikka olisit alueella joka ei huomioi kesäaikaa, voit jättää
kellon kesäaika-asetukseksi "Auto".
• Aika-asetuksen vaihtaminen manuaalisesti peruuttaa kellon automaattisen talvi-/kesäaikavaihdon.
• CASIO WATCH+ ruutu ilmaisee kesäaikajaksoja koskevat tiedot.
Maailmanajan ja kotiajan keskinäinen vaihtaminen
1.
Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
2.
Pidä B-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.
• Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä B-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin
alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
• Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

3.
Napauta .
4. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet vaihtaaksesi kotiajan ja maailmanajan keskenään.
Ajat vaihtuvat seuraavalla sivulla esitetyllä tavalla, jos kotikaupunki on esim. Tokio ja maailmanaikakaupunki on New York.
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Ennen vaihtoa

Vaihdon jälkeen

Kotikaupunki
(Tokio)

Kotikaupunki
(New York)

Maailmanaikakaupunki
(New York)

•

Maailmanaikakaupunki
(Tokio)

Automaattista ajansäätö ei käynnisty 24-tuntiin kotiajan ja maailmanajan vaihtamisesta.

OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN KORJAUS
Käytä "CASIO WATCH+" sovellusta osoittimien asentojen korjaamiseksi, jos ne eivät ole kohdistuksessa,
vaikka automaattisäätö on tapahtunut.
1.
Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
2.
Pidä B-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.
• Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä B-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin
alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
• Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

3.
4.
5.

Napauta alla esitetyssä järjestyksessä:
"Watch settings".
Napauta "Adjusting the home positions".
Suorita puhelimenn näytön ilmaisemat toimenpiteet.

PHONE FINDER-TOIMINTO
Voit käyttää phone finder-toimintoa toistaaksesi soittosignaalin puhelimen kautta, jolloin se on helpompi
paikantaa. Soittosignaali soi puhelimen toimintatilasta riippumatta.
Tärkeää!
• Älä käytä tätä toimintoa paikoissa, joissa puhelimen soittoäänet on kielletty.
• Soittosignaali soi suurella voimakkuudella. Älä käytä tätä toimintoa kuunnellessasi korvakuulokkeilla.
1.
Jos kello on kytkettynä puhelimeen, katkaise kytkentä painamalla B-painiketta.
Kytketty

Katkaisun jälkeen
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2.

Pidä C-painiketta alaspainettuna n. kolme sekuntia, kunnes sekuntiosoitin osoittaa kohtaan "R".
Toimenpide käynnistää puhelimen etsinnän (phone finder).
• Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan , kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis, jonka
jälkeen puhelimen soittosignaali soi.
• Kuluu muutama sekunti ennen kuin puhelimen soittosignaali alkaa soimaan.

3. Voit katkaista merkkiäänen painamalla mitä tahansa painiketta.
• Soittosignaalin katkaiseminen mitä tahansa painketta painamalla on tehtävä ensimmäisten 30
sekunnin sisällä signaalin käynnistymisestä.
KELLOASETUSTEN KONFIGUROINTI
Voit käyttää CASIO WATCH+ ominaisuutta määrittämään ajan, kunnes Bluetooth-kytkentä katkeaa automaattisesti ja konfiguroidaksesi muita asetuksia.
1.
Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
2.
Pidä B-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.
• Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä B-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin
alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
• Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan , kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

3.
4.

Napauta alla esitetyssä järjestyksessä:
"Watch settings".
Valitse muutettavaksi haluamasi asetus ja suorita puhelimen näytössä esitetyt toimenpiteet.

KOTIKAUPUNGIN KESÄAIKA-ASETUSTEN VAIHTO
1.
Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen perusnäytössä.
2.
Pidä B-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.
• Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä B-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin
alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
• Sekuntiosoitin kohtaan , kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

3.
4.

Napauta alla esitetyssä järjestyksessä:
"Watch settings".
Napauta "Summer time setting".
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5.

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.
6. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.
KELLON LATAUSTASON TARKISTUS
Suorita alla esitetyt toimenpiteet tarkistaaksesi kellon nykyisen lataustason CASIO WATCH+ ominaisuudella.
1.
Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen perusnäytössä.
2.
Pidä B-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.
• Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä B-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin
alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
• Sekuntiosoitin kohtaan , kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

3.

Käytä CASIO WATCH+ ominaisuutta lataustason tarkistamiseksi.

KYTKENTÄ
Kytkentä puhelimeen
Tässä osiossa selitetään kuinka luodaan Bluetooth-kytkentä puhelimen kanssa pariutetun kellon välille.
Kun kytkentä on tehty, kello säätää aika-asetuksen puhelimesta saatujen tietojen mukaan.
• Jos kelloa ei ole pariutettu kytkettäväksi haluamasi puhelimen kanssa, suorita toimenpiteet osiosta
"Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa" sivulla 8.
1. Siirrä puhelin lähemmäksi (1 metrin sisälle) kelloa.
2.
Pidä B-painiketta alaspainettuna 1.5 sekuntia, kun sekuntiosoitin ei osoita kohtaan .
• Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä B-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin
alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
• Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan , 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 perusnäytössä.
Kun sovellus on käynnistynyt, pidä B-painiketta alaspainettuna kellosta n. 1.5 sekuntia.
Huom!
• Kytkentä katkeaa, jos et suorita mitään toimenpidettä kellolla tietyn ajan sisällä.
Määritä kytkennän katkaisuaika suorittamalla alla esitetyt CASIO WATCH+ toimenpiteet:
Valitse "Watch settings" ---> "Set time for connecting to this app". Valitse sitten asetukseksi 3 minuuttia,
5 minuuttia tai 10 minuuttia.
• Sekuntiosoitin tekee yhden täyden kierroksen jokaisen kuluneen minuutin kohdalla kellon ollessa kytkettynä puhelimeen.
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Kellon irtikytkentä puhelimesta
Bluetoothkytkentä katkeaa painamalla B-painiketta ja sekuntiosoitin palaa normaaliin toimintatilaan.
Kytketty

Irtikytkennän jälkeen

KELLON KÄYTTÄMINEN SAIRAALASSA TAI LENTOKONEESSA
Voit katkaista automaattisen ajansäätötoiminnon ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muussa paikassa,
jossa sen käyttö voi aiheuttaa ongelmia. Suorita samat toimenpiteet uudelleen, kun haluat jälleen aktivoida
automaattisen ajansäätötoiminnon.
1.
Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen perusnäytössä.
2.
Pidä B-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.
• Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan , kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.
• Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä B-painiketta alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin
alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".

3.

Napauta alla esitetyssä järjestyksessä:
"Watch settings".
4.
Napauta "Time adjustment".
5. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.
PARIUTUKSEN PURKAMINEN
1.
Jos kello on kytketty puhelimeen, katkaise kytkentä painamalla B-painiketta.
Kytketty

Katkaisun jälkeen

2.
3.
4.
5.
6.

Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen perusnäytössä.
Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
Napauta "Previously registered watch" listasta kelloa , jonka pariutuksen haluat purkaa.
Napata "Delete pairing registration".
Napauta "Delete".
Tämä purkaa kellon pariutuksen puhelimesta.
Huom!
• Jos et pysty pariuttamaan kelloa uudelleen puhelimen kanssa purettuasi edellisen pariutuksen, suorita
seuraavalla sivulla esitetyt toimenpiteet pyyhkiäksesi pariutustiedot kellosta ja suorita sitten pariutustoimenpiteet uudelleen.
Perkko Oy, 09-4780500. C.A.
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1.

Vedä nuppi ulos toiseen naksahduskohtaan asti.

Nuppi

2.
3.

Pidä C-painiketta alaspainettuna n. viisi sekuntia.
3D Globe-näyttö tekee yhden täyden kierroksen ja pyyhkii kaikki pariutustiedot.
Työnnä nuppi takaisin sisään.

JOS OSTAT TOISEN PUHELIMEN
Sinun on suoritettava alla esitetyt toimenpiteet aina, kun haluat muodostaa Bluetooth-puhelimen joka eroaa
puhelimesta, joka on tällä hetkellä kytkettynä kelloon.
1. Pura pariutus nykyisestä (vanhasta) puhelimesta.
Katso osio "Pariutuksen purkaminen".
2. Pariuta kello uuden puhelimen kanssa.
Katso osio "Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa".
ERILAISEN KELLON KYTKENTÄ PUHELIMEEN
Suorita alla esitetyt toimenpiteet ennen erilaisen kellon pariuttamista puhelimen kanssa.
Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa
1.
Napauta "CASIO WATCH + kuvaketta puhelimen perusnäytössä.
2.
Napauta
symbolia puhelimen näytön vasemmassa yläkulmassa.
3.
Napauta näyttöön ilmestyvästä listasta puhelinmerkkiä, johon haluat kytkeytyä.
4.
Napauta näytössä näkyvältä listalta
• Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet pariutuksen saattamiseksi päätökseen.
Kellon kytkentä puhelimeen joka on jo pariutettu
1.
Napauta "CASIO WATCH + kuvaketta puhelimen perusnäytössä.
2.
Pyyhkäise näyttöä selataksesi käytettävissä olevat kellot ja valitse se, johon haluat kytkeytyä.
3.
Pidä B-painiketta sisäänpainettuna n. 1.5 sekuntia.
• Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä B-painiketta alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin
alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
• Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan , kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

Tärkeää!
• Puhelin voidaan kytkeä vain yhteen kelloon kerrallaan. Voidaksesi kytketyä toiseen puhelimeen, sinun on
ensin katkaistava nykyinen kytkentä.
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KELLOASETUKSET
Suorita alla esitetyt toimenpiteet konfiguroidaksesi kotikaupunki- (nykyinen sijainti) ja kaksoisaika-asetukset
manuaalisesti.
KOTIKAUPUNGIN AIKAVYÖHYKEASETUS
Tehtyäsi kotikaupunkisi aikavyöhykeasetuksen (nykyinen sijainti), voit tarkistaa kellonajat ympäri maailman
3D Globe-näyttöä käyttämällä.
1. Vedä nuppi ulos toiseen naksahduskohtaan asti.
3D Globe-näyttö alkaa pyöriä, jolloin nykyinen kotikaupunkivyöhyke löytyy symbolin kohdalta.
2. Säädä tunti- ja minuuttiosoittimien asentoja siten, että ne vastaavat likimääräisesti nykyisen sijaintisi
(kotikaupunki) kellonaikaa.
A-painike: Pidä painike sisäänpainettuna n. sekunti siirtääksesi aika-asetusta 15 minuuttia eteenpäin.
Nuppi: Kierrä nuppia siirtääksesi aika-asetusta yhden tunnin eteen- tai taaksepäin.
• Tunti- ja minuuttiosoittimien asetusten muuttaminen saa 3D Globe-näytön pyörimään kellonaikaa
vastaavalla tavalla. Tunti- ja minuuttiosoittimien siirtäminen sijaintipaikkasi aikaan, siirtää kotikaupungin aikavyöhykkeen 3D Globe-näytön merkkiin.
• Ellei kotikaupunkisi aikavyöhyke siirry 3D Globe-näytön merkkiin säätäessäsi tunti- ja minuuttiosoittimet nykyistä sijaintiasi vastaaviin asentoihin, vaihda tunti- ja minuuttiosoittimien asetusta siten,
että kotikaupunkisi aikavyöhyke siirtyy 3D Globe-näytön merkkiin. Konfiguroi sitten päiväys- ja aikaasetukset uudelleen.
Katso osio "Kellonaika ja päiväys".

+ 15 minuuttia
+ 1 tunti

- 1 tunti
Nuppi

3. Työnnä nuppi takaisin sisään.
3D Golbe-näyttö pyörähtää ja siirtyy nykyistä aika-asetusta vastaavalle asetukselle
Huom!
• 3D Globe-näyttöä voi käyttää talviaikojen katseluun, sitä ei voi käyttää kesäaikoja varten.
AJAN JA PÄIVÄYKSEN ASETUS
Kello säätää aika- ja päiväyasetukset automaattisesti ollessaan kytkettynä puhelimeen. Jos kelloa ei ole
kytketty puhelimeen, säädä aika- ja päiväysasetukset manuaalisesti alla olevien ohjeiden mukaisesti.
1. Vedä nuppi ulos toiseen naksahduskohtaan asti.
2. Pidä B-painiketta sisäänpainettuna n. sekunti.
Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon ja mahdollistaa minuuttiasetuksen säätämisen.
Minuutit

Nuppi
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3. Kierrä nuppia muuttaaksesi minuuttiasetusta.
• Kaksoisaika-asetus säätyy myös nykyisen kellonaika-asetuksen mukaisesti.
4. Paina B-painiketta.
Tämä mahdollistaa tuntiasetuksen säätämisen.
5. Kierrä nuppia muuttaaksesi tuntiasetusta.
• Voit määrittää onko kyseessä a.m. (aamupäivä) tai p.m. (iltapäivä) -asetus tarkistamalla 3D Globenäytön asento.

Tunnit

Nuppi

6. Paina B-painiketta.
Tämä mahdollistaa vuosimäärän 10-luvun asetustoimenpiteet.
7. Kierrä nuppia muuttaaksesi vuosiasetuksen kymmenlukua.
Vuosiasetuksen
kymmenluku

8. Paina B-painiketta.
Tämä mahdollistaa vuosimäärän yksilukuisen numeron asetustoimenpiteet.
9. Kierrä nuppia muuttaaksesi vuosiluvun yksinumeroista arvoa.

Vuosiluvun yksinumeroinen arvo

10. Paina A-painiketta.
Tämä mahdollistaa kuukausiasetuksen muuttamisen.
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11. Kierrä nuppia muuttaaksesi kuukausiasetusta.

Kuukausi

12. Paina B-painiketta.
Tämä mahdollistaa päivämäärän asetustoimet.
13. Kierrä nuppia muuttaaksesi päivämäärän.

Päivämäärä

14. Työnnä nuppi takaisin sisään tasatuntisignaalin mukaan.
KAKSOISAIKA-ASETUSTEN KONFIGUROINTI
Kaksoisaika mahdollistaa nykyisen ajan tarkistamisen toisesta aikavyöhykkeestä kotikaupunkivyöhykkeen
lisäksi.
Kaksoisaika

Aikavyöhyke

1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahduskohtaan asti.
2. Säädä tunti- ja minuuttiosoittimet haluamaasi aikaan.
A-painike: Pidä painike sisäänpainettuna n. sekunti siirtääksesi aika-asetusta 15 minuuttia eteenpäin.
Nuppi: Kierrä nuppia siirtääksesi aika-asetusta yhden tunnin eteen- tai taaksepäin.
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•
•

Voit myös siirtää aikavyöhykeosoittimen aikavyöhykkeelle, jonka ajan haluat asettaa.
Voit tarkistaa näyttääkö kaksoisaika a.m. (aamupäivä) tai p.m. (iltapäivä) -aikaa tarkistamalla aikavyöhykeosoittimen asennon.
Aikavyöhykeosoitin

+ 15 minuuttia
+ 1 tunti
- 1 tunti

Pienet tunti- ja minuuttiosoittimet

Nuppi

3. Työnnä nuppi takaisin sisään.
KOTIKAUPUNGIN JA KAKSOISAIAKAUPUNGIN KESKINÄINEN VAIHTO
Voit vaihtaa kotikaupungin kaksoisaikakaupunkiin pitämällä A-painiketta sisäänpainettuna n. 3 sekuntia.
Jos kotikaupunkisi on esim. Tokio ja kaksoisaikakaupunki on New York, vaihtaminen aikaansaa alla esitetyn tuloksen.
Ennnen vaihtoa
Kotikaupunki
(Tokio)

Vaihdon jälkeen
Kotikaupunki
(New York)

Kaksoisaikakaupunki
(New York)

Kaksoisaikakaupunki
(Tokio)

Huom!
• Päiväykset eivät vaihdu, jos nykyiset ajat on asetettu manuaalisesti kellolla (ei (automaattisesti puhelimella). Ainoastaan ajat vaihtuvat keskenään.
OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN KORJAUS
Voimakas mahnetismi tai isku voi siirtää osoittimet näyttämään väärää aikaa ja päivyrin ilmaisemaan väärän
päiväyksen. Säädä tällaisessa tapauksessa osoittimien ja päivyrin kohdistus.
Kohdistuksen säätötoimenpiteet
1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahduskohtaan asti.
2. Pidä C-painiketta alaspainettuna n. viisi sekuntia.
Säädä sitten sekunti- ja minuuttiosoittimien kohdistus.
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Sekuntiosoitin
Minuuttiosoitin

3. Kierrä nuppia kohdistaaksesi sekunti- ja minuuttiosoittimet klo 12-asentoon.
4. Paina B-painiketta.
Tämä mahdollistaa tuntiosoittimen kohdistuksen säätämisen.
Tuntiosoitin

5. Kierrä nuppia kohdistaaksesi tuntiosoittimen klo 12-asentoon.
6. Paina B-painiketta.
• Tämä mahollistaa pienten tunti-, minuutti- ja aikavyöhykeosoittimien säätämisen.
Pieni minuuttiosoitin
Pieni tuntiosoitin

Aikavyöhykeosoitin

7. Kierrä nuppia kohdistaaksesi pienet tunti- ja minuuttiosoittimet klo 12-asentoon sekä aikavyöhykeosoittimen symboliin.
8. Paina B-painiketta.
• Tämä mahollistaa 3D Globe-näytön kohdistamisen.

3D Globe-näyttö

9. Kierrä nuppia ja kohdista (UTC-vyöhyke) symboliin.
10. Paina B-painiketta.
Viikonpäiväosoitin
• Tämä mahdollistaa
viikonpäiväasetuksen
säätämisen.
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11. Kierrä nuppia ja kohdista viikonpäiväosoitin "SU" kirjaimien keskelle.
12. Paina B-painiketta.
• Tämä mahdollistaa päiväilmaisimen säätämisen.

Päiväilmaisin

13. Kierrä nuppia kohdistaaksesi numeron "1" päivyrinäytön keskelle.
• Viiikonpäiväosoitin liikkuu päiväilmaisimen asetusta vastaavasti. Varmista, että viikonpäiväosoitin
osoittaa "SU" kirjaimien keskelle.
14. Työnnä nuppi takaisin sisään.
SIIRTYMINEN TOISEEN AIKAVYÖHYKKEESEEN
Suorita alla esitetyt toimenpiteet vaihtaaksesi kellon päiväys- ja aika-asetukset helposti määränpäätä vastaaviksi.
Ennen lentokoneeseen menoa
1. Säädä maailmanaika (kaksoisaika) määränpääsi kellonaikaan.

Current time = nykyinen aika

Destination time = määränpään aika

Katso osio "Maailmanaika-asetusten konfigurointi".
Katso osio "Kaksoisaika-asetusten konfigurointi".
2. Kytke automaattinen ajansäätö pois päältä.
Katso osio "Kellon käyttäminen sairaalassa tai lentokoneessa".
Saavuttuasi perille
1. Vaihda alkuperäinen aikavyöhyke määränpään aikavyöhykkeeseen.
• Malli, jossa ei ole pientä 24-tunnin osoitinta.
Ennen vaihtoa

Vaihdon jälkeen
Määränpään aika

Määränpään aika

2. Aktivoi automaattinen ajansäätö.
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MUUT TIEDOT
Tämä osio sisältää kellon käyttöön liittyviä muita tärkeitä tietoja.
KESÄAJAN KYTKENTÄ
Kytkeminen puhelimeen kesäajan vaihtoa varten
Kytkettyäsi kellon puhelimeen, kotikaupunkia ja maailmanaikakaupunkia koskevan kesäajan vaihtuminen
tapahtuu CASIO WATCH+ -asetuksen (Auto/ON/OFF) mukaisesti. Katso alla.
Auto:
Kun kello kytketään puhelimeen, se näyttää nykyistä sijaintia vastaavan kesäajan kellonaika- tai maailmanaikatilassa kesäaikajakson aikana. Muussa tapauksessa kellon näyttää talviaikaa.
ON:
Kello näyttä aina kesäaikaa.
OFF:
Kello näyttää aina talviaikaa.
Automaattinen kesäajan vaihto
Kun kello kytketään puhelimeen se lähettää kotikaupunkisi kesäaikajaksoa koskevat tiedot .
Jos maailmanaikakaupunki on määritetty CASIO WATCH+ sovelluksella, kello lähettää myös kyseistä
kaupunkia koskevat tiedot. Mikäli CASIO WATCH+ kesäaika-asetus on "Auto", kello seuraa kesäaikajaksoa automaattisesti ja suorittaa kesäaikaan vaihtamisen myös automaattisesti, vaikka se sitä ei olisikaan
kytketty puhelimeen.
TUETUT PUHELINMALLIT
Vieraile CASIO-verkkosivulla tuettuja puhelinmalleja koskevia lisätietoja varten.
http://world.casio.com/os_mobile/wat/
TEKNISET TIEDOT
Tarkkuus normaalilämpötilassa:
±15 sekuntia/kuukausi
Kellonaika:
Tunnit, minuutit, sekunnit (täysautomaattinen kalenteri vuosien 2000 - 2099 väliselle ajalle)
Kaksoisaika: Tunnit, minuutit, kotikaupunkiajan vaihto
Mobile Link:
Automaattinen ajansäätö
Automaattinen ajansäätö säännöllisesti aikataulutetuihin aikoihin.
Phone Finder (puhelimen paikannus)
Kello käynnistää puhelimen hälytysäänen
Automaattinen kesäajan vaihto
Automaattinen talvi- ja kesäajan välinen vaihto
Osoittimien asentojen korjaus
Tietokommunikoinnin ominaisuudet
Bluetooth® SMART
Kommunikointialue: enintään 2 metriä
(ympäristöstä riippuen)
Muuta:
Virransäästö, varoitus matalasta akkujännitteestä, kelloajan näyttö ympäri maapallon (3D Globe-näyttö)
Virtalähde:
Aurinkokenno ja yksi ladattava akku
Akkupariston likimääräinen kestoikä:
5 kuukautta
Olosuhteet
Automaattinen ajansäätö: 4 kertaa/päivä
MOBIL LINK-TOIMINTOA KOSKEVAT VAROTOIMENPITEET
Oikeudelliset varotoimet
• Kello täyttää tai on saanut eri maita ja maantieteellisiä alueita koskevien radiolakeja 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/
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Huomioi seuraavat varotoimet käyttäessäsi Mobile Link-toimintoa
• Noudata lentomiehistön ohjeita ollessasi lentokoneen sisällä. Kellon säteilemä sähkömagnetismi voi
aiheuttaa lentokoneen mittaristoon ja aiheuttaa onnetomuusvaaran.
• Älä käytä tätä kelloa huipputarkkuutta vaativien elektronisten laitteiden läheisyydessä sillä seurauksena
voi olla toimintaongelmia, jotka aiheuttavat loukkaaantumisriskin.
• Ihmisten, joille on asennettu sydämen tahdistin, ei tule viedä kelloa rinta-alueensa läheisyyteen.
Magnetismi voi vaikuttaa tahdistimien ja muiden lääkinnällisten laitteiden toimintaan. Jos tunnet olosi
huonovointiseksi, siirrä kello välittömästi etäämmälle itsestäsi ja ota yhteys lääkäriin.
•
•

•

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 häiriöitä
myös 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 aikaasetuksen, 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".
VIANETSINTÄ
Kelloa ei voi pariuttaa puhelimen kanssa
Kysymys:
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 CASIO WATCH+ asennettu puhelimeen ?
CASIO WATCH+ sovellus on asennettava puhelimeen, jotta sen voi kytkeä kelloon.
Katso kysymys 1.Sovelluksen asentaminen puhelimeen.
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.
• Näppäile puhelimen kotinäytössä seuraava: "Menu" ---> "Settings" ---> "Bluetooth" --->
"Menu" ---> "BT Smart settings" ---> "Disable".
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Kellon ja puhelimen välinen uudelleenkytkentä ei onnistu
Kysymys 1:
Kytkentä (pariutuminen)ei onnistu kellon ja uuden hankitun puhelimen välille.
Hankittuasi uuden puhelimen, sinun on suoritettava pariutustoimenpiteet uudelleen uuden
puhelimen kanssa
Tarkista, onko CASIO WATCH+ käynnissä puhelimessa. Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta puhelimen kotinäytössä.
Pidä sitten CONNECT-painiketta B alaspainettuna kellosta n. 1.5 sekuntia.

Oletko yrittänyt katkaista virtaa puhelimesta ja kytkeä sen päälle uudelleen ?
Katkaise virta puhelimesta ja napauta sitten CASIO WATCH+ kuvaketta. Pidä tämän jälkeen
CONNECT B-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.

Kysymys 2:

Kello 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 B-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.

Kysymys 3:

Puhelimen Bluetooth-kytkentä on katkaistu ja nyt kytkentää ei voi muodostaa uudelleen.
Katkaise Bluetooth-kytkentä puhelimesta, aktivoi se sitten uudelleen ja mene puhelimen
kotinäyttöön. Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta. Pidä seuraavaksi CONNECT B-painiketta alaspainettuna puhelimesta n. 1.5 sekuntia.
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Kysymys 4:

Kytkentä ei onnistu uudelleen katkaistuani virran puhelimesta.
Kytke virta puhelimeen ja napauta CASIO WATCH+ kuvaketta. Pidä sitten CONNECT Bpainiketta alaspainettuna puhelimesta n. 1.5 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 B-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.

Onko kello pariutettu uudelleen puhelimen kanssa ?
Pyyhi pariutustiedot puhelimesta ja pariuta kellon ja puhelin uudelleen.
Katso osio "Jos hankit toisen puhelimen".
Jos et pysty luomaan kytkentää...
Pyyhi pariutustiedot kellosta ja pariuta sitten kellon ja puhelin uudelleen.
Katso osio "Pariutuksen purkaminen".
VAIHTAMINEN TOISEEN PUHELINMALLIIN
Kysymys 1:
Kuinka kytken nykyisen kellon johonkin toiseen puhelimen.
Pyyhi pariutustiedot nykyisin käyttämästäsi kellosta ja pariut se sitten toisen puhelimen kanssa.
Katso osio "Jos hankit toisen puhelimen".
PHONE FINDER
Kysymys 1
Phone Finder ei toimi.
Onko puhelimen ja kellon välinen yhteys katkaistu?
Onko CASIO WATCH+ käynnissä puhelimessasi?
Phone Finder ei toimi ellei CASIO WATCH+ ole käynnissä. Napauta CASIO WATCH+ kuvake 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 pysty löytämään puhelinta, vaikka se
on kahden metrin sisällä kellosta. tietyt ympäristöolosuhteet tekevät sallitusta kommunikointialueesta erittäin pienen.
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AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ
Kysymys 1:
Milloin kello tahdistaa aika-asetuksen puhelimen kanssa ?
Kello kytkeytyy puhelimeen ja suorittaa automaattisäädön n. klo 5:00 a.m., 11:00 a.m.,
5:00 p.m. ja 11:00 p.m.
Kytkentä katkeaa automasattisesti, kun automaattisäätö on valmis.
Kysymys 2
Ajansäätö ei käynnisty automaattisen säätöajan koittaessa.
Onko automaattisäätö myöhässä suhteessa aikataulun aikaan?
Huomioi, että autokmaattisäätö ei käynnisty 24 tuntiin kotiaika- ja maailmanaika-asetuksen
vaihtamisesta tai siitä, kun kellon aika-asetusta on säädetty manuaalisesti. Automaattinen
säätö jatkuu 24 tunnin kuluttua siitä, kun jompi kumpi yllä manituista toimnnoista tapahtuu.
Onko automaattisäätö aktivoitu.
Automaattisäätö ei käynnisty aikataulun mukaisesti, jos sitä ei ole aktivoitu. Suorita kellon ja
puhelimen välinen kytkentä. Käytä sitten CASIO WATCH+ sovellusta automaattisäädön
mahdollistamiseksi.
Katso lisätietoja osiosta "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".
Kysymys 3
Näytössä näkyvä aika on väärä.
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 mukana oleviin ohjeisiin.
2. Muodosta kytkentä kellon ja puhelimen välille. Korjaa 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.
OSOITTIMIEN LIIKE JA NÄYTÖT
Kysymys 1:
Miksi en voi suorittaa mitään painiketoimenpidettä osoittimien pikasiirron ollessa käynnissä?
Painiketoimenpiteet kytkeytyvät pois päältä, kun osoittimien pikasiirto on käynnissä esim. kelloasetuksen jne. muuttamiseksi. Odota, kunnes osoittimet pysähtyvät ja suorita sitten haluamasi
painiketoimenpide.
Kysymys 2:
Sekuntiosoitin siirtyy kahden sekunnin välein.
Akkupariston teho on matala. Pidä kello alttiina valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.
Katso osio "Kellon lataaminen".
Kysymys 3:
Kaikki osoittimet pysähtyvät klo 12-asentoon ja painikkeet eivät toimi.
Akkupariston virta on loppu. Pidä kello alttiina valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.
Katso osio "Kellon lataaminen".
Kysymys 4:
Osoittimet alkavat äkillisesti liikkua suurella nopeudella.
Tämä johtuu jostakin alla luetelluista syistä, eivätkä nämä ilmaise toimintavikaa. Odota, kunnes
osoittimien normaali liike palautuu.
• Kello on palautumassa virransäästötilasta.
Katso osio "Virransäästö".
• Muodosta kytkentä puhelimen ja oikean aika-asetuksen välille.
Katso osio "Automaattinen ajansäätö".
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Kysymys 5:

Kysymys 6:

Kysymys 7:

Kaikki osoittimet pysähtyvät ja painikkeet eivät toimi.
Kello on varauksen palautumistilassa. Odota, kunnes varaus on palautunut(n. 15 min.).
Kello palautuu nopeammin, jos asetat sen johonkin kirkkaasti valaistuun paikkaan.
Osoittimet ja päivyri ovat poissa kohdistuksestaan.
Voimakas magnetismi tai isku voi aiheuttaa kellon osoittimien siirtymisen väärään asentoon.
Käytä CASIO WATCH+ sovellusta osoittimien kohdistuksen korjaamiseksi.
Katso lisätietoja osiosta "Osoittimien kohdistuksen korjaus".
Aika-asetus on oikein, mutta päivyri on kahden eri päivän välissä.
Päivän vaihtuminen kesken. Katso alla oleva osio päivän vaihtumista koskevia lisätietoja
varten.
Katso osio "Päivyrin liike".

NUPIN TOIMINNOT
Kysymys 1:
Mitään ei tapahdu, kun nuppia kierretään.
Nupin jättäminen ulosvedettyyn asentoon yli kolmeksi minuutiksi suorittamatta mitään
toimenpidettä katkaisee nupin toiminnan automaattisesti. Työnnä nuppi takaisin normaaliin
asentoon ja vedä se sitten ulos uudelleen.
Katso osio "Nupin käyttö".
Kysymys 2:
Nuppi ei toimi
Nupin toiminta kytkeytyy pois, kun osoittimien pikasiirto on käynnissä kellon asetusten
muuttamisen jne. jälkeen. Odota, kunnes osittimet lakkaavat liikkumasta ennen kuin
käytät nuppia.
LATAAMINEN
Kysymys 1:

Kello ei toimi, vaikka sen altistaa valolle.
Kello lakkaa toimimasta aina, kun akkuparistosta loppuu virta. Pidä kello altistettuna valolle,
kunnes se on riittävästi latautunut.
Katso lisätietoja osiosta "Lataaminen aurinkoenergialla".

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.

28

