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CASIO 5512
Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.
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Osoittimien kohdistuksen ja päivyrin säätö 20
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Muita tietoja 22
Vianetsintä 24

PERUSTOIMENPITEET
Tämä osio tarjoaa yleiskatsauksen kellosta ja sen toiminnoista.

Huom!
• Käyttöoppaan piirrokset ovat ainoastaan helpottamaan selityksiä ja ne saattavat poiketa jonkin verran vastaavista

piirroksista.

KELLOTAULUN OSAT
1. Kierrosarviointialue

Kellon ollessa ajanottotilassa, toiminto-osoitin ilmaisee mitattavan
kierroksen ja tavoitteen välisen aikaeron.

2. F/T-merkit
Sekuntiosoitin osoittaa nykyisen tavoiteaikatyypin asettaessasi
tavoitekierrosaikaa kierrosajan ja tavoitearvon välistä laskentaa

 varten.
F: FASTEST (nopein)
T: TARGET (tavoite)

3. R-merkki
Osoitin osoittaa "R" asentoa kellon ollessa kytkentävalmiudessa puhelinta varten..

4. Lataustaso
Osoitin ilmaisee akun nykyisen varaustason kellon ollessa kalenteri- tai hälytystilassa.

5.   merkki
Osoitin osoittaa     merkkiä, kun kello on kytketty puhelimeen.

6. AL-merkki
Osoitin osoittaa "AL" merkkiä, kun kello on hälytystilassa.

7. Hälytysasetus, sekuntikellon hälytyssummeriasetus
Kellon ollessa hälytystoiminnossa, sekuntiosoitin ilmaisee, onko sekuntikellon piippaussummeri päällä tai pois-
kytketty.
ON: Hälytys on päällä
OFF: Hälytys on katkaistu

8. Viikonpäivä
Toiminto-osoitin osoittaa kuluvan viikonpäivän.

9. Viikonpäivä
Konfiguroidessasi aika-asetuksia nykyisessa sijaintipaikassasi (kotikaupunki) sekuntiosoitin ilmaisee, onko kyseessä
aamupäivä a.m. tai iltapäivä p.m.
A: AM (aamupäivä)
P: PM (iltapäivä)
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TOIMINTOJEN VÄLINEN NAVIGOINTI
Kello sisältää alla esitetyt toiminnot.

Bluetooth-kytkentä Paina A toimintojen välistä navigointia varten. Pidä A alaspainettuna 
n. 2 sekuntia valitaksesi kalenteritoiminnon. Paina C n. 2 sekuntia
suorittaaksesi kytkennän puhelimeen.
• Kello ei pysty kykeytymään puhelimen kanssa ajanoton ollessa 

käynnissä.

Mikä tahansa TOIMINTOJEN YLEISKATSAUS
(n. 2 sekuntia) painike Kalenteritoiminto

Kalenteritilassa iso tunti- ja minuuttiosoitin näyttävät kellonajan nykyisestä
Kalenteritoiminto sijainnistasi (kotikaupunki), pienen näytön tunti- ja minuuttiosoittimen

näyttäessä toisen ajan (kaksoisaika).

Nykyisen sijinnin/maailman-
ajan vaihto (pidä alaspainet-
tuna n. 3 sekuntia)

Hälytys- Sekuntikello- Phone Finder (pidä alas-
toiminto toiminto painettuna n. 1.5 sekuntia)

1. Viikonpäivä nykyisessä sijaintipaikassasi (kotikaupunki)
2. Lataustaso
3. Sekunnit nykyisessä sijaintipaikassasi (kotikaupunki)
4. Kaksoisajan tunnit
5. Kaksoisajan minuutit
6. Kaksoisajan 24-tunnin osoitin

Näytön A-puoli näyttää a.m. ajan ja B-puoli p.m. ajan.

Sekuntikellotoiminto
Sekuntikellotilassa iso tunti- ja minuuttiosoitin näyttävät kellonajanellonajan nykyisestä sijainnistasi (kotikaupunki),
muiden osoittimien näyttäessä sekuntikellon mittaman kokonaisajan.

Käynnistys/pysäytys

Väliaika/nollaus

1. Kierrosajan arviointi
Katso osio "Kierrosajan ja tavoiteajan välinen tarkistus"

2. Sekuntikellon sekunnit
3. Sekuntikellon 1/20 (0.05) sekunnit
4. Sekuntikellon tunnit
5. Sekuntikellon minuutit

Näytön A-puoli näyttää tunnit 0 - 12 väiseltä ajalta ja B-puoli tunnit 12 - 24 väliseltä
ajalta.

Hälytystoiminto
Hälytystoiminnossa iso tunti- ja minuuttiosoitin näyttävät kellonajan nykyisestä sijainnistasi (kotikaupunki), pienen näytön
tunti- ja minuuttiosoittimen näyttäessä hälytysaika-asetuksen.

Hälytyksen päälle-/poiskytkentä

1. Toimintatila
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2. Hälytys päällä/pois päältä
Sekuntiosoitin osoittaa "ON" asentoa kun hälytys on päällä tai "OFF" asentoa kun hälytys on katkaistu.

3. Hälytysajan minuutit
4. Hälytysajan tunnit
5. Hälytyksen 24-tunnin osoitin

Näytön A-puoli näyttää a.m. ajan ja B-puoli p.m. ajan.

NUPIN KÄYTTÖ
Kellon nuppi on sisäänkierrettävä lukittava nuppi. Voidaksesi käyttää nuppia sinun on ensin avattava liertämällä sitä
 itseäsi kohti (vasemmalle).

Nuppi

Avaa

Nupin ulosvetäminen ja sisääntyöntäminen
Ennen nupin käyttämistä se on vedettävä ulos ensimmäiseen tai toiseen naksahduskohtaan asti, kuten piirros alla
osoittaa. Noudata varovaisuutta vetäessäsi nupista.

Ensimmäinen naksahdus

Normaali kellonaika

Toinen naksahdus

Tärkeää!
Muista työntää nuppi sisään ennen sen kiinni kiertämistä välttääksesi kellon vesitiivyden huononemisen ja/tai iskusta
johtuvan vahingoittumisen.

Kierrä kiinni

• Varo käyttämästä liiallista voimaa työntäessäsi nupin takaisin sisään.

Osoittimien pikasiirto eteen-/taaksepäin
Vedettyäsi nupin ulos, kierrä sitä nopeasti kaksi kertaa peräkkäin siirtääksesi osoittimia suurella nopeudella eteen- tai
taaksepäin. Voit lisätä osottimien pikasiirtonopeutta kiertämällä nuppia uudelleen kaksi kertaa peräkkäin osoittimien
ollessa nopeassa siirtotilassa.

Osoittimien pikasiirron pysäyttäminen
Kierrä nuppia pikasiirtoa vastakkaiseen suuntaan tai paina mitä tahansa painiketta.

Huom!
• Nupin toiminnot peruuntuvat automaattisesti, jos et suorita mitään toimenpidettä n. kahteen minuuttiin sen ulosvetä-

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

OSOITTIMIEN JA PÄIVYRIN LIIKE
Toiminto-osoitin

Toiminto-osoittimen ja päivyrinäytön liike
Kellon päiväasetuksen vaihtaminen aiheuttaa myös toiminto-osoittimen siirtymisen.

Päivyri
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Päivyri
• Päivyrinäytön vaihtuminen voi kestää n. 15 - 30 sekuntia siitä, kun kellonaika saavuttaa keskiyön.

Toiminto-osoitin siirtyy päivyrinäytön vaihtuessa.
• Päivyri ei vaihdu oikealla tavalla, ajanotto on käynnissä sekuntikellolla.

LATAAMINEN AURINKOENERGIALLA
Kellon voimalähteenä toimii ladattava akku, joka latautuu aurinkopaneelin tuottamalla sähköllä. Aurinkopaneeli on
integroitu kellon näyttötauluun, joka synnyttää sähköä aina, kun näyttötaulu 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.

Lataustason tarkistaminen
Voit määrittää kellon  ykyisen lataustason tarkistamalla mihin asentoon osoitin osoittaa.

Lataustaso 1: Hyvä (High)
Lataustaso 2: Hyvä (Medium)
Lataustaso 3: Hyvä (Medium)
Lataustaso 4: Matala (Low)

Jäljellä oleva varaus ja tyhjä akku
Kellon osoittimien liike ilmaisee akun varaustason. Toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä sitä mukaa kuin akun varaus
laskee.

Tärkeää!
• Jos akun varaus laskee matalaksi tai se tyhjenee täysin, altista kellon näyttötaulu (aurinkopaneeli) kirkkaalle valolle

mahdollisimman pian.

Huom!
• Kellon näyttötaulun altistaminen valolle akun tyhjenemisen jälkeen aiheuttaa sekuntiosoittimen siirtymisen vastapäi-

vään, kunnes se pysähtyy sekuntilukuun 57. Tämä ilmaisee, että lataus on käynnistynyt.

Matala akkuteho
Sekuntiosoitin siirtyy kahden-sekunnin askelin.

Sekuntiosoitin
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Tyhjä akku
Kaikki osoittimet ja päivyrinäyttö ovat pysähtyneet.

Latausaikaopas
Taulukko alla näyttää keskimääräiset latausajat.

Latausaika joka vaaditaan 1-päivän käyttöä varten
Valon voima Likimääräinen latausaika
Suuri 8 minuuttia

30 minuuttia
48 minuuttia

Pieni 8 tuntia

Likimääräinen latausaika
Valon voima Varaustaso 1 Varaustaso 2

Suuri 2 tuntia 23 tuntia
6 tuntia 85 tuntia
8 tuntia 137 tuntia

Pieni 93 tuntia

Varaustaso 1:
Aika joka kuluu tyhjästä akusta siihen, kunnes osoittimet alkavat siirtyä.

Varaustaso 2:
Aika joka kuluu osoittimien siirtymisen 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)

Huom!
• Todelliset latausajat riippuvat latausympäristöstä.

• Virransäästö
Kellon jättäminen johonkin hämärään paikkaan n. tunniksi 10 p.m ja 6 a.m. välisenä aikana aiheuttaa sekuntiosoittimen
pysähtymisen ja kello asettuu tason 1 virransäästötilaan. Jos kello jätetään tällaiseen olotilaan n. kuudeksi tai seitse-
mäksi päiväksi, kaikki osoittimet (toiminto-osoitinta lukuunottamatta) pysähtyvät klo 12-asentoon ja kello asettuu tason 2
virransäästötilaan.

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.
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MOBILE     LINK-TOIMINNON     KÄYTTÖ     PUHELIMEN     KANSSA
Jos 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
Asenna ensin "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.

Huom!
• Tutustu puhelimen käyttöoppaaseen asetustoimenpiteitä koskevia lisätietoja varten.

(3) Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa
Kello on ensin pariutettava puhelimen kanssa ennen kuin ne toimivat yhdistelmänä. Kun kello on pariutettu puhelimen
kanssa sitä ei normaalisti tarvitse tehdä uudelleen.

1. Siirrä pariutettavaksi haluamasi puhelin lähelle (1 metrin sisälle) kelloa.
2.   Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta perusnäytössä.
3. Suorita pariutettavan puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet.

• Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät pariuttamistoimenpiteet.
• Pariuttamisen käynnistyessä, sekuntiosoitin siirtyy "R" merkkiin. Pariutuksen päätyttyä näytön osoitin siirtyy "   "

 merkkiin.

Bluetooth-merkki

AUTOMAATTINEN KELLONAIKASÄÄTÖ
Kello voidaan asettaa säätämään aika-asetuksen automaattisesti puhelimen ajan mukaisesti.

• Automaattisäädön käyttö
Kello säätää aika-asetuksen neljästi päivässä. Säätötoimenpiteet tapahtuvat automaattisesti eikä sinun tarvitse tehdä
mitään.

Tärkeää!
Kello ei pysty säätämään aika-asetusta automaattisesti alla kuvatuissa tilanteissa.
• Kun ajanotto on käynnissä sekiuntkellolla
• Kellon akkuteho on matala ja osoitin osoittaa "E" asentoa.
• Kello on tason 2 (Level 2) virransäästötilassa.
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• Kun kello on liian kaukana pariutettavasta puhelimesta.
• Kommunikoinnin ollessa mahdotonta radiohäiriöistä tms. johtuen.
• Puhelimen päivittäessä järjestelmäänsä.

Huom!
• Korjaa osoittimien ja päivyrin asennot, jos kello näyttää väärää aikaa, vaikka se pystyy kytkeytymään puhelimeen.
• Jos kellossa on CASIO WATCH+ sovelluksen määrittämä maailmanaikakaupunki, myös sen aika säätyy automaatti-

sesti.
• Kello kytkeytyy puhelimeen ja suorittaa automaattisen ajansäädön n. 12:30 a.m., 6:30 a.m. ja 12:30 p.m.

Kytkentä katkeaa automaattisesti, kun automaattinen säätö on valmis.

• Kesäaika
Kun kello on kytketty puhelimeen ja sen aika säätyy puhelimen mukaan, sen kotikaupunkiaika ja maailmanaika vaihtuu
automaattisesti talvi- tai kesäaikaan, vaikka kello ei ole enää kytketty puhelimeen.
Katso lisätietoja osiosta "Kesäajan vaihto".

• Aika-asetuksen vaihtaminen manuaalisesti kellotoimenpiteellä peruuttaa automaattisen talvi-/kesäajan vaihdon.
• CASIO WATCH+ ruutu näyttää kesäaikajaksoa koskevat tiedot.

• Kellonaikasäädön välitön käynnistys
Kello säätää aika-asetuksen puhelimen mukaisesti heti, kun ne kytkeytyvät toisiinsa. Suorita alla esitetyt kytkentätoimen-
piteet, kun haluat säätää kellon aika-asetusta.

1. Paina C.
Tämä aiheuttaa retrograde-osoittimen siirtymisen "R" asentoon. Osoitn siirtyy     asentoon, kun kellon ja puheli-
men välinen kytkentä on valmis, jolloin kellon aika-asetus säätyy puhelimen aika-asetusta vastaavaksi.
• Kytkentä katkeaa automaattisesti, kun aika-asetus on valmis.

MAAILMANAIKA-ASETUSTEN KONFIGUROINTI
Maailmanaikakaupungin määrittäminen CASIO WATCH+ kellolla näyttää kaupungin ajan pienillä tunti- ja minuutti-
osoittimilla. Kellon asetukset voidaan konfiguroida maailmanaikakaupungin kesäajan automaattista vaihtoa varten.

Huom!
• CASIO WATCH+ tekee mahdolliseksi valita maailmanaikakaupunki

n. 300 kaupunkivaihtoehdosta.

Maailmanaikakaupungin valinta
1. Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
2. Pidä C alaspainettuna n. 2 sekuntia.

• Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon. Pidä C-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin on
 tehnyt täyden kierroksen.

• Retrograde-osoitin siirtyy "R" asennosta "    " asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

3. Suorita puhelimen näytössä näkyvät toimenpiteet. Kello näyttää maailmanaika-asetukset.
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• Pienen näytön tunti- ja minuuttiosoittimet sekä 24-tunnin osoitin ilmaisevat valittua kaupunkia ja aikavyöhykettä
vastaavan nykyisen ajan.

• Voit määrittää onko maailmanaika a.m. tai p.m. tilassa tarkistamalla pienen 24-tunnin osoittimen asento.

Maailmanajan tunnit ja minuutit
Maailmanaika (24-tuntia)

• Kesäaika-asetuksen konfigurointi
1. Napauta CASIO WATCH + kuvaketta.
2. Pidä C alaspainettuna n. 2 sekuntia.

• Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon. Pidä C-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin on
 tehnyt täyden kierroksen.

• Retrograde-osoitin siirtyy asennosta "R" asentoon "     ", kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

3. 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 C alaspainettuna n. 2 sekuntia.

• Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon. Pidä C-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin on
 tehnyt täyden kierroksen.
• Retrograde-osoitin siirtyy asennosta "R" asentoon "     ", kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet vaihtaaksesi kotiajan ja maailmanajan keskenään.

Ennen vaihtoa Vaihdon jälkeen

Kotiaika Maailmanaika

Maailmanaika Kotiaika
Huom!
• Automaattinen ajansäätö ei käynnisty ennen kuin 24-tuntia on kulunut kotiajan ja maailmanajan vaihtamisesta.
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SEKUNTIKELLOASETUSTEN KONFIGUROINTI
Voit määrittää tavoitearvon verrattavaksi sekuntikellolla mitattujen kierrosaikojen vertailua varten. Voit myös aktivoida tai
peruuttaa hälytyksen, joka hälyttää, kun nykyinen kierrosaika on sama kuin tavoitearvo.
Katso osio "Kierrosajan ja tavoteajan välisen eron tarkistus".
Katso osio "Väliajat ja kierrosajat".

Tavoitearvotyypin määritys
Voit valita  yhden alla selitetyistä tavoitearvoista, joka laskee tavoitteenja todellisen kierrosaikamittauksen välisen eron.

FASTEST (nopein):
Tavoitearvoksi asettyy automaattisesti nykyisen suoritusjakson nopein kierrosaika. Asetus päivittyy joka kerta, kun 
saavutat uuden nopeimman kierroksen. Kellon nollaaminen pyyhkii tämän tavoitearvon muistista.

TARGET (tavoite):
Tämä on kiinteä arvo joka määritetään CASIO WATCH+ sovelluksella.

1. Näpäytä CASIO WATCH+ kuvaketta.
2. Pidä C-painiketta alaspainettuna n. 2 sekuntia.

• Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon. Pidä C-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin on
 tehnyt täyden kierroksen.
• Retrograde-osoitin siirtyy asennosta "R" asentoon "     ", kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet määrittääksesi tavoitearvotyypin.

Huom!
• Jos valitset tavoitearvotyypiksi "TARGET", määritä myös tavoitearvo.

Katso alla oleva osio  "TARGET-arvon määritys".
• Tavoitearvotyypin vaihtaminen ajanoton ollessa pysäytetty nollaa sekuntikellon kaikki mittausarvot.

TARGET-arvon määritys
Määritä tavoitearvo suorittamalla alla esitetyt toimepiteet, jos valitset tavoitearvotyypiksi "TARGET".
• TARGET-arvon on oltava vähintään 15 sekuntia.

1. Näpäytä CASIO WATCH+ kuvaketta.
2. Pidä C-painiketta alaspainettuna n. 2 sekuntia.

• Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon. Pidä C-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin on
 tehnyt täyden kierroksen.
• Retrograde-osoitin siirtyy asennosta "R" asentoon "     ", kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet määrittääksesi TARGET-arvon.

Huom!
• TARGET-arvon vaihtaminen ajanoton ollessa pysäytetty nollaa sekuntikellon kaikki mittausarvot.

Hälytysäänien päällekytkentä tai katkaisu
Kellon voidaan konfiguroita soittamaan summeriäänen, kun kierosaika saavuttaa tavoitearvon mittauksen aikana.

1. Näpäytä CASIO WATCH+ kuvaketta.
2. Pidä C-painiketta alaspainettuna n. 2 sekuntia.

• Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon. Pidä C-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin on
 tehnyt täyden kierroksen.
• Retrograde-osoitin siirtyy asennosta "R" asentoon "     ", kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.
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3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet määrittääksesi TARGET-arvon.

Huom!
• Hälytysääniasetuksen vaihtaminen ajanoton ollessa pysäytetty nollaa sekuntikellon kaikki mittausarvot.

SEKUNTIKELLOTIETOJEN KATSELU
Tämä osio selittää kuinka kellon muistiin taltioituja kierros- ja väliaikoja (enintään 100 tallennetta) ja muita tietoja
lähetetään puhelimeen katseltavaksi CASIO WATCH+ sovelluksella.

Sekuntikellotietojen lähettäminen puhelimeen
Suorita alla esitetyt toimenpiteet lähettääksesi sekuntikellolla mitattuja tietoja puhelimeen.
1. Napauta "CASIO WATCH + kuvaketta.
2. Pidä C alaspainettuna vähintään 2 sekuntia.

• Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon. Pidä C-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin on
 tehnyt täyden kierroksen.

• Retrograde-osoitin siirtyy asennosta "R" asentoon "     ", kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet siirtääksesi kellon mittamat tiedot puhelimeen.
Puhelimen näyttöön ilmestyy mittaustietolista, kun kaikki tiedot on siirretty.
• Voit tarkastella sekuntikellon tietoja yksityiskohtaisesti näpäyttämällä näytön ilmaisemia tietoja.

Kierrosajan tarkistaminen
Käytä CASIO WATCH+ sovellusta puhelimeen lähetettyjen tietojen tarkistamiseksi.
1. Näpäytä CASIO WATCH+ kuvaketta.
2. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet tarkastellaksesi haluamasi mittaustietoja.

Huom!
• Näppäilemällä "Edit" puhelimen näyttöön ilmestyy ruutu, jossa voit vaihta tietojen nimen ja pyyhkiä kierrosaikatietoja.

HÄLYTYKSEN ASETUS
1. Näpäytä CASIO WATCH+ kuvaketta.
2. Pidä C alaspainettuna vähintään 2 sekuntia.

• Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon. Pidä C-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin on
 tehnyt täyden kierroksen.

• Retrograde-osoitin siirtyy asennosta "R" asentoon "     ", kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet konfiguroidaksesi hälytysaika-asetukset.

OSOITTIMIEN KOHDISTAMINEN JA PÄIVYRIN SÄÄTÖ
Käytä "CASIO WATCH+" sovellusta osoittimien ja/tai päivyrin säätämiseksi jos ne eivät ole kohdistuksessa, vaikka
automaattisäätö on tapahtunut.

1. Näpäytä CASIO WATCH+ kuvaketta.
2. Pidä C alaspainettuna vähintään 2 sekuntia.

• Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon. Pidä C-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin on
 tehnyt täyden kierroksen.

• Retrograde-osoitin siirtyy asennosta "R" asentoon "     ", kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet säätääksesi osoittimien kohdistuksen.
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PHONE FINDER-TOIMINTO (löydä 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.
• Äänimerkki soi suurella voimakkuudella. Älä käytä tätä toimintoa kuunnellessasi korvakuulokkeilla.

1. Jos kello on kytkettynä puhelimeen, katkaise kytkentä painamalla mitä tahansa painiketta.
Kytketty Irtikytkennän jälkeen

2. Pidä A alaspainettuna n. 2 sekuntia
Kello asettuu kalenteritoimintoon.

3. Pidä D alaspainettuna n. 1.5 sekuntia, kunnes sekuntiosotin osoittaa R-asentoa.
Retrograde-osoitin siirtyy     asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis, jonka jälkeen puhelin
alkaa soimaan.
• Puhelin soi muutaman sekunnin kuluttua.

4. 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 ajan, kunnes Bluetooth-kytkentä katkeaa automaattisesti ja, kun
haluat konfiguroida muita asetuksia.
1. Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.

2. Pidä C alaspainettuna n. 2 sekuntia.
• Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon. Pidä C-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin on

 tehnyt täyden kierroksen.
• Retrograde-osoitin siirtyy asennosta "R" asentoon "     ", kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

3. Valitse muutettavaksi haluamasi asetus ja suorita puhelimen näytön esittämät toimenpiteet.

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS KELLOON
Tässä osiossa selitetään kuinka tehdasasetukset voi palauttaa kellon CASIO WATCH+ sovelluksen avulla.
• Sekuntikello

- TARGET-arvo (tavoite): Off
- Tavoitearvotyyppi: FASTEST (nopein)
- Kierrosaikatiedot: Kaikki tunnistetaan

• Hälytys
- Hälytysaika: 0:00
- Hälytysasetus: Off (katkaistu)

• Mykistysasetus: Off (katkaistu)
• Kytkentäaika: 3 minuuttia
• Automaattisäätö: Off (katkaistu)

1. Vedä nuppi ulos toisen naksahduskohtaan asti.
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2. Pidä C-painiketta alaspainettuna n. 5 sekuntia.
• Sekuntiosoitin siirtyy ensin klo 12-asentoon ja sitten "A" tai "P" asentoon. Kello palautuu tehtaan asetuksille.

Tunnit

Toiminto-osoitin
Minuutit

3. Työnnä nuppi takaisin sisään.

KOTIKAUPUNGIN KESÄAIKA-ASETUKSEN VAIHTO
1. Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen aloitusnäytössä.
2. Pidä C-painiketta alaspainettuna n. 2 sekuntia.

• Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon. Pidä C-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin on
 tehnyt täyden kierroksen.

• Retrograde-osoitin siirtyy asennosta "R" asentoon "     ", kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet vaihtaaksesi kesäaika-asetuksen.

KELLON LATAUSTASON TARKISTUS
1. Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen aloitusnäytössä.
2. Pidä C alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.

• Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä B-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua
uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".

• Retrograde-osoitin siirtyy kohtaan    kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

3. Käytä CASIO WATCH+ sovellusta 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 saamiensa tietojen mukaan.

• Jos kelloa ei ole pariutettu kytkettäväksi haluamasi puhelimen kanssa, suorita toimenpiteet osiosta
"Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa" sivulla 6.

1. Siirrä puhelin lähelle (1 metrin sisälle) kelloa.
2. Varmista ettei sekuntiosoitin osoita    asentoa ja pidä C alaspainettuna n. 2 sekuntia.

• Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon. Pidä C-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin on
tehnyt täyden kierroksen .

• Retrograde-osoitin siirtyy kohtaan    kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

Tärkeää!
• Kello ei pysty kytkeytymään puhelimeen ajanoton ollessa käynnissä sekuntikellolla.
• 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. 2 sekuntia.

Perkko Oy, 09-4780500. C.A. 12



(28)

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 määritä sitten asetukseksi 3 minuuttia, 5 minuuttia tai 10 minuuttia.

Kellon irtikytkeminen puhelimesta
Bluetoothkytkentä katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta ja sekuntiosoitin palaa normaaliin toimintatilaan.

Kytketty Irtikytkennän jälkeen

Kellon käyttäminen sairaalassa tai lentokoneessa
Käytä lentotilaa katkaistaksesi Bluetooth-radioaaltosäteilyn. Aseta kello lentotilaan suorittamalla alla esitetyt toimen-
piteet ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa radioaaltosäteily voi aiheuttaa ongelmia. 
Sulje lentotila suorittamalla samat toimenpiteet uudelleen, kun haluat palata automaattiseen ajansäätöön.

1. Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta puhelimen aloitusnäytössä.
2. Pidä C-painiketta alaspainettuna n. 2 sekuntia.

• Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon. Pidä C-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin on
tehnyt täyden kierroksen .

• Retrograde-osoitin siirtyy kohtaan    kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

3. Aktivoi tai peruuta automaattinen ajansäätö suorittamalla puhelimen näytössä näkyvät toimenpiteet.

Pariutuksen purkaminen
1. Jos kello on kytkettynä puhelimeen, katkaise kytkentä painamalla mitä tahansa painiketta.

2. Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta puhelimen aloitusnäytössä.
3. Voit purkaa pariutuksen suorittamalla puhelin näytössä näkyvät toimenpiteet.

Huom!
• Jos et pysty pariuttamaan puhelinta uudelleen purettuasi sitä ennen pariutuksen, suorita alla esitetyt

toimenpiteet pyyhkiäksesi vanhat pariutustiedot puhelimesta ja aloita sitten pariutustoimet uudelleen.

1. Vedä nuppi ulos toiseen naksahduskohtaan asti.

Nuppi

2. Pidä D-painiketta alaspainettuna n. 5 sekuntia.
Sekuntiosoitin tekee täyden kierroksen ja pyyhkii kaikki pariutustiedot.

3. Työnnä nuppi takaisin sisään.

Ostaessasi toisen puhelimen
Sinun on suoritettava alla esitetyt pariutustoimenpiteet aina, kun haluat muodostaa Bluetooth-kytkennän puhelimeen
ensimmäistä kertaa.
Katso osio "Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa".
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Huom!
• Jos edelllinen puhelimesi on lähellä kelloa, kun yrität pariuttaa uutta puhelinta, kello pariutuu edellisen puhelimen

kanssa, mikä tekee pariuttamisen uuteen puhelimeen mahdottomaksi. Suorita tällaisessa tapauksessa alla esitetyt
toimenpiteet pyyhkiäksesi aikaisemmat pariutustiedot puhelimesta. Peruuta puhelimesta myös kellon CASIO

 WATCH+ rekisteröinti, johon et halua enää kytkeytyä.

1.  Vedä nuppi ulos toiseen naksahduskohtaan asti.

Nuppi

2. Pidä D-painiketta alaspainettuna n. 5 sekuntia. Kaikki pariutustiedot pyyhkiytyvät ja sekuntiosoitin siirtyy "0"
asentoon.

3. Työnnä nuppi takaisin sisään.

KELLON ASETUKSET
Suorita alla esitetyt toimenpiteet konfiguroidaksesi ykyiset sijainti- ja kaksoisaika-asetukset manuaalisesti.
Valmistautuminen
Suorita tämä toimenpide kellon ollessa kalenteritoiminnossa. Navigoi kalenteritilaan painamalla A.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

Kalenteritoiminto

AJAN JA PÄIVÄYKSEN ASETUS
Kello säätää aika- ja päiväysasetukset automaattisesti ollessaan kytkettynä puhelimeen. Jos kelloa ei ole kytketty
puhelimeen, suorita alla esiteyt toimenpiteet sen aika- ja päiväysasetusten säätöä varten.

1. Vedä nuppi ulos toiseen  naksahduskohtaan asti.
Sekuntiosoitin siirtyy "A" asentoon, jos kellon nykyinen asetus on a.m. tai "P" asentoon, jos se on p.m.

Tunnit Minuutit

Nuppi

2. Kierrä nuppia muuttaaksesi minuuttiasetusta.
• Kaksoisaika-asetus vaihtuu nykyisen kellonaika-asetuksen mukaisesti.

 Nupin toiminnot eivät ole käytettävissä kaksoisajan tunti- ja minuuttiosoittimien siirtyessä.
3. Paina A.

Tämä mahdollistaa kuukausi- ja päiväasetuksen säätämisen. 
4. Paina B vaihtaaksesi kuukauden.

Kuukausi Päivä

5. Kierrä nuppia vaihtaaksesi päivän.
6. Paina A.

Toimenpide mahdollistaa kymmenluvun (10) säätötoimenpiteet.
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7. Kierrä nuppia säätääksesi vuosiluvun kymmenlukua.

Vuosiluvun kymmenluku

8. Paina A.
Toimenpide mahdollistaa vuosiluvun yksikkönumeron säätämisen.

9. Kierrä nuppia vaihtaaksesi vuosiluvun yksikkönumeron.

Vuosiluvun yksikkönumero

10. Työnnä nuppi takaisin sisään tasatuntisignaalin mukaan.

Huom!
• Viikonpäivä säätyy automaattisesti vuosi-, kuukausi- ja päiväasetusten mukaisesti.

Kaksoisaika-asetusten konfigurointi
Kaksoisaika mahdollistaa nykyisen ajan tarkistamisen toisesta aikavyöhykkeestä nykyisen kotiaikavyöhykkeen lisäksi.

Kaksoisajan 24-tunnin näyttö

Kaksoisaika

1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahduskohtaan asti.
Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon.

2. Kierrä nuppia vaihtaaksesi kaksoisaika-asetusta.
• Kaksoisaikaa voidaan säätää 15-minuutin tarkkuudella.

Kaksoisajan 24-tunnin osoitin

Nuppi

Kaksoisajan tuntiosoitin

3. Työnnä nuppi takaisin sisään.

Nykyisten kotiaika- ja kaksoisaika-asetusten keskinäinen vaihtaminen
Voit vaihtaa nykyistä sijaintiasi vastaavan ajan kaksoisaikaan pitämällä B alaspainettuna n. kolme sekuntia.

Ennen vaihtoa Vaihdon jälkeen
Nykyistä sijaintia vastaava aika Kaksoisaika

Kaksoisaika Nykyistä sijaintia vastaava aika
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Huom!
• Jos käytät pieniä tunti- ja minuuttiosoittimia kaksoisaikaa varten, vaihtuu ainoastaan nykyistä sijaintiasi vastaava aika.

Päiväykset eivät vaihdu.

SEKUNTIKELLO
Sekuntikellolla voi mitata kokonaisaika yhteensä 23 tuntiin, 59 minuuttiin, 59 sekuntiin asti. Sekuntikellolla voi mitata
myös kierrosaikoja. Voit määrittää myös tavoitearvon ja laittaa kellon näyttämään kierrosaika- ja tavoiteaikalukeman
(kierrosaika) välisen aikaeron.
Katso lisätietoja osiosta "Kierrosajan ja tavoiteajan välisen aikaeron tarkistaminen".

Huom!
• Ajanotto pysähtyy ja sekuntikello nollautuu automaattisesti, jos mittaus jatkuu 24-tuntia.

Valmistautuminen
Suorita toimenpide kellon ollessa sekuntikellotoiminnossa. 
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

Sekuntikellotoiminto

VÄLIAIKOJEN JA KIERROSAIKOJEN MITTAUS
• Väliaika
Väliaika on aika joka kuluu kilpailun käynnistyksestä tiettyyn pisteeseen asti. Voit käyttää alla esitettyjä toimenpiteitä
väliaikalukemien ottamiseksi.

Käynnistys (lähtö)

1. väliaika

2. väliaika

3. väliaika

Tavoite (maali)

• Kierrosaika
Kierrosaika ilmaisee tietyn kierroksen suorittamiseen kuluneen ajan. Samoin kuin väliaikojen kanssa, kello jatkaa koko-
naisjan mittausta sisäisesti samalla, kun näyttö ilmaisee kierros- tai väliaikalukeman. Kello laskee ja ilmaisee kierros-
aikalukeman ja tavoitearvon välisen aikaeron.

Käynnistys (lähtö)
1. kierros

2. kierros

3. kierros

Tavoite (maali)

Huom!
• Kierrosajat voidaan tarkistaa CASIO WATCH+ appsilla mittauksen päätyttyä.

Katso osio "Sekuntikellotietojen tarkistus".
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KOKONAISAJAN MITTAUS
1/20 (0.05) sekunnit

Kierrosarvio
Sekunnit

Minuutit 24-tuntia
Tunnit

1. Mittaa kokonaisaika suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet.
• Retrograde-osoitin toimii sekuntiosoittimena n. 30 sekunnin ajan mittauksen käynnistämisestä.

Käynnistys

Pysäytys

Käynnistys

Pysäytys

2. Nollaa sekuntikello painamalla D.
3. Paina A-painiketta kaksi kertaa palataksesi kalenteritoimintoon.

VÄLIAIKALUKEMAN OTTO
1/20 (0.05) sekunnit

Kierrosarvio
Sekunnit

Minuutit 24-tuntia
Tunnit

1. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi kokonaisajan.
• Käynnistysaika ilmestyy näyttöön 5 sekunniksi joka kerta, kun D-painiketta painetaan.
• Retrograde-osoitin toimii sekuntiosoittimena n. 30 sekunnin ajan mittauksen käynnistämisestä.

Käynnistys

Väliaika*

Pysäytys

2. Nollaa sekuntikello painamalla D.
3. Paina A-painiketta kaksi kertaa palataksesi kalenteritoimintoon.

Huom!
• Yhdellä kokonaisaikamittauksella voi tehdä yhteensä 100 väliaikamittausta. 
• Uuden mittauksen käynnistäminen sekuntikellolla pyyhkii kaikki edelliset väliaikatiedot. Jos halut säilyttää aikaisemmat

väliaikatiedot, siirrä ne puhelimeen ennen uuden mittauksen käynnistämistä.
Katso lisätietoja osiosta "Sekuntikellotietojen tarkastelu".

• Väliajan mittaaminen ottaa myös kerrosaikalukeman. Käytä CASIO WATCH+ sovellusta väliaikatallenteiden katselua
varten.
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KIERROSAJAN JA TAVOITEAJAN VÄLISEN AIKAERON TARKISTUS
Voit halutessasi tarkistaa kellon sisäsesti mittaaman kierrosajan ja tavoiteajan välisen eron. Toiminto-osoitin liikkuu alla
esitetyllä tavalla käynnistäessäsi jonkin väliaikamittaustoimenpiteen.
Katso osio "Väliajat ja kierrosajat".
Katso osio "CASIO WATCH+ sovelluksen käyttö tavoitearvotyypin vaihtamiseksi".
Katso osio "Kellon käyttö tavoitearvotyypin vaihtamiseksi".
Katso osio "Tavoitearvon (TARGET) määritys".

• Toiminto-osoitin osoittaa A-asentoa ennen mittauksen käynnistämistä.

1. Kun kierrosaika lähestyy tavoitearvoa, toiminto-osoitin alkaa siirtyä oikealle
A-asennosta. 10 sekuntia ennen tavoitearvon saavuttamista toiminto-osoitin
osoittaa B-asentoa.

2. Kierrosajan edistyessä kohti tavoitetta 10 sekuntia ennen tavoitearvoa, 
toiminto-osoitin alkaa siirtyä oikealle yhden-sekunnin askelin.
Toiminto-osoitin osoittaa asentoon C kierrosajan saavuttaessa tavoitearvon.
Jos hälytysääni on aktivoitu, kellosta kuuluu hälytys kierrosajan saavuttaessa
tavoitearvon.

3. Toiminto-osoitin siirtyy oikealle yhden-seknnin askelin, jos kierrosaika ylittää
tavoitearvon. Osoitin pysähty D-asentoon, jos kierrosaika ylittää tavoitearvon
10 sekunnilla.

Huom!
• Painamalla D-painiketta kokonaisaikamittauksen aikana väliajan ottoa varten, toiminto-osoitin siirtyy näyttämään

uuden kierrosajan ja tavoitearvon välistä eroa (ja palaa yllä esitettyyn vaiheeseen 1).
• Kun tavoitearvon tyyppi on FASTEST (nopein), toiminto-osootin ei liiku A-asennosta ennen kuin ensimmäinen kierros-

aika on mitattu.

TAVOITEARVOTYYPPI
Voit määrittää yhden tavoitearvoista alla selitetyllä tavalla. Tätä tavoitearvoa käytetään tavoitteesi ja todellisten kierros-
aikamittausten välisen aikaeron laskentaan. 

FASTEST (nopein):
Nopein kierros käynnissä olevan kilpailun aikana asettuu automaattisesti tavoitearvoksi. Tämä asetus päivittyy joka kerta
kun saavutat uuden nopeimman kierroksen. Sekuntikellon nollaaminen pyyhkii myös kyseisen tavoitearvon.

TARGET (tavoite):
Tämä on kiinteä arvo, jonka voit määrittää CASIO WATCH+ sovellusta käyttäen.
Katso osio "TARGET (tavoite) arvon määritys".

1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahduskohtaan asti.
Toiminto-osoitin siirtyy "T" tai "F" asentoon.
• Jos nuppi vedetään ulos mittauksen ollessa käynnissä sekuntikellolla, mittaus pysähtyy ja sekuntikello nollautuu.

Nopein

Nuppi

Tavoite

2. Kierrä nuppia tavoitearvotyypin vaihtamiseksi.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään.
4. Palaa kalenteritoimintoon painamalla A-painiketta kaksi kertaa.

HÄLYTYSÄÄNIEN PÄÄLLEKYTKENTÄ TAI KATKAISU
Voit konfiguroida kellon soittamaan hälytyksen aina, kun kierrosaika saavuttaa tavoitearvon mittauksen aikana.

1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahduskohtaan asti.
Toiminto-osoitin siirtyy "T" tai "F" asentoon.
• Jos nuppi vedetään ulos mittauksen ollessa käynnissä 

sekuntikellolla, mittaus pysähtyy ja sekuntikello nollautuu.
2. Pidä B-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.

Toimenpide kytkee hälytysäänen vuoron perään joko päälle 
tai pois.
• Sekuntiosoitin ilmaisee nykyisen asetuksen painamalla B-painiketta

vaiheessa 2.
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3. Työnnä nuppi takaisin sisään.
4. Palaa kalenteritoimintoon painamalla A-painiketta kaksi kertaa.

ESIMERKKI: KIERROSAJAN TALTIOINTI KILPAILUN AIKANA
Tässä osiossa selitetään kuinka kierrosaikoja mitataan kellon muistiin kilpailun aikana ja tarkistetaan kierros- ja tavoite-
ajan välinen ero. Se näyttää myös millä tavalla kierrosaikoja tarkistetaan CASIO WATCH+ sovelluksella kilpailun päätty-
misen jälkeen.
Katso osio "Väliajat ja kierrosajat".

Ennen kilpailua
Määritä tässä vaiheessa haluamasi tavoitarvotyyppi.
Jos valitset tavoitearvotyypiksi TARGET (tavoite), määritä myös
TARGET (tavoite) -arvo.
Katso osio "CASIO WATCH+ käyttö tavoitearvotyypin vaihtami-
seksi".
Katso osio "Toimenpiteet kellolla tavoitearvotyypin vaihtamiseksi".
Katso osio "TARGET (tavoite) -arvon määritys".

Kilpailun aikana
Voit mitata väliaikoja kilpailun aikana. Kello mittaa myös kierrosaikoja sisäisesti.

1. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. 2 sekuntia.
Kello asettuu kalenteritoimintoon.

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

Kierrosarviointi
Sekunnit

Minuutit 24-tuntia
Tunnit

3. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi kokonaisajan.

Käynnistys

Pysäytys

Jokainen kierrosaika tallentuu muistiin painamalla D-painiketta jokaisen kierroksen lopussa.
• Kierrosaikojen tallennusyksikkö on 1/1000-sekuntia.
• Voit käyttää myös toiminto-osoitinta määrittääksesi kellon sisäisesti mittaaman kierrosajan ja tavoitearvon

välisen eron.
Kats osio "Kierrosajan ja tavoiteajan välisen eron tarkistus".

4. Paina D-painiketta nollataksesi sekuntikellon näytön.
5. Paina D-painiketta kaksi kertaa palataksesi takaisin kalenteritoimintoon.

Kilpailun jälkeen
Voit tarkistaa mitatut kierrosajat kilpailun jälkeen käyttyämällä CASIO WATCH+ sovellusta.
Katso osio "Sekuntikellotietojen lähettäminen puhelimeen".
Katso osio "Kierrosajan tarkistus".
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HÄLYTYS
Kello piippaa hälytysajan koittaessa.
• Hälytyssummeri on mykistettynä alla kuvatuissa tapauksissa.

- Paristo (akku) -virran ollessa matala
- Kellon ollessa virransäästötilassa tasolla 2
Katso osio "Virransäästö"

Valmistautuminen
Suorita tämä toimenpide kellon ollessa hälytystoiminnossa.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

 Hälytystoiminto

HÄLYTYSASETUSTEN KONFIGUROINTI
1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahduskohtaan asti. Toimenpide aktivoi hälytyksen.

Hälytys päällä

Nuppi

Minuutit 24-tuntia

Tunnit

2. Kierrä nuppia säätääksesi hälytysaika-asetusta.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään.
4. Palaa kalenteritoimintoon painamalla A-painiketta kerran.

HÄLYTYKSEN PÄÄLLE- TAI POISKYTKENTÄ
Hälytys kytkeytyy joko päälle tai pois päältä joka kerta kun painat B-painiketta.

HÄLYTYKSEN KATKAISU
Hälytys katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta hälytyksen soidessa.

OSOITTIMIEN     KOHDISTUS     JA     PÄIVYRIN     SÄÄTÖ
Voimakas magnetismi tai isku voi siirtää osoittimet näyttämään väärää aikaa ja päivyrin ilmaisemaan väärän
päiväyksen. Säädä tällaisessa tapauksessa osoittimien kohdistus.

SÄÄTÖTOIMENPITEET
1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahduskohtaan asti.
2. Pidä D-painiketta alaspainettuna n. viisi sekuntia.

Sekuntiosoitin tekee täyden kierroksen, jonka jälkeen sekuntiosoittimen asennon voi säätää.

3. Kierrä nuppia kohdistaaksesi sekuntiosoittimen klo 12-asentoon.
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4. Paina A-painiketta.
Tämä mahdollistaa tunti- ja minuuttiosoittimen kohdistuksen säätämisen.

Minuuttiosoitin Tuntiosoitin

5. Kierrä nuppia kohdistaaksesi tunti- ja minuuttiosoittimet klo 12-asentoon.
6. Paina A-painiketta.

• Tämä mahollistaa retrograde-osoittimen säätämisen.

7. Kierrä nuppia ja kohdista retrograde-osoitin 0-asentoon.
8. Paina A-painiketta.

•  Tämä mahollistaa pienen tuntiosoittimen, pienen minuuttiosoittimen ja pienen 24-tunnin osoittimen säätämisen.

Pieni tuntiosoitin (24-tuntia)

Pieni tuntiosoitin

Pieni minuuttiosoitin

9. Kierrä nuppia ja säädä pieni tuntiosoitin, pieni minuuttiosoitin ja pieni 24-tunnin osoitin klo 12-asentoon.
10. Paina A-painiketta.

•  Tämä mahollistaa toiminto-osoittimen asennon säätämisen.

Toiminto-osoitin

11. Kierrä nuppia ja kohdista toiminto-osoitin "    " asentoon.
12. Paina A-painiketta.

•  Tämä mahollistaa päiväysilmaisimen asennon säätämisen.

Päiväysilmaisin
13. Kierrä nuppia ja kohdista numero "1" keskelle päiväysilmaisimen ikkunaa.
14. Työnnä nuppi takaisin sisään.
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MATKUSTUSTAMINEN
Suorita alla esitetyt helpot toimenpiteet vaihtaaksesi kellon päiväys- ja aika-asetukset määränpäätä vastaaviksi.

Ennen lentokoneeseen menoa
1. Säädä maailmanaika (kaksoisaika) määränpääsi kellonaikaan.

Nykyinen aika

 Määränpään aika

Katso osio "Maailmanaika-asetusten konfigurointi".
Katso osio "Kaksoisaika-asetusten konfigurointi".

2. Katkaise automaattinen ajansäätö.

Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Saapumisen jälkeen
1. Vaihda alkuperäisen aikavyöhykken aika määränpään aikavyöhykkeen aikaan.

Ennen vaihtoa Vaihdon jälkeen
Määränpään aika

Määränpään aika
Katso osio "Nykyisten kotiaika- ja kaksoisaika-asetusten keskinäinen vaihtaminen".

2. Aktivoi automaattinen ajansäätö.
Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

MUITA     TIETOJA
Tämä osio tarjoaa muita kuin operatiivisia tärkeitä tietoja.

KESÄAJAN VAIHTO
• Kytkentä puhelimeen kesäajan vaihtoa varten
Kun kello on kytketty puhelimeen, kotikaupunkiajan ja maailmanajan vaihtuminen kesäaikaan tapahtuu CASIO WATCH+
asetuksen (Auto/ON/OFF) mukaisesti alla kuvatulla tavalla.

Auto:
Kun kello on kytketty puhelimeen, se näyttää nykyistä sijaintia tai maailmanaikaa vastaavaa kesäaikaa aina, kun kesä-
aikajakso koittaa. Muussa tapauksessa se näyttää talviaikaa.

ON:
Kello näyttä aina kesäaikaa.

OFF:
Kello näyttää aina talviaikaa.
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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 (osoitin liikkuu 10-sekunnin välein), sekunnit, päivä (täysautomaattinen kalenteri vuosien 2000 -
 2099 väliselle ajalle), viikonpäivä
Kaksoisaika: Tunnit, minuutit, 24-tunnin osoitin, vaihto kotikaupunkiaikaan
Sekuntikello:

Mittausyksikkö: 1/20 (0.05) sekunnit
Mittauskapasiteetti: 23:59´59" (24 tuntia)
Mittaustoiminnot: Kokonaisaika, väliajat, kierros-/tavoiteaikaero
Nopeusnäyttö: 0 - 300 yksikköä/tunti

Hälytys
Asetusyksikkö: Tunti, minuutti
Piippaussummeri: 10 sekuntia

Mobile Link:
Automaattinen ajansäätö

Automaattinen ajansäätö esiasetettuihin aikoihin.
Yhden kosketuksen aikakorjaus

Manuaalinen kytkentä ja ajansäätö
Phone Finder (puhelimen paikannus)

Kello käynnistää puhelimen hälytysäänen
Maailmanaika

Kellonaika n. 300 eri kaupungista
Kotiajan/maailmanajan vaihto

Automaattinen kesäajan vaihto
Automaattinen talvi- ja kesäajan välinen vaihto

Sekuntikellon asetukset
Tavoiteaika: tavoiteajan ja nopeimman kierroksen välinen ero

Sekuntikellotietojen siirto
1/1000-sekuntia sekuntikello:
100 kierros-/väliaikatallennetta (päiväys ja aika, kierros-/väliaiaika, kierrosnumero)

Hälytysasetukset
Osoittimien kohdistuksen säätö
Tietokommunikoinnin ominaisuudet

Bluetooth® 
Taajuusalue: 2400 MHz - 2480 MHz
Maksimilähetys: 0 dBm (1 mW)
Kommunikointialue: enintään 2 metriä
(ympäristöstä riippuen)

Muuta:
Virransäästö, varoitus matalasta akkujännitteestä, akun varaustasonäyttö

Virransyöttö:
Aurinkokenno ja yksi ladattava akku

Akkupariston likimääräinen kestoikä:
5 kuukautta
Olosuhteet

Automaattinen ajansäätö: 4 kertaa/päivä
Hälytys: Kerran (10 sekuntia)/päivä
Virransäästö: 6 tuntia/päivä
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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 onnetto-

muusvaaran.

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-lähe-

tysten 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 kohtaan "R"
(Bluetooth on valmiustilassa). Kello yrittää kytkeytyä puhelimeen neljä kertaa päivittäin säätääkseen aikaasetuksen,
vaikka sekuntiosoitin ei osoittaisikaan kohtaan "    " tai "R".
Suorita alla esitetyt toimenpiteet peruuttaaksesi kellon ja puhelimen välisen tahdistuksen ollessasi sairaalassa, lento-
koneessa tai muulla alueella, jossa radioaaltojen käyttö ei ole sallittu.
• Automaattisen ajansäädön poiskytkentä

Konfiguroi CASIO WATCH+ asetukset katkaisemaan kellon ja puhelimen välinen tahdistus.
Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Tekijänoikeudet ja rekisteröidyt tekijänoikeudet
• Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc. omistama tavaramerkki, joka on lisenssoitu CASIO Computer Co., Ltd. käytettäväksi.
• iPhone ja App Store ovat Appple Inc. rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• iOS on Cisco Systems, Inc. rekisteröimä tavaramerkki.
• GALAXY, GALAXY Note ja GALAXY S ovat Samsung Electronics Co., Ltd. rekisteröimiä tavaramerkkejä.
• Android ja Google Play™ ovat Google Inc. rekisteröimiä' tavaramerkkejä.
• Muut  tässä yhteydessä käytetyt yhtiöt ja tuotenimet ovat asianomaisten yhtiöiden omistamia tavaramerkkejä tai
 rekisteröityjä tavaramerkkejä.

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:

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.

• 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 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. 2 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. 2 sekuntia.

Onko puhelimen akku ladattu riittävästi?
Kello ei pysty kytkeytymään puhelimeen, kun retrograde-osoitin osoittaa "E" asentoa. Lataa kelloon 
riittävästi virtaa ja kytke se sitten puhelimeen.

Onko ajanotto käynnissä sekuntikellolla?
Kello ei pysty kytkeytymään puhelimeen ajanoton ollessa käynnissä. Peruuta kellon lentotilatoiminto.
Pidä sitten C-painiketta alaspainettuna n. 2 sekuntia.

Kysymys 2: Kytkentä ei onnistu uudelleen vaihdettuani puhelimen Bluetooth "enabled"  asetuksen "disabled"
 asetukseksi.

Aktivoi Bluetooth uudelleen puhelimesta, siirry sitten puhelimen aloitusnäyttöön ja napauta "CASIO
WATCH+" kuvaketta. Pidä seuraavaksi CONNECT C-painiketta alaspainettuna kellosta n. 2 sekuntia.

Kysymys 3: Kytkeytyminen ei onnistu katkaistuani virran puhelimesta.
Kytke virta puhelimeen ja napauta CASIO WATCH+ kuvaketta. Pidä seuraavaksi CONNECT C-painiketta

 alaspainettuna kellosta n. 2 sekuntia.
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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. 2 sekuntia.

Onko kello pariutettu puhelimen kanssa uudelleen ?
Purettuasi pariutuksen puhelimesta pariuta kellon ja puhelin uudelleen.
Katso osio "Pariutuksen purkaminen".

Jos et pysty luomaan kytkentää uudelleen...
Pyyhi pariutustiedot kellosta ja pariuta sitten kello ja puhelin uudelleen.
Katso osio "Pariutuksen purkaminen".

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?
Onko CASIO WATCH+ käynnissä puhelimessasi?
Phone Finder ei toimi ellei CASIO WATCH+ ole käynnissä. Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta

 puhelimen aloitusnäytössä.

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: Puhelin ei löydy, 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 erittäin lyhyen.

AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ
Kysymys 1: Milloin kello tahdistaa aika-asetuksen puhelimen kanssa ?

Kello kytkeytyy puhelimeen ja suorittaa automaattisäädön n. klo 12:30 a.m., 11:00 a.m., 6:30 a.m.,
12:30 p.m. ja 6:30 p.m. Kytkentä katkeaa automaattisesti, 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 toiminnoista tapahtuu.

Onko automaattinen ajansäätö aktivoitu?.
Automaattisäätö ei käynnisty aikataulun mukaisesti, ellei sitä ole aktivoitu. Muodosta kytkentä kellon ja
puhelimen välille ja käytä *CASIO WATCH+ sovellusta automaattisen ajansäädön aktivoimiseksi.
Katso lisätietoja osiosta "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa"
Onko kellon akku ladattu riittävästi?
Kello ei pysty kytkeytymään puhelimeen, jos retrograde-osoitin osoittaa "E" asentoon. Lataa kellon akku.

Automaattinen ajansäätö ei käynnisty esiasetettuihin aikoihin, jos ajanotto on käynnissä
 sekuntikellolla.

Pysäytä sekuntikellon ajanotto.
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Kysymys 3: Näytössä näkyvä aika on väärä.
Puhelimen aika-asetus on väärä, koska kytkeytyminen ei ole onnistunut, johtuen peittoalueen ulkopuo-
lella olemisesta tmv. Kytke puhelin tällaisessa tapauksessa sen omaan verkkoon ja säädä sitten aika-
asetus.

MAAILMANAIKA
Kysymys 1: Maailmanaikakaupungin aika on väärä.

Kesäajan alkamispäiväys ja aika, päättymispäiväys ja aika tai muut säännöt ovat vaihtuneet viranomaisten
 toimesta.

Kysymys 2: Maailmanaikakaupiungin aika ei ole oikein sen jälkeen, kun nykyinen sijaintipaikka (kotikaupunki) on
vaihdettu maailmanaikaan.
Käytä CASIO WATCH+ sovellusta maailmanaikakaupungin määrittämiseksi.

HÄLYTYS
Kysymys 1: Hälytys ei käynnisty.

Onko kelloon akku ladattu?
Pidä kello alttiina valolle, kunnes akku on latautunut riittävästi.
Katso osio "Lataaminen aurinkoenergialla".
Nuppi on vedetty ulos.
Hälytys ei käynnisty nupin ollessa ulosvedetty. Työnnä nuppi takaisin sisään.
Onko hälytys kytketty päälle?
Kytke hälytys päälle.
Katso osio "Hälytyksen päällekytkentä tai katkaisu".

OSOITTIMIEN LIIKE JA ILMAISIMET
Kysymys 1: En tiedä kellon toimintatilaa.

Saat selville kellon toimintatilan tarkistamalla missä asennossa toiminto-osoitin on.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
• Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia valitaksesi kalenteritoiminnon.

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.

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 ilmaise 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 akun varauksen palautustilassa. Odota, kunnes se on päättynyt (n. 15 minuuttia). Kellon varaus
palautuu nopeammin, jos laitat sen johonkin kirkkaasti valaistuun paikkaan.

Kysymys 7: Osoittimien ja päivyrin asennot ovat väärät.
Voimakas magnetismi tai isku voi siirtää kellon osoittimet pois kohdistuksesta. Käytä CASIO WATCH+
sovellusta osoittimien asentojen korjaamiseksi.
Katso osio "Osoittimien ja päivyrin liike".
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Kysymys 8: Aika-asetus on oikein, mutta päivyri on kahden päivän välisessä asennossa.
Päiväys on juuri vaihtumassa. 
Katso osio "Osoittimien kohdistaminen ja päivyrin säätö".

NUPIN TOIMINNOT
Kysymys 1: Mitään ei tapahdu kun nuppia kierretään.

Jos et suorita mitään toimenpidettä n. kahteen minuuttiin vedettyäsi nupin ulos (n. 30 minuuttia, jos
kyseessä on osoittimia ja päivyriä koskevat toimenpiteet), nupin toiminnot peruuntuvat automaattisesti.
Työnnä tällaisessa tapauksessa nuppi takaisin sisään ja vedä se sitten ulos uudelleen.

Kysymys 2: Nupin toiminnot eivät toimi.
Nupin toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä osoittimien pikasiirron ollessa käynnissä kellon asetusten
muuttamisen jälkeen, jne. Odota, kunnes osoittimet pysähtyvät ennen kuin käytät nuppia.

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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