
CASIO-moduuli 5419
KÄYTTÖOHJE

Onnittelemme Sinua tämän CASIO-kellon hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolellisesti voidaksesi hyödyntää kellon
ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

PERUSTOIMINNOT
Alla esitetty informaatio koskee kellon kaikkia toimintatiloja.

KELLON SÄÄTIMET

1. Tuntiosoitin
2. 24-tunnin osoitin
3. Minuuttiosoitin
4. Pieni minuuttiosoitin
5. Pieni tuntiosoitin
6. Pieni 24-tunnin osoitin
7. Sekuntiosoitin
8. Toiminto-osoitin
9. Päiväilmaisin
10. Nuppi

KELLON NÄYTTÖ

1. Bluetooth-kytkentä
2. Bluetooth-kytkennän valmiustila
3. Hälytys päällä
4. Hälytys katkaistu
5. Viikonpäivä
6. Hälytystoiminto
7. Olet saanut postia
8. Ei postia
9. Nopeus
10. Lentotila
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TOIMINTOJEN VÄLINEN NAVIGOINTI
Kellossa on kolme navigointitilaa.

Bluetooth-kytkentä

Käytä A-painiketta toimintojen väliseen navigointiin. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi  sekuntia valitaksesi kalen-
teritilan. Voit kytkeä kellon älypuhelimeen pitämällä C-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.

KATSAUS TOIMINTOIHIN
Kalenteritoiminto
Tässä toimintatilassa tunti- ja minuuttiosoittimet näyttävät reaaliaikaa. Klo 9:00 kohdalla sijaitsevan pienen näytön osoitti-
met näyttävät esim. tai peruuttaa lentotilan pitämällä A-painiketta alaspainettuna missä toimintatilassa tahansa.

NUPIN KÄYTTÖ
Kellon nuppi on sisäänkierrettävä lukittava nuppi. Voidaksesi käyttää nuppia sinun on ensin avattava se kääntämällä sitä 
itseäsi kohti.

Nuppi

Avaa

Tärkeää!
• Kun et käytä kelloa, muista työntää nuppi takaisin sisään ja lukitse se estääksesi veden sisääntunkeutumisesta ja 

iskusta aiheutuneen vahingon.
• Älä käytä tarpeetonta voimaa työntäessäsi nuppia takaisin sisään.

Osoittimien pikasiirto
Vedettyäsi nupin ulos, voit käynnistää osoittimien pikasiirtymisen eteen- tai taaksepäin kääntämällä nuppia nopeasti muu-
taman kierroksen peräkkäin. Osoittimien pikasiirron ollessa käynnissä voit vielä lisätä nopeutta kääntämällä nuppia uudel-
leen muutaman kierroksen peräkkäin.
• Osoittimien pikasiirto taaksepäin tapahtuu kiinteällä nopeudella eikä sitä voi muuttaa.
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(n. 0.5 sekuntia)

Kalenteritila

Hälytystila Sekuntikellotila



Osoittimien pikasiirron lopettaminen
Käännä nuppia päinvastaiseen suuntaan tai paina mitä tahansa painiketta.
Huom!
• Nupin toiminnot peruuntuvat automaattisesti, jos et suorita mitään toimenpidettä n. kahteen minuuttiin nupin ulos-

vetämisestä. Työnnä tällaisessa tapauksessa nuppi takaisin sisään ja vedä se sitten ulos uudelleen.

OSOITTIMIEN JA PÄIVÄILMAISIMEN ASETUSTEN MUUTTAMINEN
Toiminto-osoittimen ja päiväilmaisimen liike
Kellon päiväasetuksen vaihtaminen aiheuttaa myös osoittimien siirtymisen.
Päivä
• Päiväilmaisimen vaihtuminen voi kestää 90 sekunnista kolmeen minuuttiin siitä, kun kellonaika saavuttaa keskiyön.

Toimintoilmaisimen asento muuttuu päiväilmaisimen vaihtuessa.
• Näyttö ei ilmaise päivämäärää oikein kellon nupin ollessa ulosvedetty.

Päiväilmaisin
Toiminto-osoitin

LATAAMINEN AURINKOENERGIALLA
Mitä tarkoittaa lataaminen aurinkoenergialla?
Kello saa käyttövirran ladattavasta akusta (toisioparisto), joka latautuu kellon näyttöön integroidun aurinkokennon kautta.
Aurinkokenno synnyttää sähkövirtaa aina, kun kellon näyttö altistetaan valolle.

Kellon lataaminen
Aseta kello johonkin kirkkaalle valolle altistettuun paikkaan aina, kun et käytä sitä.

Varmista, että kellon näyttö (aurinkokenno) ei ole hihansuun peitossa käyttäessäsi kelloa. Sähkövirran tuottaminen huo-
nonee, jos kellon näyttö on vain osittainkin peitettynä

Oikein Väärin

Tärkeää!
• Valon voimakkuudesta ja paikallisista olosuhteista riippuen kello saattaa kuumeta voimakkaasti, kun se altistetaan

valolle latausta varten. Käsittele kelloa varovasti välttyäksesi palovammalta latauksen jälkeen. Vältä kellon lataamista
myös alla kuvatuissa olosuhteissa.
- Aurinkoon pysäköidyn auton kojelaudalla.
- Hehkulampun tai muun kuumuutta synnyttävän lähteen läheisyydessä.
- Suorassa auringonvalossa tai muussa kuumassa paikassa pitkiä aikoja.
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Latausajat

Lataustaso 1: 
Aika tyhjän akun lataamisen aloittamisesta osoittimien liikkeen käynnistymiseen.

Lataustaso 2:
Aika osoittimien käynnistymisestä täyteen lataukseen.
(1) Aurinkoinen päivä, ulkosalla (50000 luxia)
(2) Aurinkoinen päivä, lähellä ikkunaa (10000 luxia)
(3) Pilvinen päivä, lähellä ikkunaa (5000 luxia)
(4) Loistevalossa sisällä (500 luxia)
Huom!
• Todelliset latausajat riippuvat paikallisista latausolosuhteista.

Jäljellä oleva latausaika ja tyhjä akku
Kellon osoittimen liike ilmaisee lataustason. Kellon toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä sen myötä, kuin akkuparisto
tyhjenee.

Tärkeää!
• Kun akkupariston virta vähenee tai loppuu kokonaan, altista kello (aurinkokenno) valolle mahdollisimman pian.
Huom!
• Kun kello altistetaan valolle akkupariston tyhjennyttyä kokonaan, sekuntiosoitin alkaa siirtymään taaksepäin, kunnes se

saavuttaa 57 sekuntia asennon, johon se pysähtyy. Tämä ilmaisee, että lataaminen on käynnistynyt.

Akun virta on vähissä
Sekuntiosoitin siirtyy kahden sekunnin välein.

Sekuntiosoitin

Tyhjä akkuparisto
Kaikki osoittimet pysähtyvät klo 12-asentoon ja päiväilmaisin näyttää ”1”.

Virransäästötoiminto
Jätä kello johonkin hämärään paikkaan n. tunniksi 10 p.m. ja 6 a.m. välisenä aikana.  Sekuntiosoitin pysähtyy ja kello
asettuu virransäästötilaan tasolle 1 (Level 1). Jos kello jätetään yllä mainittuihin olosuhteisiin n. kuudeksi, seitsemäksi
päiväksi, kaikki osoittimet pysähtyvät klo 12-asentoon ja kello asettuu  virransäästötilaan tasolle 2  (Level 2).
Taso 1:
Sekuntiosoitin pysähtyy virran säästämiseksi.
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Valoteho Lataus- Lataus-
taso 1 taso 2
3 tuntia 33 tuntia

Korkea 8 tuntia 122 tuntia
12 tuntia 197 tuntia

Matala 133 tuntia



Taso 2:
Seuraavat toiminnot pysähtyvät säästääkseen akkuvirtaa: kaikki osoittimet (päiväilmaisinta lukuunottamatta),
Bluetooth-kytkentä ja hälytysten piippaukset.

Palautuminen virransäästötilasta
Paina mitä tahansa painiketta tai aseta kello johonkin hyvin valaistuun paikkaan.

MOBILE LINK-TOIMINNON KÄYTTÖ MATKAPUHELIMEN KANSSA
Kun kellon ja puhelimen välille tehdään Bluetooth-kytkentä, kello säätää aika-asetukset puhelimen mukaan, jolloin voit
tarkistaa sekuntikello tiedot puhelimesta.
Huom!
• Tässä osassa selitetään kellon ja puhelimen toiminnot.

Kellon käyttö

Puhelimen käyttö

ESIVALMISTELUT

1 . Vaaditun sovelluksen asentaminen puhelimeen
Napauta ensin yhtä alla esitetyistä linkeistä ja asenna CASIO ”CASIO WATCH+” sovellus puhelimeen.
• iOS (iPhone)
https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=&mt=8
• Android (GALAXY, jne.)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus

2 . Bluetooth-asetusten konfigurointi
Valitse puhelimen Bluetooth.

iPhone-käyttäjät
1. Näpäytä puhelimen näytössä ”Settings ---> Bluetooth”.
2. Valitse ”Bluetooth”.
3. Näpäytä ”Settings” palataksesi ”Settings” näyttöön (asetusnäyttö).
4. Näpäytä seuraavasti ”Privacy” ---> ”Bluetooth Sharing”.
5. Valitse ”CASIO WATCH+”.

Android-käyttäjät
Valitse Bluetooth.
• Jos valintavaihtoehdot ovat ”Bluetooth” ja ”Bluetooth Smart”, valitse ”Bluetooth Smart”.
Huom!
• Etsi puhelimen käyttöohjeista asetustoimenpiteitä koskevia lisätietoja.

3 . Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa
Ennen kuin voit käyttää kello/puhelinyhdistelmää, sinun on ensin pariutettava kyseiset laitteet. Kun pariuttaminen on
tehty, niitä ei tarvitse pariuttaa uudelleen.

1. Siirrä pariutettava puhelin kellon läheisyyteen (yhden metrin sisälle).
2. Napauta ”CASIO WATCH+” kuvaketta puhelimen näytössä.
3. Valitse ”EOB-500” ja napauta ”Next”.
4. Suorita sovelluksen pyytämät toimenpiteet.

• Jos näyttöön ilmestyy kehoitusviesti, suorita toimenpiteet puhelimen näytön pyytämällä tavalla.
• Kun pariuttaminen on valmis, sekuntiosoitin siirtyy kohtaan merkiksi kytkennästä.
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Bluetooth-merkki

5. Napauta ”Start”.
Tämä valitsee päällimmäisen CASIO WATCH+ näytön.

Huom!
• Jos pariuttaminen epäonnistuu jostain syystä, suorita toimenpiteet vaiheesta 2 uudelleen.

AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ
Kellon voi asettaa säätämään aika-asetuksen automaattisesti päivittäin puhelimen ajan mukaan.
Automaattisäädön käyttö
Valitse automaattisäädön aikataulu sen mukaan milloin kello ja puhelin normaalisti on lähekkäin, kuten alla olevat piirrokset
esittävät.
• Nukkuessasi yöllä

• Työskennellessäsi työpöydän äärellä iltapäivällä.

Tärkeää!
• Vaikka Bluetooth-kykentää ei olisi aktivoitu automaattisen säätöajan koittaessa, kello ja puhelin muodostavat kytkennän

ja aika säätyy automaattisesti. Kytkentä katkeaa automaattisesti, kun aika on säätynyt.
• Kello säätää aika-asetuksen automaattisesti puhelimen ajan mukaisesti, kun ne ovat kytketyt keskenään.

Automaattisen säätöajan asetus
käytä puhelimen CASIO WATCH+ -asetusta automaattisen säätöajan asettamiseksi.
1. Napauta  CASIO WATCH+ kuvaketta puhelimen näytössä.

Näyttöön ilmestyy ”Searching for watch...”.
2. Pidä C-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.

Toimenpide käynnistää kellon ja puhelimen välisen kytkennän.
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3. Napauta puhelimen näyttöä järjestyksessä: ---> ”Watch settings”.
4. Napauta ”Time adjustment”.

• Suorita puhelimen näytön esittämät toimenpiteet.
Huom!
• Aika-asetuksen varsinainen säätö tapahtuu n. 30 sekunnin kuluttua ajan automaattisesta säädöstä.

Esimerkki: kun automaattiseksi säätöajaksi on asetettu 22:00, aika-asetuksen säätö käynnistyy 30 sekuntia myöhem-
min.

• Jos  CASIO WATCH+ varten on määritetty maailmanaika, sen aikasäätö ja kesäaika säätyy myös automaattisesti.
Maailmanaikakaupungin aikasäätö ja kesäajan vaihtuminen tapahtuu automaattisesti, kun kello on yhdistetty puheli-
meen Bluetooth-kytkennällä.

MAAILMANAIKAKAUPUNKIASETUKSET
Maailmanaikakaupungin asettaminen kellolle (CASIO WATCH+), siirtää kyseisen kaupungin aikaa ilmaisevat osoittimet
klo 9-asentoon.

Maailmanajan tunnit
ja minuutit

Maailmanajan tunnit

Huom!
• CASIO WATCH+ World Time mahdollistaa maailmanaikakaupungin valinnan n. 300 kaupunkivaihtoehdosta.
• Voit halutessasi vaihtaa kotikaupunkiajan ja maailmanaikakaupunkiajan keskenään.

Maailmanaikakaupungin valinta
1. Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta.
2. Pidä C-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.

Toimenpide käynnistää kellon ja puhelimen välisen kytkennän.
3. Napauta ”World time”.
4. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.

Kotikaupungin ja maailmanaikakaupungin vaihtaminen
1. Valitse kalenteritila pitämällä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
2. Pidä B-painiketta alaspainettuna n. kolme sekuntia.

Kellon iso tuntiosoitin ja minuuttiosoitin siirtyvät näyttämään nykyistä maailmanaikaa.
• Pienen näytön klo 9-asennossa sijaitsevat osoittimet siirtyvät näyttämään nykyistä kotiaikaa.

Ennen vaihtoa Vaihdon jälkeen

Huom!
• Tämä toiminto on erittäin kätevä siirtyessäsi aikavyöhykkeestä toiseen. Katso lisätietoja kohdasta ”siirtyminen toiseen

aikavyöhykkeeseen”.

SEKUNTIKELLOTIETOJEN KATSELU
Ominaisuudet
Tässä osassa selitetään millä tavalla kellon muistiin taltioituja kierros- ja väliaikoja (enintään 100 tallennetta) lähetetään.
CASIO WATCH+ mahdollistaa myös parhaan kierroksen, nopeuskeskiarvon tarkistamisen.
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Sekuntikellotietojen lähettäminen puhelimeen
Suorita alla estetyt toimenpiteet tietojen lähettämiseksi kellosta puhelimeen.
1. Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta.
2. Pidä C-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.

Toimenpide käynnistää kellon ja puhelimen välisen kytkennän.

3. Napauta puhelimen näyttöä järjestyksessä: ---> ”Data Box”.
4. Napauta ”Data transfer”.

• Puhelimen näyttöön ilmestyy sekuntikellon tietoja sisältävä lista.
• Napauta haluamaasi dataparametriä lisätietoja varten.

KIERROSAJAN TARKISTUS
Käytä CASIO WATCH+ kuvaketta tarkistaaksesi puhelimeen lähettämäsi tiedot.
1. Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta.
2. Napauta puhelimen näyttöä järjestyksessä: ”Data Box” ---> ”EQB-500”.
3. Napauta sekuntikellon tietolistasta tarkistettavaksi haluamiasi tietoja.

Toimenpide näyttää valitsemasi sekuntikellotiedot.
Huom!
• Napauttamalla ”Edit” näyttöön ilmestyy ruutu, jossa voit vaihtaa tieto-otsikoita ja poistaa kierrosaikatietoja.

NOPEUSTIETOJEN KATSELU
Suorita alla esitetyt toimenpiteet konfiguroidaksesi kellon ilmaisemaan nopeuksia.
1. Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta.
2. Pidä C-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.

Toimenpide käynnistää kellon ja puhelimen välisen kytkennän.

3. Napauta ”Stopwatch”.
4. Käytä näyttöön ilmestyvää ikkunaa etäisyyden ja etäisyysyksikön määrittämiseen.

Esimerkki: Kierrosajan tallennus
Tässä osassa selitetään millä tavalla kierrosaikoja taltioidaan kilpailun aikana ja tulokset tarkistetaan CASIO WATCH+ 
kuvakkeen avulla.

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.

(24)

8



Ennen kilpailua
Konfiguroi radan pituus- ja nopeusyksikköasetukset.
Nopeustietojen katselu

Kilpailun aikana
Mittaa kierrosajat.
1. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. 2 sekuntia.

Kello asettuu kalenteritilaan.

2. Paina A-painiketta kerran.
Kello asettuu sekuntikellotilaan.

Sekunnit
Minuutit

Tunnit
Nopeus

Tunnit
3. Mittaa aika suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet.

Käynnistys

Pysäytys
Voit tallentaa jokaisen mittaamasi kierrosajan painamalla D-painiketta sen lopussa.
• Kierrosajat taltioituvat 1/1000-sekunnin yksiköissä.

4. Paina D-painiketta nollataksesi ajan sekuntikellosta.
5. Paina A-painiketta kaksi kertaa palataksesi kalenteritilaan.
Kilpailun jälkeen
Tarkista mitatut kierrosajat.
Ajanottotietojen lähettäminen puhelimeen
Kierrosajan tarkistaminen

HÄLYTYKSEN ASETUS
1. Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta.
2. Pidä C-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.

Toimenpide käynnistää kellon ja puhelimen välisen kytkennän.

3. Napauta ”Alarm” (hälytys).
4. Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet.

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.

(24)

9



OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN SÄÄTÖ
Käytä CASIO WATCH+ kuvaketta osoittimien kohdistuksen säätämiseksi, jos ne ovat väärässä asennossa kellonajan
automaattivastaanoton jälkeen.
1. Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta.
2. Pidä C-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.

Toimenpide käynnistää kellon ja puhelimen välisen kytkennän.

3. Napauta puhelimen näyttöä järjestyksessä: ---> ”Watch settings”.
4. Napauta ”Adjusting home positions”.
5. Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet.

SÄHKÖPOSTIN TARKISTUS
Voit käyttää kellon näyttöä uusien sähköpostiviestien tarkistamiseen.
Aloittaminen
Rekisteröi sähköpostiosoitteesi tili CASIO WATCH+ kuvaketta käyttäen.
1. Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta.
2. Pidä C-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.

Toimenpide käynnistää kellon ja puhelimen välisen kytkennän.

3. Napauta puhelimen näyttöä järjestyksessä: ---> ”Alert settings”.
4. Napauta ”Check Emails”.
5. Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet.
Huom!
• Katso rekisteröintiä tukevat tilit alla olevalta listalta.

@gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.co.jp, @icloud.com, @aol.jp, @aol.com, @aim.com, @i.softbank.jp,
@outlook.jp, @outlook.com

Sähköpostin tarkistaminen
1. Paina D-painiketta, jos kello on kytketty puhelimeen. Jos kelloa ei ole kytketty puhelimeen, pidä C-painiketta

alaspainettuna 0.5 sekuntia.
Toiminto-osoitin siirtyy kohtaan tai .

Olet saanut uutta postia
käytä puhelinta postin tarkistamiseen.

PUHELIMEN ”FINDER”
Käytä puhelimen ”Finder” ominaisuutta asettaaksesi merkkiäänen puhelimeen etsimisen helpottamiseksi.
Merkkiääni kuuluu puhelimen kaikissa toimintatiloissa.
• Tämä toimin to on käytettävissä ainoastaan, kun CASIO WATCH+ on käynnistetty puhelimesta.

Tärkeää!
• Älä käytä tätä toimintoa paikoissa, joissa puhelimen soittoäänien käyttöä on on rajoitettu.
• Merkkiääni kuuluu suurella voimakkuudella. Älä käytä tätä toimintoa kuunnellessasi ääntä kuulokkeilla.
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1. Paina C-painiketta sulkeaksesi yhteyden, jos kello on kytketty puhelimeen.
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. 2 sekuntia.

Kello asettuu kalenteritilaan.

3. Pidä D-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.
Kellon sekuntiosoitin siirtyy symbolille ja puhelimesta kuuluu merkkisignaali.
• Puhelin soittaa merkkisignaalin muutaman sekunnin kuluttua.

4. Paina mitä tahansa painiketta, kun haluat katkaista merkkisignaalin.
• Voit katkaista merkkisignaalin painamalla mitä tahansa painiketta kellosta ainoastaan 30 ensimmäisten sekunnin

sisällä sen käynnistymisestä.

KELLON ASETUSTEN KONFIGUROINTI
Käytä CASIO WATCH+ ominaisuutta Bluetooth-kytkennän automaattisen irtikytkentäajan määrittämiseksi.  
1. Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta.
2. Pidä C-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia. Toimenpide käynnistää kellon ja puhelimen välisen kytkennän.

3. Napauta puhelimen näyttöä järjestyksessä: ---> ”Watch settings”.
4. Valitse muutettavaksi haluamasi asetus ja suorita sitten puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.

KELLON PALAUTTAMINEN TEHTAAN PERUSASETUKSILLE
Tässä osassa selitetään millä tavalla CASIO WATCH+ ominaisuutta käytetään kellon alla esitetyt toiminnot palautetaan
tehtaan tekemille perusasetuksille.
• Kellonajan säätö
• Maailmanaika
• Hälytys
• Sekuntikello
• Kytkentäaika
1. Vedä nuppu ulos toiseen napsahdukseen asti.
2. Pidä C-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.

Sekuntiosoitin tekee täyden kierroksen ja palauttaa asianosaiset asetukset tehtaan perusarvoille.

KYTKENTÄ
Puhelimen kanssa tehdyn kytkennän peruutus

Kytketty
Bluetooth-merkki

C-painikkeen painaminen katkaisee Bluetooth-yhteyden ja palauttaa sekunti-
osoittimen normaaliin toimintatilaan.
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Kytkentä puhelimeen
Tässä osassa selitetään, kuinka Bluetooth-kytkentä luodaan puhelimen ja siihen pariutetun kellon välille.
• Jos kelloa ei ole pariutettu kytkettäväksi tarkoitetun puhelimen kanssa, pariuta se suorittamalla toimenpiteet kohdasta

(3) Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa.
1. Aseta puhelin lähelle kelloa (yhden metrin sisälle).
2. Jos sekuntiosoitin ei osoita merkkiin, käynnistä kytkentä pitämällä C-painiketta alaspainettuna 0.5 sekuntia.

Sekuntiosoitin siirtyy merkille ilmaisten, että Bluetooh-kytkentä on valmis.
Tärkeää!
• Jos kytkennässä ilmenee ongelmia se voi tarkoittaa, että CASIO WATCH+

toiminto ei ole käynnissä puhelimessa. Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta
puhelimen näytöllä. Pidä sitten kellon C-painiketta alaspainettuna n. 0.5
sekuntia.

Huom!
• Kytkentä katkeaa, jos et suorita mitään toimenpidettä kellolla tai puhelimella tietyn ajan sisällä. Voit itse määrittää kytken-

nän katkaisuajan toimimalla seuraavasti: Käytä CASIO WATCH+ ominaisuutta ja valitse ”Watch settings” ---> ”Connec-
tion time” ja aseta katkaisuajaksi 3 minuuttia, 5 minuuttia tai 10 minuuttia.

Kellon asettaminen lentotilaan (Airplane Mode)
Käytä lentotilaa Bluetooth-radioaaltosäteilyn katkaisemiseksi. Aktivoi lentotila ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai
missä tahansa muussa paikassa, jossa radioaaltosäteily on kielletty.
1. Paina C-painiketta katkaistaksesi kytkennän, jos kello on liitetty puhelimeen.
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. 4 sekuntia.

Kello asettuu lentotilaan ja toiminto-osoitin siirtyy lentotilamerkkiin.
• Joka kerta, kun A-painiketta pidetään alaspainettuna n. 4 sekuntia, kello joko asettuu lentotilaan tai poistuu

siitä.

Lentotilamerkki

Pariutustietojen poisto
Pyyhi pariutustiedot CASIO WATCH+ toiminnosta, puhelimesta ja kellosta , jos haluat peruuttaa kellon ja puhelimen
välisen pariuttamisen.

Pariuttamistietojen pyyhintä CASIO WATCH+ -toiminnosta
1. Katkaise yhteys painamalla C-painiketta, jos kello on kytketty puhelimeen.
2. Napauta ”Connection settings” CASIO WATCH+ näytöstä.
3. Valitse pyyhittäväksi haluamasi pariutustiedot ”Previously registered watch” listalta.
4. Napauta ”Delete pairing registration”.
5. Napauta ”Yes”.

Toimenpide pyyhkii CASIO WATCH+ pariutustiedot.

Pariutustietojen pyyhintä puhelimesta
iPhone-käyttäjät
1. Napauta ”Settings” ---> ”Bluetooth” puhelimen aloitusnäytöstä.
2. Napauta ”CASIO EQB-500” perässä olevaa symbolia.
3. Napauta ”Unpair”.

Toimenpide pyyhkii kellon pariutustiedot puhelimesta.
4. Selaa tilariviä alaspäin ja avaa ilmoituspaneeli
5. Katkaise Bluetooth-yhteys napauttamalla (Bluetooth) symbolia ja aktivoi se sitten uudelleen.
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Huom!
• Huomio, että suoritettavat todelliset toimenpiteet riippuvat käyttämäsi puhelimen tyypistä. Tutustu puhelimen mukana

oleviin ohjeisiin.

Pariutustietojen pyyhintä kellosta
1. Vedä nuppi ulos toiseen napsahdukseen asti.

Nuppi

2. Pidä D-painiketta alaspainettuna n. 5 sekuntia.
Sekuntiosoitin tekee täyden kierroksen ja kellon nykyiset pariutustiedot pyyhkiytyvät.

3. Työnnä nuppi takaisin sisään.

Kytkentä toiseen puhelimeen
Alla esitetyt toimenpiteet on tehtävä joka kerta, kun ostat uuden puhelimen tai haluat tehdä Bluetooth-kytkennän toiseen
puhelimeen.
1. Pyyhi  nykyiset pariutustiedot.

2. Pariuta kello toisen puhelimen kanssa.

Toisen kellon kytkeminen puhelimeen
Suorita alla estetyt toimenpiteet ennen toisen kellon (esim. ostettuasi uuden kellon) pariuttamista puhelimen kanssa.

Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa
1. Napauta  CASIO WATCH+ ”Connection settings”.
2. Napauta ”Connect new watch”.
3. Valitse kellon nimi, jonka haluat kytkeä ja napauta sitten ”Next”.

• Saara pariuttaminen päätökseen seuraamalla kellon näyttöön ilmestyviä ohjeita.

Kytkentä kelloon, joka on jo pariutettu
1. Napauta  CASIO WATCH+ ”Connection settings”.
2. Napauta kytkettäväksi haluamasi puhelimen nimeä ”Previously registered watch” listalta.
3. Napauta ”Connect to this***”.

Saata kytkentätoimenpiteet päätökseen seuraamalla puhelimen näyttöön ilmestyviä ohjeita.

Tärkeää!
• Puhelimen voi kytkeä vain yhteen kelloon kerralla. Tehdäksesi kytkennän johonkin toiseen kellon, sinun on ensin

katkaistava nykyinen kytkentä.

KELLON ASETUKSET
Tomi alla esitetyllä tavalla konfiguroidaksesi nykyiset kotiaika- ja maailmanaika-asetukset manuaalisesti.
Esivalmistelu
Suorita tämä toimenpide kalenteritilassa. Käytä A-painiketta navigoidaksesi kalenteritilaan.
Toimintatilojen välinen navigointi

Kalenteritila
Kellonajan ja päivämäärän asetus
Puhelimeen kytkettynä kello säätää päivä- ja aika-asetukset automaattisesti
puhelimen asetusten mukaisesti. Käytä seuraavia toimenpiteitä säätääksesi
päivä- ja aika-asetukset, jos kelloa ei ole kytketty puhelimeen.
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1. Vedä nuppi ulos toiseen napsahdukseen asti.
Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon, toiminto-osoitin siirtyy 0-asentoon ja mahdollistaa tuntien sekä minuuttien
asettamisen.
• Nupin toiminta on poiskytkettynä toiminto-osoittimen liikkuessa.

Tunnit Minuutit

Nuppi

Toiminto-osoitin
2. Säädä tunti- ja minuuttiasetukset kääntämällä nuppia.

• Kaksoisaika-asetus (Dual Time) säätyy myös nykyisen aika-asetuksen mukaisesti. 
Nupin toiminta on poiskytkettynä kaksoisajan säätyessä.

3. Paina A-painiketta.
Tämä mahdollistaa kuukauden ja päivämäärän asetustoimenpiteet.

4. Vaihda kuukausi painamalla B-painiketta.
5. Vaihda päivämäärä kiertämällä nuppia.
6. Paina A-painiketta.

Toimenpide mahdollistaa vuosimäärän kymmenluvun asettamisen.

Kuukausi Päivä

7. Aseta kymmenluku kiertämällä nuppia.
Kymmenluku

8. Paina A-painiketta. Toimenpide mahdollistaa vuosiluvun ensimmäisen numeron asettamisen.
9. Aseta vuosiluvun ensimmäinen numero kiertämällä nuppia.

Vuosiluvun ensimmäinen numero
10.Työnnä nuppi takaisin sisään kuullessasi aikamerkin.

KAKSOISAIKA-ASETUSTEN KONFIGUROINTI
Kaksoisaika mahdollistaa kellonajan tarkistamisen toisesta aikavyöhykkeestä.

Kaksoisaika

Kaksoisajan tunnit
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1. Vedä nuppi ulos toiseen napsahdukseen asti. Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon.
2. Säädä kaksoisaika-asetus kiertämällä nuppia.

• Voit säätää kaksoisaikaa 15-minuutin tarkkuudella.
Kaksoisajan tuntiosoitin

Kaksoisajan minuuttiosoitin
Nuppi

Kaksosajan tuntiosoitin
3. Työnnä nuppi takaisin sisään.

Kotiaika- ja kaksoisaika-asetusten  keskinäinen vaihto
Voit vaihtaa kotiajan kaksoisaikaan pitämällä B-painiketta alaspainettuna n. kolme sekuntia.

Ennen vaihtoa Vaihdon jälkeen

Huom!
• Ainoastaan aika-asetukset vaihtuvat, jos käytät pientä tunti- ja minuuttiosoitinta kaksoisaikaa varten. Päiväilmaisimen

asento ei muutu.

SEKUNTIKELLO
Sekuntikellolla voit mitata aikaa yhteensä 23 tuntiin, 59 minuuttiin, 59 sekuntiin asti.
Sekuntikellolla voi mitata myös väliaikoja.

Valmistautuminen
Suorita tämä toimenpide sekuntikellotilassa. Navigoi sekuntikellotilaan käyttämällä A-painiketta.
Toimintatilojen välinen navigointi

Sekuntikellotila

KOKONAISAJAN MITTAUS
Sekunnit

Minuutit

Tunnit
Nopeus

Tunnit
1. Mittaa kokonaisaika suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet.

Käynnistys

Pysäytys

Käynnistys

Pysäytys
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2. Paina D-painiketta nollataksesi kokonaisajan.
3. Palaa takaisin kalenteritilaan painamalla A-painiketta kaksi kertaa.

VÄLIAIKOJEN MITTAUS
Sekunnit

Minuutit

Tunnit
Nopeus

Tunnit
1. Mittaa väliaika suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet.

Käynnistys

Väliaika

Pysäytys
* Joka kerta, kun D-painiketta painetaan, siihen pisteeseen mitattu aika (väliaika) ilmestyy näyttöön 10 sek. ajaksi.

2. Nollaa kokonaisaika painamalla D-painiketta.
3. Palaa takaisin kalenteritilaan painamalla A-painiketta kaksi kertaa.
Huom!
• Kellon muistiin mahtuu jopa 100 väliaikatallennetta. Käytä CASIO WATCH+ toimintoa väliaikojen tarkistamiseen.

HÄLYTYKSET
Kellosta kuuluu piippaussignaali, kun asetettuhälytysaika koittaa.
Valmistautuminen
Suorita tämä toimenpide hälytystilassa. Navigoi hälytystoiminnolle käyttämällä A-painiketta.
Toimintatilojen välinen navigointi

Hälytystila

HÄLYTYSASETUSTEN KONFIGUROINTI
1. Toimenpide aktivoi hälytyksen.

Minuutit
Tunnit

Nuppi
Tunnit

Hälytys päällä
2. Vaihda hälytysaika-asetusta kiertämällä nuppia.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään.
4. Palaa takaisin kalenteritilaan painamalla A-painiketta kaksi kertaa.
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HÄLYTYKSEN AKTIVOINTI / PERUUTUS
Joka kerta, kun B-painiketta painetaan, hälytys joko aktivoituu (on) tai peruuntuu (off).

Päällä Pois

HÄLYTYKSEN PYSÄYTYS
Voit katkaista hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta sen käynnistyttyä.

OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN KORJAUS
Voimakas magnetismi tai isku voi muuttaa osoittimien ja päiväilmaisimen kohdistusta. Suorita osoittimien kohdistuksen
korjaus, jos ne ovat väärissä asennoissa.

Osoittimien asentojen säätäminen
1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen napsahdukseen asti.  
2. Pidä D-painiketta alaspainettuna n. viisi sekuntia.

Toimenpide mahdollistaa pienen tuntiosoittimen, pienen minuuttiosoittimen ja pienen 24-tunnin osoittimen kohdis-
tuksen säätämisen.

Pieni tuntiosoitin

Pieni minuuttiosoitin

Pieni tuntiosoitin
3. Kohdista pieni tuntiosoitin, pieni minuuttiosoitin ja pieni 24-tunnin osoitin klo 12-asentoon kiertämällä nuppia.
4. Paina A-painiketta.

Toimenpide aktivoi osoittimien säätötilan.

Toiminto-osoitin
5. Säädä toiminto-osoitin 0-asentoon kiertämällä nuppia.
6. Paina A-painiketta.

Toimenpide mahdollistaa tuntiosoittimen, minuuttiosoittimen ja 24-tunnin osoittimen kohdistuksen säätämisen.
Tuntiosoitin

Minuuttiosoitin Tuntiosoitin

7. Säädä tunti- ja minuuttiosoittimet 12-asentoon.
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8. Paina A-painiketta.
Toimenpide mahdollistaa sekuntiosoittimen kohdistamisen.

Sekuntiosoitin

9. Säädä sekuntiosoitin 12-asentoon kiertämällä nuppia.
10. Paina A-painiketta.

Toimenpide mahdollistaa päiväilmaisimen kohdistuksen säätämisen.

Päiväilmaisin
11. Kohdista numero 1 päiväilmaisimen keskiosaan kiertämällä nuppia.
12. Työnnä nuppi takaisin sisään.

SIIRTYMINEN TOISELLE AIKAVYÖHYKKEELLE
Suorita alla esitetyt toimenpiteet vaihtaaksesi päivä- ja aika-asetukset kohteen sijaintia vastaaviksi.
Ennen lentoa
Konfiguroi maailmanaika (kaksoisaika) määränpään kellonajan mukaan.

Kohdevyöhykkeen aika Nykyinen aika

Katso: Maailmanaikakaupunkiasetukset

Katso: Kaksoisaika-asetusten konfigurointi

Ennen koneen nousua
Aseta kello lentotilaan lentomiehistön ilmoittaessa tästä.

Lentotilamerkki

Katso: Lentotilan valinta
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Ennen perille saapumista
Vaihda alkuperäisen aikavyöhykkeen aika kohdevyöhykkeen aikaan.

Alkuperäinen vyöhyke Kohdevyöhyke

Katso: Kotiajan ja maailmanajan vaihtaminen

Katso: Kotiaika- ja kaksoisaika-asetusten vaihtaminen

Saavuttuasi perille
Sulje kellon lentotila.
Katso: Lentotilan valinta

MUITA TIETOJA
Tuetut puhelinmallit
Tutustu CASIO-verkkosivuihin tuettuja puhelinmalleja koskevia lisätietoja varten.
http://edifice-watches.com/asiamea/en/collection/link_with_smartphone/EQB-500/

MOBILE LINK-VAROITUKSIA
Oikeudelliset varotoimet
Tämä kello täyttää tai on vastaanottanut radiolakeja koskevan hyväksynnän eri mailta tai maantieteellisiltä alueilta.
Kellon käyttäminen alueella , jossa se ei täytä tai sillä ei ole sovellettujen radiolakien hyväksyntää, on lainvastainen teko.
Tutustu lisätietoja varten CASIO-kotisivuihin.
http://world.casio.com/ce/BLE/
• Tämän kellon käyttö lentokoneen sisällä on jokaisen yksittäisen maan ilmailulakien rajoittama. Noudata lentomiehistön

antamia ohjeita.

Mobile Link-toiminnon käyttöä koskevat varotoimet
• Pidä kello ja puhelin lähellä toisiaan käyttäessäsi sitä yhdessä puhelimen kanssa. Ohjeeksi suositamme kaksi metriä,

mutta paikalliset olosuhteet (seinät, huonekalut, jne.), rakennuksen rakenne ja muut tekijät voivat vaatia lyhyemmän
välimatkan.

• Muut laitteet (sähkölaitteet, audiovisuaaliset laitteet, toimistolaitteet jne.) voivat häiritä kellon toimintaa.
Erityisesti mikroaaltouuni voi vaikuttaa kellon toimintoihin. Kello ei pysty kommunikoimaan normaalisti, jos lähistöllä 
käytetään mikroaaltouunia. Kello voi myös vastaavasti aiheuttaa häiriöitä radiovastaanottoon ja TV-kuvaan.

• Kellon Bluetooth-toiminto käyttää samaa taajuusaluetta (2.4 GHz) kuin langattomat LAN-laitteet. Tällaisten laitteiden
käyttö kellon välittömässä läheisyydessä aiheuttaa radiotaajuushäiriöitä, hidastaa tiedonvälitysnopeutta, häiritsee kel-
lon ja langattoman LAN-laitteen toimintaa tai jopa kommunikointivian.

Kellon lähettämien radioaaltojen katkaisu
Kello lähettää radioaaltoja aina, kun sekuntiosoitin osoittaa kohtaan /(Bluetooth kytketty) tai ”R” (Bluetooth-kytkentä on
valmiustilassa). Kello yrittää päivittää aika-asetukset puhelimen kanssa kerran päivässä, vaikka sekuntiosoitin ei osoita koh-
taan     tai ”R”.
Kun oleskelet sairaalassa tai muussa paikassa, jossa radioaaltoja ei saa käyttää, katkaise radioaaltojen lähetys painamalla
C-painiketta Bluetooth-kytkennän katkaisemista varten.
Valitse sitten lentotila pitämällä A-painiketta alaspainettuna n. neljä sekuntia.

Normaali aika Lentotila aktivoitu

Katso: Lentotilan valinta
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TEKIJÄNOIKEUDET JA REKISTERÖIDYT TEKIJÄNOIKEUDET
• Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc. rekisteröimä tavaramerkki.
• iPhone ja App Store ovat Apple Inc. rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• GALAXY Note ja GALAXY S ovat Samsung Electronics Co., Ltd. rekisteröimiä tavaramerkkejä.
• Android ja Google Play ovat Google Inc. rekisteröimiä tavaramerkkejä.
• Muut käyttöoppaassa mainitut nimet ja tuotteet ovat vastaavien yhtiöiden tavaramerkkejä tai niiden rekisteröimiä tavara-

merkkejä.

VIANETSINTÄ
Puhelimen pariuttaminen ei onnistu
KYSYMYS 1: Kellon ja puhelimen välinen pariuttaminen ei onnistu?

Tarkista sisältyykö puhelimen malliin ja käyttöjärjestelmään kellon tuki.
Lisätietoja löytyy CASIO-kotisivuilta.

CASIO WATCH+ on asennettava puhelimeen, jotta kytkeytyminen
kellon onnistuu.
(1) Asenna vaadittu sovellus puhelimeen.

Konfiguroi puhelimen Bluetooth-asetukset. Tutustu puhelimen mukana oleviin ohjeisiin lisätietoja varten.
iPhone-käyttäjät
• ”Settings” ---> ”Bluetooth” ---> On
• Settings” ---> ”Privacy” ---> ”Bluetooth Sharing” ---> ”CASIO WATCH+” ---> On
Android-käyttäjät
• Aktivoi Bluetooth

Joissakin puhelimissa on katkaistava BT Smart, jotta CASIO WATCH+ toimii. Katso tarkemmat asetustoimen-
piteet puhelimen mukana olevista ohjeista.
• Valitse puhelimen perusnäyttö ja napauta: ”Menu” ---> ”Settings” ---> ”Bluetooth” --- ”Menu” ---> ”BT Smart

settings” ---> ”Disable”.
Puhelimen uudelleenkytkentä ei onnistu
KYSYMYS 1: Kello ei kytkeydy puhelimeen uudelleen sen jälkeen, kun kytkentä on katkaistu.

Varmista, että CASIO WATCH+ on käynnissä puhelimessasi. Napauta puhelimen näytössä näkyvää CASIO
WATCH+ kuvaketta. Pidä sitten C-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.
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Käytätkö tuettua 
puhelinmallia?

Onko CASIO WATCH+ asennettu
puhelimeesi?

Onko puhelimen Bluetooth-ase-
tukset konfiguroitu oikein?

Muut kuin yllä mainitut.

Onko CASIO WATCH+ käynnissä
puhelimessasi



Katkaise ensin virta puhelimesta. Kytke sitten virta päälle uudelleen ja napauta CASIO WATCH+ kuvaketta.
Pidä tämän jälkeen  C-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.

KYSYMYS 2: Puhelin on lentotilassa.
Kytkeytyminen kelloon ei onnistu puhelimen ollessa lentotilassa (Airplane Mode). Sulje puhelimen lentotila, mene puhe-
limen perusnäyttöön ja napauta CASIO WATCH+ kuvaketta. Pidä sitten C-painiketta (CONNECT) alaspainettuna n. 0.5
sekuntia.
KYSYMYS 3: Puhelin on lentotilassa.
Sulje puhelimen lentotila. Pidä sitten C-painiketta alaspainettuna kellosta n. 0.5 sekuntia.

KYSYMYS 4: Olen vaihtanut puhelimen Bluetooth kytkennät ”enabled” (kytketty) asetukselta ”disabled” (katkaistu)
asetukselle ja nyt uudelleenkytkentä ei onnistu.

Valitse puhelimesta ensin katkaise, kytke sitten Bluetooth uudelleen ja napauta CASIO WATCH+ kuvaketta. 
Pidä sitten C-painiketta alaspainettuna kellosta n. 0.5 sekuntia.

KYSYMYS 5: Bluetooth-kytkentä ei onnistu uudelleen sen jälkeen, kun virta on välillä katkaistu puhelimesta.
Kytke puhelimeen virta ja napauta CASIO WATCH+ kuvaketta. Pidä sitten C-painiketta (CONNECT) 
alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.

Puhelin-kello kytkentä
KYSYMYS 1: Puhelimen ja kellon välinen kytkentä ei onnistu.

Katkaise puhelimesta virta ja kytke se päälle uudelleen. Napauta sitten CASIO WATCH+ kuvaketta.
Pidä tämän jälkeen  C-painiketta alaspainettuna kellosta n. 0.5 sekuntia.

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.

(24)

21

Oletko yrittänyt katkaista virran puheli-
mesta ja kytkeä sen päälle uudelleen

Oletko yrittänyt katkaista virtaa puheli-
mesta ja kytkeä sen päälle uudelleen?



Suorita alla esitetyt toimenpiteet ja pariuta kellon ja puhelin uudelleen.
(1) Pyyhi pariutustiedot kellosta.
(2) Pyyhi pariutustiedot CASIO WATCH+ sovelluksesta.
(3) Pyyhi pariutustiedot puhelimesta.

Katso: Pariutustietojen pyyhintä

Kytkentä toiseen puhelimeen
KYSYMYS 1: Käyttämäsi kellon kytkentä toiseen puhelimeen.

Pyyhi pariutustiedot käyttämästäsi puhelimesta ja pariuta se toisen puhelimen kanssa.
Katso: Kytkentä toiseen puhelimeen

Puhelimen Finder
KYSYMYS 1: Phone Finder ei toimi.

Puhelimen Finder ei toimi Bluetooth-kytkennän aikana.

Tarkista, onko CASIO WATCH+ käynnissä puhelimessasi. Napauta puhelimen näytöllä näkyvää  CASIO 
WATCH+ kuvaketta.

Jos puhelin ei vastaa muutamassa sekunnissa se voi tarkoittaa, että puhelin sijaitsee liian kaukana kellosta.
Siirrä puhelin toiseen paikkaan ja yritä uudelleen.

KYSYMYS 2: Kestää hetken ennen kuin puhelin vastaa.
Puhelimesta kuuluu merkkiääni, kun se on kytkeytynyt kelloon (muutamassa sekunnissa).

KYSYMYS 3: Kello ei löydä puhelinta vaikka se on aivan lähellä.
Koska kommunikointi tapahtuu radioaalloilla, kello ei löydä puhelinta vaikka se olisi kahden metrin sisällä.
Tietyt ympäristöt voivat tehdä kommunikointialueen hyvin lyhyeksi.

Sähköpostin tarkistaminen (Email)
KYSYMYS 1: Minkä tyyppisiä sähköpostitilejä on mahdollista tarkistaa?

KYSYMYS 2: Kuinka monta sähköpostitiliä on mahdollista konfiguroida saapuvaa postihälytystä varten.
CASIO WATCH+ tukee jopa viiden sähköpostitilin rekisteröintiä.

KYSYMYS 3: Mitä postitietoja kello näyttää?
Kellon toiminto-osoitin näyttää, onko puhelimesi vastaanottanut uutta postia.
• Sinulla on uutta postia, jos toiminto-osoitin osoittaa kohtaan.
• Sinulla ei ole uutta postia, jos toiminto-osoitin osoittaa kohtaan.

KYSYMYS 4: Kestää kauan ennen kuin postitiedot ilmestyvät kellon näyttöön.
Sähköpostin tarkistaminen kestää n. 10 sekuntia.
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Onko kello uudelleenpariutettu puhe-
limen kanssa?

Onko puhelimen ja kellon välinen 
kytkentä katkaistu?

Onko CASIO WATCH+ käynnissä
puhelimessasi?

Muu kuin yllä esitetty.



KYSYMYS 5: Kello ei tarkista, onko sähköpostia saapunut.

Käytä CASIO WATCH+ ominaisuutta rekisteröidäksesi sähköpostitilin, jonka haluat tarkistaa.

Tarkista, onko CASIO WATCH+ käynnissä puhelimessa. Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta puhelimen
näytöllä.

Automaattinen ajansäätö
KYSYMYS 1: Koska puhelin tahdistaa aika-asetuksen kellon kanssa?

Käytä CASIO WATCH+ ominaisuutta automaattisäädön käynnistysajan määrittämiseen.
Kello tahdistaa ajan myös automaattisesti aina, kun se kytketään puhelimeen.

KYSYMYS 2: Aika ei säädy automaattisen säätöajan koittaessa.
Kun 30 sekuntia on kulunut automaattisen säätöajan koittamisesta, kello kytkeytyy puhelimeen ja säätää
aika-asetuksen tämän mukaisesti.

KYSYMYS 3: Näyttö ei ilmaise aikaa oikein.
Puhelimen aika-asetus on väärä.

iPhone-käyttäjät

Android-käyttäjät
Tutustu puhelimen mukana oleviin ohjeisiin.
KYSYMYS 4: Näytön ilmaisema kellonaika ja maailmanaika on pari tuntia väärässä.

Luo kytkentä puhelimen ja kellon välille ja korjaa aika-asetus.
KYSYMYS 5: Näytön ilmaisema kellonaika ja maailmanaika on tunnin väärässä.

Aluettasi koskeva talvi-/kesäaika-asetus on vaihtunut. Luo kytkentä puhelimen ja kellon välille ja korjaa aika-
asetus.

Maailmanaika
KYSYMYS 1: Maailmanaikakaupunkia koskeva aika on väärä.

Kesäaika alkamisaika, päättymisaika ja kellonaika tai muut asetukset vaihtuvat viranomaisten toimesta.
KYSYMYS 2: Maailmanaikakaupungin aika on väärä, kun kotikaupunkiaika vaihdetaan maailmanaikakaupungin aikaan.

Käytä CASIO WATCH+ toimintoa maailmanaikakaupunkiajan määrittämiseen.
Osoittimien liike ja näytöt
KYSYMYS 1: En tiedä missä toimintatilassa kello on

Pidä A-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia palataksesi kalenteritilaan.
Katso: Toimintatilojen välinen navigointi
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Onko sähköpostitilisi rekisteröity?

Onko CASIO WATCH+ käynnissä?



KYSYMYS 2: Painikkeet eivät toimi osoittimien siirtyessä nopeasti eteenpäin.
Toimintatilan navigointipainiketta lukuunottamatta painikkeiden toiminnot kytkeytyvät pois, kun osoittimien
pikasiirto on käynnissä. Pysäytä osoittimien pikasiirto, kun haluat suorittaa jonkin painiketoimenpiteen.

KYSYMYS 3: Sekuntiosoitin siirtyy kahden-sekunnin askelin.
Akun varaus on matala. Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.

Katso: Kellon lataaminen

KYSYMYS 4: Kaikki osoittimet pysähtyvät 12-asentoon ja painikkeet eivät toimi.
Akku on tyhjä. Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.

Katso: Kellon lataaminen

KYSYMYS 5: Osoittimet alkavat äkillisesti siirtyä suurella nopeudella.
Tämä johtuu yhdestä alla luetelluista syistä. Se ei tarkoita toimintavikaa.
Odota, kunnes osoittimien normaali liike palautuu.
• Kello on palautumassa virransäästötilasta.

Katso: Virransäästötila

• Kellon aika-asetukset säätyvät puhelimen asetusten mukaisesti.
Katso: Automaattinen ajansäätö

KYSYMYS 6: Osoittimet pysähtyvät ja painikkeet eivät toimi.
Kello on latauksen palautustilassa. Odota, kunnes toiminto päättyy (n. 15 minuuttia). Kello palautuu
nopeammin, jos jätät sen johonkin kirkkaasti valaistuun paikkaan.

KYSYMYS 7: Osoittimien ja päiväilmaisimen kohdistus on väärä.
Voimakas magnetismi tai kelloon kohdistunut isku voi siirtää osoittimet pois kohdistuksesta.
Korjaa osoittimien kohdistus käyttämällä CASIO WATCH+ ominaisuutta.

Katso: Osoittimien kohdistuksen säätö

KYSYMYS 8: Aika-asetus on oikein, mutta päiväilmaisin näyttää on päivien välissä.
Tämä on normaali vaihtumisprosessi. Katso alla oleva osa päivien vaihtumista koskevia lisätietoja varten.

Katso: Osoittimien ja päiväilmaisimen asetusten vaihto

Nupin toiminta
KYSYMYS 1: Mitään ei tapahdu, kun nuppia kierretään.

Jos et suorita mitään toimenpidettä n. kahteen minuuttiin nupin ulosvetämisestä (n. 30 minuuttia, kun
kyseessä on osoittimien ja päiväilmaisimen kohdistustoimenpiteet), nupin toiminnot kytkeytyvät pois
automaattisesti. Työnnä tällaisessa tapauksessa nuppi takaisin sisään ja vedä se sitten ulos uudelleen.

Katso: Nupin käyttö

KYSYMYS 2: Nupin toiminnot eivät toimi.
Nuppi kytkeytyy pois käytöstä osoittimien pikasiirron ajaksi. Pysäytä osoittimien pikasiirto voidaksesi suorit-
taa haluamasi toimenpiteen nupilla.

Lataaminen
KYSYMYS 1: Kello ei toimi vaikka se on altistettuna valolle.

Kello pysähtyy aina, kun akusta loppuu virta. Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut
riittävästi.

Katso: Kellon lataaminen
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