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ENNEN     ALOITTAMISTA
Tämä osio tarjoaa yleiskatsauksen kellosta ja sen toiminnoista. Piirrosesimerkit saattavat poiketa hieman todellisesta
tuotteesta.

KELLOTAULUN ILMAISIMET
1. Ilmaisin syttyy kellon näyttäessä kesäaikaa.

2. Ilmaisin vilkkuu kellon osoittimien ollessa siirettynä sivuun
kellonäytön lukemisen helpottamiseksi.

3. Ilmaisin syttyy, kun automaattinen taustavalo aktivoidaan.

4. Ilmaiain palaa kellon ollessa lentokonetilassa.

5. Ilmaisin syttyy  p.m. aikoja (iltapäivä) näytettäessä kellon 
käyttäessä 12 tunnin aikaformaattia.

6. Ilmaisin palaa, kun kellon ja puhelimen välilä on kytkentä.

7. Toiminto-osoitin osoittaa WT-asentoa kellon ollessa maailmanaikatilassa.

8. Toiminto-osoitin osoittaa AL-asentoa kellon ollessa hälytystilassa.

9. Ilmaisin syttyy, kun jokin hälytys kytketään päälle.

10. Toiminto-osoittimen liike riippuu kellon toimintatilasta.

Pariston vaihto
Kun pariston jännite laskee matalaksi,      ilmaisin alkaa vilkkua ja osa kellon toiminnoista kytkeytyy pois käytöstä.
Vaihda kelloon uusi paristo, jos      ilmaisin jatkaa vilkkumista.
Toimita kello valtuutetulle CASIO-kellosepälle pariston vaihtoa varten.

TOIMINTO-OSOITIN
Toiminto-osoittimen liike riippuu kellon toimintatilasta.
• Toiminto-osoitin ilmaisee nykyisen toimintatilan hälytys- ja maailmanaikatilassa.

Hälytys- Maailmanaika-
toiminto toiminto

Toiminto-
osoitin

Kellonaikatoiminto
Kellonaikatilassa toiminto-osoitin ilmaisee käynnissä olevan tapahtuman jäljellä olevat minuutit. Toiminto-osoitin näyttää
"OVER", kun jäljellä oleva aika on enemmän kuin 120 minuuttia.
Katso osio "Tapahtuma-ajastin".

Sekuntikellotoiminto
Sekuntkellotilassa toiminto-osoitin ilmaisee kierrosaikasekunnit.

Ajastintoiminto
Ajastintilassa toiminto-osoitin ilmaisee minuutit, jotka näkyvät myös digitaalinäytössä.

TOIMINTOJEN VÄLINEN NAVIGOINTI
Paina C-painiketta toimintojen välistä navigointia varten.
• Voit vaihtaa kellonaikatilaan mistä tahansa toimintatilasta pitämällä C-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi

sekuntia.
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Kellonaikatila

Toiminto-osoitin

Maailmanaikatila Sekuntikellotila

Hälytystila Ajastintila

DIGITAALINÄYTÖN SELAILU KELLONAIKATILASSA
Digitaalisen kellonaikanäytön sisältö vaihtuu alla esitetyllä tavalla, joka kerta kun B-painiketta painetaan.

Kuukausi, päivämäärä, sekunnit
Kuukausi, viikonpäivä

Tunnit, minuutit sekunnit

Valitse tapahtuma-ajastin painamalla D-painiketta.
Katso osio "Tapahtuma-ajastimen käyttö".

OSOITTIMIEN PIKASIIRTO
Osoittimien pikasiirto siirtää osoittimet sivuun helpottaakseen näytön tietojen lukemista.
1. Paina C-painiketta pitäen samalla A-painiketta alaspainettuna. 

• Analogiset osoittimet siirtyvät sivuun helpottaakseen näytön tietojen lukemista.

2. Osoittimet palautuvat normaaleihin asentoihin pitämällä A-painiketta alaspainettuna ja painamalla C-painiketta
uudelleen tai vaihtamalla toiseen toimintoon painamalla C-painiketta.

Huom!
• Jos jätät kellon n. tunniksi suorittamatta mitään toimenpidettä osoittimen ollessa sivuun siirrettynä, osoittimet palaavat

normaliin kellonaikaan automaattisesti.

NÄYTÖN LUKEMINEN PIMEÄSSÄ
Kellossa on taustavalo joka valaisee näytön helpottaen tietojen lukemista pimeässä.

Taustavalon sytyttäminen manuaalisesti
Paina A-painiketta sytyttääksesi taustavalon.
• Taustavalo sammuu automaattisesti, jos jokin hälytys alkaa soimaan.
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Taustavalon sytyttäminen automaattivalon ollessa aktivoitu
Automaattivalon ollessa aktivoitu, taustavalo syttyy automaattisesti aina,kun kello asetetaan vähintään 40 asteen
kulmaan horisonttiin nähden.

40 astetta tai enemmän

Tärkeää!
• Automaattivalo ei toimi oikein, jos käännät kellon näyttöä enemmän kuin 15 astetta yli vaakatason (katso viereinen 

piirros).
• Staattinen sähkö tai magneettinen voima voi häiritä automaattisen valokytkimen

 toimintaa. Jos taustavalo ei syty, siirrä kello takaisin aloitusasentoon (vaakatasoon)
 ja kallista sitä sitten kasvojasi kohti uudelleen. Ellei tämä toimi, vie käsivartesi alas

 sivulle ja nosta se sitten ylös uudelleen.
• Kellosta kuuluu hiljainen napsahtava ääni, kun sitä heilutetaan edestakaisin. 

Tämä johtu automaattisen valokytkime mekaniikasta. Kyseessä ei ole mikään vika.
Huom!
• Automaattivalo kytkeytyy pois päältä alla esitetyissä tapauksissa.

- Hälytys, ajastinhälytys tai muu piippaussummeri käynnistyy.

Automaattisen valoasetuksen määritys
1. Valitse kellonaikatoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä B-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia,  kunnes valittuna olevan kotikaupungin nimi ilmestyy
 näyttöön.

Kotikaupunki

3. Paina C-painiketta 13 kertaa, kunnes näyttöön syttyy AUTO.

4. Paina D-painiketta kytkeäksesi automaattivalon päälle tai pois.
ON: Taustavalo syttyy kun kello käännetään kasvoja kohti.
OFF: Taustavalo ei syty kun kello käännetään kasvoja kohti.

5. Sulje asetusruutu painamalla B-painiketta.
• Näyttöön syttyy LT, kun automaattivalo aktivoidaan.
• Automaattivalo pysyy aktivoituna n. kuusi tuntia, jos sitä ei katkaista manuaalisesti. Tämän jälkeen valo kytkeytyy

pois automaattisesti.
Valo on aktivoitu

Taustavalon kestoajan määritys
Voit valita taustavalon kestoajaksi joko 1.5 sekuntia tai kolme sekuntia.
1. Valitse kellonaikatoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä B-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia,  kunnes valittuna olevan kotikaupungin nimi ilmestyy
 näyttöön.

Kotikaupunki
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3. Paina C-painiketta 14 kertaa, kunnes näyttöön syttyy LIGHT.

4. Paina D-painiketta vaihtaaksesi valoasetusta alla esitetyllä tavalla.
1: Taustavalo palaa 1-5 sekuntia.
3: Taustavalo palaa 3 sekuntia.

5. Sulje asetusnäyttö painamalla B-painiketta.

HYÖDYLLISIÄ OMINAISUUKSIA
Kellon yhdistäminen (parittaminen) puhelimen kanssa lisää kellotoimintojen helppokäyttöisyyttä.

Automaattinen ajansäätö
Katso osio "Automaattinen ajansäätö".

Yli 300 maailmanaikakaupunkivaihtoehtoa
Katso osio "Maailmanaika-asetusten konfigurointi".

Tämän lisäksi on lukuisia muita kelloasetuksia, joita voidaan konfiguroida puhelinta käytäen.

Siirtääksesi tietoja kelloon ja konfiguroidaksesi asetuksia sinun on ensin muodostettava kytkentä kellon ja
puhelimen välille.
Katso osio "Valmistautuminen".
• Asenna puhelimeen CASIO "EDIFICE Connected" sovellus voidaksesi muodostaa laiteparin kellon kanssa.

KELLONAJAN     SÄÄTÖ
Kello pystyy vastaanottamaan päiväys- ja aikatietoja kytkemällä sen puhelimeen. Kello säätää asetukset vastaanotta-
miensa aikasignaalien mukaisesti.

Huom!
• Katkaise automaattinen ajansäätö aina, kun olet lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa radioaaltojen vastaanotto 

on kielletty tai rajoitettu.
Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Konfiguroi kellon aika-asetus omaan elämäntyyliisi sopivan menetelmän mukaan.
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Käytätkö puhelinta?
Suositamme ajansäätöä yhdistämällä kellon puhelimeen.
Katso osio "Automaattinen ajansäätö"

Jos puhelinta ei kytkeä kelloon
Voit säätää aika-asetuksen kellon painikkeita käyttämällä.
Katso osio "Aika-ja päiväysasetusten säätö kellon säätimillä".

AIKA-ASETUKSEN SÄÄTÖ KELLON PAINIKKEILLA
Käytä kellon säätimiä päiväyksen ja aika-asetusten säätämiseksi, jos kelloa ei ole mahdollista kytkeä puhelimeen
jostain syystä.

Kotiaikakaupungin asetus
Suorita toimenpiteet tästä osiosta ja valitse kotikaupunkina käytettäväksi haluamasi kaupunki. Jos olet alueella joka ei
huomioi kesäaikaa, voit myös määrittää kesäaika-asetuksen.

Huom!
• Tehtaan asettama kesäajan asetus kaikille kaupungeille on AUTO. Useissa tapauksissa AUTO-asetus mahdollistaa

kellon käytön tarvitsematta itse vaihtaa kesä- ja talviaikaa.
1. Valitse kellonaikatoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä B-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia,  kunnes valittuna olevan kotikaupungin nimi ilmestyy
 näyttöön.

Kotikaupunki

3. Käytä A ja D-painikkeita kotikaupungin vaihtamiseksi.
4. Paina C-painiketta.
5. Käytä D-painiketta kesäaika-asetuksen valintaan.

Jokainen D-painikkeen painallus selaa käytettävissä olevia asetuksia alla esitetyllä tavalla.
• AUTO

Kello vaihtaa talvi- tai kesäaikaan automaattisesti.
• OFF

Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
• ON

Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.

6. Sulje asetusnäyttö painamalla B-painiketta.
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Kellonajan/päiväyksen asetus
1. Valitse kellonaikatoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä B-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia,  kunnes valittuna olevan kotikaupungin nimi ilmestyy
 näyttöön.

Kotikaupunki

3. Jatka C-painikkeen painamista, kunnes haluamasi asetus alkaa Kotikaupunki
vilkkua.
• Jokainen C-painikkeen painallus siirtää vilkkuvan kohdistimen 

seuraavalle asetukselle viereisessä järjestyksessä. Kesäaika

12/24 tunnin kellonaika

Sekunnit

Tunnit

Minuutit

Päiväysnäyttöformaatti

Vuosi

Päivämäärä

Kuukausi

Viikonpäiväkieli

Tapahtumailmoitus päällä/pois

Toimintaääni päällä/pois

Automaattivalo päällä/pois

Taustavalon kestoaika

Lentokonetila päällä/pois
4. Määritä päiväys- ja aika-asetukset.

• Voi nollata sekunnit painamalla D-painiketta. Minuuttiluku kasvaa
yhdellä, jos sekuntien laskenta on 30-50sekunnin välisellä alueella.

• Käytä A ja D-painikkeita muiden asetusten muuttamiseksi.
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5. Valitse aika- ja päiväysasetukset toistamalla vaiheet 3 ja 4.
6. Sulje asetusnäyttö painamalla B-painiketta.

12 tunnin ja 24 tunnin kellonaikaformaatin vaihto
Voit määrittää kellonaikanäytön formaatiksi 12 tuntia tai 24 tuntia.
1. Valitse kellonaikatoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä B-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia,  kunnes valittuna olevan kotikaupungin nimi ilmestyy
 näyttöön.

Kotikaupunki

3. Paina C-painiketta kaksi kertaa.
12H tai 24H alkaa vilkkua näytössä.

4. Paina D-painiketta valitaksesi asetukseksi 12H 12-tuntia) tai 24H (24 tuntia).
12 tunnin 24 tunnin

aika aika

5. Sulje asetusnäyttö painamalla B-painiketta.

KELLON KÄYTTÖ SAIRAALASSA TAI LENTOKONEESSA
Suorita alla esitetyt toimenpiteet ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa aikakalibrointisignaalin
utomaattivastaanotto tai kytkentä puhelimeen voi aiheuttaa ongelmia. Mainitut toiminnot kytkeytyvät tällöin pois päältä
(lentokonetila). Suorita samat toimenpiteet uudelleen halutessasi jälleen käyttää automaattista ajansäätöä.
1. Valitse kellonaikatoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä B-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia,  kunnes valittuna olevan kotikaupungin nimi ilmestyy
 näyttöön.

Kotikaupunki

3. Paina C-painiketta 15 kertaa.
Kellon näyttöön ilmestyy lentokonekuvake.

Lentokonekuvake
4. Paina D-painiketta vaihtaaksesi lentokoneasetuksia.

ON: Kello on lentokonetilassa.
OFF: Lentokonetila on perutettu.

5. Sulje asetusnäyttö painamalla B-painiketta.
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MOBILE     LINK-TOIMINNON     KÄYTTÖ     MATKAPUHELIMELLA
Jos kellon ja puhelimen välille muodostetaan Bluetooth-yhteys, kellon aika-asetus säätyy automaattisesti puhelimen
aika-asetusten mukaisesti. Voit vaihtaa myös kellon muita asetuksia.

Huom!
• Toiminto on käytettävissä ainoastaan, kun EDIFICE Connected-sovellus on käynnissä puhelimessa.
• Tämä osio selittää kellon ja puhelimen käyttötoimenpiteet

Toimenpiteet kellolla
Toimenpiteet puhelimella

VALMISTAUTUMINEN
(1) Sovelluksen asentaminen
Asenna ensin CASIO EDIFICE Connected-sovellus Google Play tai App Storesta puhelimeen voidaksesi käyttää kelloa
puhelimen kanssa.

(2) Konfiguroi Bluetooth-asetukset
Valitse Bluetooth puhelimesta.

Huom!
• Tutustu puhelimen mukana oleviin ohjeisiin lisätietoja varten.

(3) Yhdistä kello puhelimeen (pariliitännän muodostus)
Kello on ensin yhdistettävä puhelimeen ennen kuin ne toimivat yhdistelmänä.
1. Siirrä yhdistettäväksi haluamasi puhelin lähelle (1 metrin sisälle) kelloa.
2.   Napauta "EDIFICE Connected" kuvaketta.
3.   Suorita kytkettävän puhelimen näytön ilmoittamat toimenpiteet.

• Jos puhelin on jo pariliitetty kelloon, napauta     kuvaketta kytkeytyäksesi toiseen kelloon ja napauta sitten
tämän kellon nimeä.

• Jos näyviin ilmestyy kehoitusviesti, suorita puhelimen näytössä ilmoitettavat toimenpiteet.
• Parinmuodostuksen käynnistyessä näyttöön ilmestyy vilkkkuva CNCT. Näyttöön ilmestyy OK, kun pariliitäntä

on valmis.
Pariliitäntä Pariliitäntä
käynnistyy on valmis

AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ
Kello kytkeytyy puhelimeen ja säätää aika-asetukset.
Jättämällä kellon kellonaikatilaan, se suorittaa säätötoimenpiteen automaattisesti palatessasi päivittäisiin askareihin.
Sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Tärkeää! 
Kello ei pysty säätämään aika-asetusta automaattisesti alla

 kuvatuissa tilanteissa.
• Kun kello on liian kaukana yhdistettävästä puhelimesta.
• Kommunikoinnin ollessa mahdotonta radiohäiriöistä tms.

 johtuen.
• Puhelimen päivittäessä järjestelmäänsä.
• Jos EDIFICE Connected ei ole käynnissä puhelimessa.

Huom!
• Jos kello ei näytä oikeaa aikaa vaikka se pystyy kytkeytymään puhelimeen, säädä toiminto-osoittimen ja päivyrinäytön

asennot manuaalisesti.
Katso osio "Toiminto-osoittimen kohdistus".

• Kellonaika säätyy automaattisesti, jos kellossa on EDIFICE Connected-määritetty maailmanaikakaupunki.
• Kello käynnistää automaattisen säädön alla mainittuihin aikoihin.

- Sen jälkeen kun puhelimen aikavyöhyke tai kesäaika-asetus on vaihtunut.
- Kun viimeisestä Bluetooth-kytkennästä on kulunut 24 tuntia tai enemmän.
- Kun kaupungin vaihtamisesta EDIFICE Connected-sovelluksella tai kellon toimenpiteillä on kulunut 24 tuntia tai

enemmän.
• Toimenpiteet kellolla ovat mahdollisia myös kellon ollessa kytkettynä puhelimeen.
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Kellonaikasäädön välitön käynnistys
Kello säätää aika-asetuksen puhelimen mukaisesti heti, kun ne kytkeytyvät toisiinsa. Suorita alla esitetyt kytkentätoimen-
piteet, kun haluat säätää kellon aika-asetuksen puhelimen mukaan.
1. Valitse kellonaikatoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Siirrä puhelin lähelle kelloa (1 metrin sisälle).
3. Pidä D-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.

Kellon näytössä vilkkuu CNCT merkiksi, että kytkentä on käynnistynyt.
Kun kellon ja puhelimen välillä on kytkentä, näyttöön ilmestyy OK ja kello säätää aika-asetuksen puhelimesta
saamiensa tietojen mukaisesti.

Yrittää kytkeytyä Ajansäädön jälkeen

Huom!
• Kytkentä puhelimeen ei ole mahdollista kellon ollessa lentokonetilassa. Katkaise lentokonetila voidaksesi kytkeä

puhelimen.
Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

• Kello pysyy kytkettynä puhelimeen myös ajansäädön jälkeen.
• Näyttöön syttyy ERR, jos ajansäätö jostain syystä epäonnistuu.

TAPAHTUMA-AJASTIMEN KÄYTTÖ
Tapahtuma-ajastimen voi linkittää pariliitetyn puhelimen kanssa, jolloin kello pystyy näyttämään käynnissä olevan
tapahtuman jäljellä olevan ajan ja/tai sen päättymisajan.

Huom!
• Tapahtuma-ajastin vastaa puhelimen sisäänrakennettua kalenteria ja Google-kalenteria.
• Tapautuman alkamisaika tai loppumisaika voidaan ilmaista piippauksella ja kellon näytössä.
• Yhteensä viisi tapahtumaa voidaan lähettää puhelimesta kelloon.

Tapahtumien siirto
Tapahtumat voidaan siirtää puhelimesta kelloon.
• Tapahtumat siirtyvät kelloon automaattisesti (jaksottain) sen ollessa kytkettynä puhelimeen.
• Varmista, että    symboli näkyy kellon näytössä suorittaessasi alla esitetyt toimenpiteet.
• Jos    symboli ei ole näkyvissä, tutustu alla olevaan linkkiin.

Katso osio "Kytkentä puhelimeen".

Tapahtuman näyttö
1. Valitse kellonaikatoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Paina D-painiketta.

• Kellonaikanäyttö vaihtuu tapahtuma-aikanäyttöön. 
Jokainen B-painikkeen painallus vaihtaa näyttöä alla esitetyllä tavalla

Käynnissä oleva Seuraavan tapah-
tapahtuma tuman käynnistys-

ja aika aika

• Toiminto-osoitin ilmaisee jäljellä olevan ajan tapahtuman loppumiseen. Toiminto-osoitin osoittaa OVER, jos
 tapahtuma-aikaa on jäljellä yli 120 minuuttia.

Toiminto-osoitin

• Kun käynnissä oleva tapahtuma-aika on 10 minuuttia tai vähemmän, kellon näyttö ilmaisee jäljellä olevan ajan
ja alkaa laskea alaspäin yhden sekunnin yksiköissä.

• Piippaussummeri soi kaksi sekuntia kun aika-asetus saavutetaan.

Perkko Oy, 09-4780500. C.A. 10



(27)

SEKUNTIKELLOTIETOJEN KATSELU
Tämä osio selittää millä tavalla kellon muistiin taltioituja kierrosaikalukuja (enintään 200) ja muita tietoja läheteyään
puhelimeen katseltavaksi EDIFICE Connected-sovelluksen avulla.

Sekuntikellotietojen lähettäminen puhelimeen
Suorita alla esitetyt toimenpiteet lähettääksesi tietoja kellosta puhelimeen.
• Kellon taltioimat kierrosajat siirtyvät puhelimeen automaattisesti (jaksottain) sen ollessa kytkettynä.
• Varmista, että kellon näytössä näkyy    symboli suoritaessasi alla esitettyjä toimenpiteitä.
• Jos    symboli ei ole näkyvissä, tutustu alla olevaan linkkiin.

Katso osio "Kytkentä puhelimeen".
1. Napauta "EDIFICE Connected" kuvaketta.
2. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet siirtääksesi kellon mittaamat tiedot puhelimeen.

Kun siirto on valmis, puhelimen näyttöön ilmestyy mitatut tiedot sisältävä lista.
• Voit valita tiedot yksityiskohtaisesti näpäyttämällä asianomaista tietoa näytössä.

Kierrosaajan tarkistus
Käytä EDIFICE Connected-sovellusta puhelimeen lähetettyjen tietojen tarkistamiseksi.
1. Napauta "EDIFICE Connected" kuvaketta.
2. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet katsellaksesi haluamiasi mittaustietoja.

Huom!
• Näpäyttämällä "Edit" näkyviin ilmestyy ruutu, jota voit käyttää nimiotsikon vaihtamiseen ja kierrosaikatietojen
 pyyhintään.

AJASTIMEN ASETUSTEN MÄÄRITYS
• Varmista, että kellon näytössä näkyy    symboli suoritaessasi alla esitettyjä toimenpiteitä.
• Jos    symboli ei ole näkyvissä, tutustu alla olevaan linkkiin.

Katso osio "Kytkentä puhelimeen".
1. Napauta "EDIFICE Connected" kuvaketta.
2. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet määrittääksesi ajastimen aika-asetuksen.

HÄLYTYKSEN ASETUS
• Varmista, että kellon näytössä näkyy    symboli suoritaessasi alla esitettyjä toimenpiteitä.
• Jos    symboli ei ole näkyvissä, tutustu alla olevaan linkkiin.

Katso osio "Kytkentä puhelimeen".
1. Napauta "EDIFICE Connected" kuvaketta.
2. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet määrittääksesi hälytysaika-asetukset.

MAAILMANAIKA-ASETUSTEN MÄÄRITYS
Määrittämällä maailmanaikakaupungin EDIFICE Connected-sovelluksella, kellon maailmanaikakaupunki vaihtuu
vastaavasti. Kellon asetukset voidaan määrittää vaihtamaan maailmanaikakaupngin kesäaika-asetuksen automaatti-
sesti.
• Varmista, että kellon näytössä näkyy    symboli suoritaessasi alla esitettyjä toimenpiteitä.
• Jos    symboli ei ole näkyvissä, tutustu alla olevaan osioon.

Katso osio "Kytkentä puhelimeen".

Huom!
• EDIFICE Connected World Time mahdollistaa maailmanaika-

kaupungin valinnan n. 300 eri kaupungista.

Maailmanaikakaupungin valinta
1. Napauta "EDIFICE Connected" kuvaketta.
2. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet. Maailmanaikakaupunkiasetukset näkyvät kellon näytössä.

Huom!
• Käytä EDIFICE Connected-sovellusta valitaksesi maailmanaikakaupungin kelloon sisäänrakennettujen kaupunkien

lisäksi. Muut kaupungit voidaan valinta ainoastaan EDIFICE Connected-sovelluksella.
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Kesäaika-asetuksen määritys
1. Napauta "EDIFICE Connected" kuvaketta.
2. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet valitaksesi kesäaika-asetuksen.

• Auto
Kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti.

• OFF
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.

• ON
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.

Huom!
• Kesäaika-asetuksen ollessa "Auto", kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti. Vaihtamista ei tarvitse

suorittaa manuaalisesti. Voit jättää kellon asetukseksi "Auto" vaikka olisit alueella joka ei huomioi kesäaikaa.
• Katso kesäaikajaksoja koskevia lisätietoja EDIFICE Connected-sovelluksella.

Maailmanajan ja kotiajan vaihto
1. Napauta "EDIFICE Connected" kuvaketta.
2. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet vaihtaaksesi kotiajan maailmanaikaan.

Huom!
• Automaattinen ajansäätö ei toimi 24 tuntiin kotiajan ja maailmanajan vaihtamisesta.

OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN SÄÄTÖ
Käytä  EDIFICE Connected-sovellusta, jos osoittimien kohdistus on väärä vaikka kello on yhdistetty puhelimeen.
• Varmista, että kellon näytössä näkyy    symboli suoritaessasi alla esitettyjä toimenpiteitä.
• Tutustu alla olevaan osioon, jos    symboli ei ole näkyvissä.

Katso osio "Kytkentä puhelimeen".
1. Napauta "EDIFICE Connected" kuvaketta.
2. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet korjataksesi osoittimien kohdistuksen.

PHONE FINDER
Voit etsiä pariliitetyn puhelimen käyttämällä Phone Finder-toimintoa (etsi puhelin). Puhelimesta kuuluu tällöin soitto-
signaali, vaikka puhelin olisi värinätilassa.

Tärkeää!
• Phone Finder ei soita merkkiääntä ellei EDIFICE Connected ole käynnissä puhelimessa.
• Älä käytä tätä toimintoa aueilla, joissa puhelimen soittoäänet ovat kielletty.
• Soittosignaali soi suurella voimakkuudella. Älä käytä tätä toimintoa kuunnellessasi kuulokkeilla.
1. Jos kello on jossain muussa kuin kellonaikatilassa, pidä C-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia

vaihtaaksesi kellonaikatilaan.
2. Pidä D-painiketta alaspainettuna vähintään viisi sekuntia. Puhelimesta kuuluu merkkiääni sen kytkeytyessä

kelloon.
• Puhelimen merkkiääni kuuluu vasta muutaman sekunnin kuluttua.

Etsii puhelinta Kytketty

3. Paina mitä tahansa painiketta katkaistaksesi merkkiäänen.
• Merkkiäänen voi katkaista painikkeella ainoastaan ensimmäisten 30 sekunnin aikana sen käynnistymisestä.

Huom!
• Kytkentä puhelimeen ei ole mahdollista kellon ollessa lentokonetilassa. Katkaise lentokonetila voidaksesi yhdistää

kellon puhelimeen.
Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

KELLOASETUSTEN MÄÄRITYS
Käytä EDIFICE Connected-sovellusta määrittääksesi aikavälin uusimpien tapausten hankkimiseksi puhelimelta, kytke-
äksesi kellon toimintamerkin päälle tai pois ja konfiguroidaksesi muita asetuksia.
1. Varmista, että kellon näytössä näkyy    symboli suoritaessasi alla esitettyjä toimenpiteitä.

• Tutustu alla olevaan osioon, jos    symboli ei ole näkyvissä.
Katso osio "Kytkentä puhelimeen".

1. Napauta "EDIFICE Connected" kuvaketta.
2. Valitse muutettavaksi haluamasi asetus ja suorita sitten puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.
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KOTIKAUPUNGIN KESÄAIKA-ASETUKSEN VAIHTO
1. Varmista, että kellon näytössä näkyy    symboli suoritaessasi alla esitettyjä toimenpiteitä.

• Tutustu alla olevaan osioon, jos    symboli ei ole näkyvissä.
Katso osio "Kytkentä puhelimeen".

1. Napauta "EDIFICE Connected" kuvaketta.
2. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet vaihtaaksesi kotikaupungin kesäaika-asetuksen.

KYTKENTÄ
Kytkentä puhelimeen
Kello pystyy kytkeytymään puhelimeen, jonka kanssa on muodostettu pariliitos.
• Jos kelloa ei ole liitetty puhelimeen, jonka kanssa haluat kytkeä sen, muodosta pariliitos suorittamalla alla esitetyt

toimenpiteet.
Katso osio "3. Pariliitännän muodostus".

Jos    symboli ei ilmesty kellon näyttöön vaikka se on pariliitetty puhelimeen, kytke kello puhelimeen pitämällä D-paini-
ketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.
• Kytkentä on pysyvä.

Tärkeää!
• Jos sinulla on ongelmia kytkennän mudostamisessa se voi tarkoittaa, että EDIFICE Connected ei ole käynnissä

puhelimessa. Napauta puhelimesi kotinäytössä "EDIFICE Connected" kuvaketta. Kun sovellus on käynnistynyt,
pidä D-painiketta alaspainettuna kellosta vähintään kaksi sekuntia.

Pariliitännän peruutus
Kello ja puhelimen välisen pariliitännän peruuttaminen vatii sekä EDIFICE Connected että kellotoimenpiteitä.

Huom!
• Jos käytät puhelinta, muista pyyhkiä myös puhelimen muistissa olevat pariliitäntätiedot.

Pariliitäntätietojen pyyhitä Edifice Connected-sovelluksesta
1. Pidä C-painiketta alaspainettuna vähintän kaksi sekuntia valitaksesi kellonaikatoiminon.
2. Pidä B-painiketta alaspainettuna vähintän kaksi sekuntia. Vapauta painike kun valittuna olevan kotikaupungin

nimi ilmestyy näyttöön.
Kotikaupunki

3. Paina C-painiketta 3 kertaa.
Sekunnit alkavat vilkkua.

Sekunnit

4. Pidä A-painiketta alaspainettuna vähintän kaksi sekuntia. Vapauta painike kun CLR lakkaa vilkkumasta.
Toimenpide pyyhkii pariliitäntätiedot kellosta.

5. Paina B-painiketta palataksesi kellonaikatilaan.
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Pariliitäntätietojen pyyhintä puhelimesta (ainoastaan iPhone)
Katso puhelimen mukana olevista ohjeista asetustoimenpiteitä koskevia lisätietoja.
"Settings" ---> "Bluetooth" ---> "Cancel the watch´s device registration (peruuta kellon rekisteröinti).

Jos ostat toisen puhelimen
Sinun on suoritettava alla esitetyt pariliitostoimenpiteet aina, kun haluat muodostaa Bluetooth-kytkennän johonkin
puhelimeen ensimmäisen kerran.
Katso osio "Pariliitäntätietojen pyyhintä kellosta".
Katso osio "3. Pariliitännän muodostus".

SEKUNTIKELLO
Sekuntikellolla voi mitata kokonaisaikaa 1/1000 sekunnin tarkkuudella ensimmäisen tunnin ajan ja tämän jälkeen
1/10 sekunnin yksiköissä 24 tuntiin saakka.
Normaalin kokonaisajan lisäksi sekuntikellolla voi mitata kierrosaikoja.

Huom!
• Kellon muistiin on mahdollista taltioida yhteensä 200 kierros-

aikaa. Väliajan mittaaminen kun muistissa on jo 200 tallennetta
pyyhkii vanhimman tallenteen automaattisesti tehden tilaa
uudelle.

• Käytä EDIFICE Connected-sovellusta katsellaksesi vanhempia
mittaustietoja.

KOKONAISAJAN MITTAUS
1. Valitse sekuntikellotoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"
2. Suorita alla esitetyt toimenpiteet käynnistääksesi ajastetun toimenpiteen.

1 ajanotonkäynnistys 

2 ajanoton käynnistys 

3 ajanoton käynnistys 

Pysäytys

• Kokonaisaika näkyy 1/1000 sekunnin tarkkuudella mittaussession ensimmäisen tunnin ajan ja tämän jälkeen 
1/10 sekunnin yksiköissä.

Ensimmäinen Ensimmäisen
tunti tunnin jälkeen

Minuutit, sekunnit Tunnit, minuutit
1/1000 sekunnit Sekunnit, 1/10 sekunnit

3. Paina B-painiketta nollataksesi kokonaisajan.

KIERROSAIKOJEN MITTAUS
1. Valitse sekuntikellotoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"
2. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi kokonaisajan.

Joka kerta kun B-painiketta painetaan, mitattavan jakson kokonaisaika (kierrosaika) ilmestyy näyttöön kahdeksaksi
sekunniksi.

Käynnistys

Kierros

Pysäytys
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• Kokonaisaika näkyy 1/1000 sekunnin tarkkuudella mittaussession ensimmäisen tunnin ajan ja tämän jälkeen 
1/10 sekunnin yksiköissä.

Ensimmäinen Ensimmäisen
tunti tunnin jälkeen

1/1000 sekunnit Sekunnit, 1/10  sekunnit

Minuutit, sekunnit Tunnit, minuutit

Kierrosajan sekunnit Kierrosajan sekunnit

3. Paina B-painiketta nollataksesi kokonaisajan.

ESIMERKKI: KIERROSAJAN TALTIOINTI 
Tässä osiossa selitetään kuinka kierrosaikoja taltioidaan kilpailun aikana. Osiossa kerrotaan  myös millä tavalla kierros-
aikoja tarkistetaan EDIFICE Connected-sovelluksella kilpailun päättymisen jälkeen.
Katso osio "Kierrosajat".

Kilpailun aikana
Suorita kierrosaikojen mittaus.
1. Valitse sekuntikellotoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Suorita alla esitetyt toimenpiteet käynnistääksesi ajastetun toimenpiteen.

Käynnistys

Pysäytys

Kierrosaika tallentuu muistiin painamalla B-painiketta jokaisen kierroksen lopussa.
• Kierrosaikojen tallennusyksikkö on 1/1000-sekuntia kokonaisaikamittauksen ensimmäisen tunnin aikana.

Tunnin jälkeen kierrosajat tallentuvat 1/10 sekunnin yksiköissä.
3. Paina B-painiketta nollataksesi sekuntikellon näytön.
4. Pidä C-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia palataksesi kellonaikatilaan.

Kilpailun jälkeen
Kilpailun päätyttyä voit katsella mitattuja kierrosaikoja EDIFICE Connected-sovelluksella.
Katso osio "Sekuntikellotietojen lähettäminen puhelimeen".
Katso osio "Kierrosajan tarkistus".
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Kierrosajat
Kierrosaika on aika joka kuluu tietyn kierroksen tai jakson aikana. Kierrosajat tallentuvat sisäisesti kellon muistiin.
Kello ilmaisee käynnissä olevan kierroksen kokonaisajan.

Ajanoton käynnistys

1 kierros

2 kierros

3 kierros

Huom!
• Kierrosaikoja voi katsella EDIFICE Connected-sovelluksella mittauksen päätyttyä.

Katso osio "Sekuntikellotietojen katselu".

AJASTIN
Ajastimen voi asettaa laskemaan alaspäin itse määritetystä käynnistysajasta. Kellosta kuuluu piippaus ajastimen
lähtölaskennan nollautuessa.
• Piippaussummeri ei soi, jos paiston virta on matala.

AJASTIMEN KÄYNNISTYSAJAN ASETUS
Ajastimen käynnistysajan voi asettaa 1 sekunnin yksiköissä 24 tuntiin asti.
1. Valitse ajastintoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä B-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun tuntinumerot alkavat vilkkua.

Tunnit

3. Käytä A ja D-painikkeita ajastimen tuntiasetuksen muuttamiseksi.
4. Paina C-painiketta.

Minuutit alkavat vilkkua.
Minuutit

5. Käytä A ja D-painikkeita ajastimen minuuttiasetuksen muuttamiseksi.
6. Paina C-painiketta.

Sekunnit alkavat vilkkua.
Sekunnit

7. Käytä A ja D-painikkeita ajastimen sekuntiasetuksen muuttamiseksi.
8. Sulje asetusruutu painamalla B-painiketta.

Huom!
• Ajastimen asetukset voi määrittää myös EDIFICE Connected-sovelluksella.
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AJASTIMEN KÄYTTÖ
1. Valitse ajastintoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Suorita alla esitetyt toimenpiteet käynnistääksesi ajastetun toimenpiteen.

Käynnistys

(Lähtölaskenta alkaa)

Tauko

Käynnistys

(Aika on loppu)

• Summeri soi 10 sekuntia loppumisen merkiksi, kun ajastin nollautuu.
• Voit palauttaa taukotilassa olevan ajastimen käynnistysaikaan painamalla B-painiketta.

3. Summeriääni katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta.

HÄLYTYKSET     JA     TASATUNTISIGNAALI
Kello piippaa hälytysajan koittaessa. Voit asettaa yhteensä viisi erilaista hälytystä. Kun tasatuntisignaali aktivoidaan
kello piippaa aina tasatunnein.
• Piippaussummeri ei soi, jos pariston virta on matala.

HÄLYTYSASETUSTEN MÄÄRITYS
1. Valitse hälytystoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Paina D-painiketta selataksesi hälytysnumeroita (AL1 - AL5) kunnes näkyviin tulee hälytys, jonka ajan haluat

asettaa.
Hälytysnumero

Hälytysaika

3. Pidä B-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun tuntinumerot alkavat vilkkua.

Tunnit

4. Käytä A ja D-painikkeita tuntiasetuksen muuttamiseksi.
• Näyttöön syttyy P-kirjain (p.m.), jos käytät 12 tunnin aikaformaattia.
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5. Paina C-painiketta.
Minuuttinumerot alkavat vilkkua.

Minuutit

6. Käytä A ja D-painikkeita minuuttiasetuksen muuttamiseksi.
7. Sulje asetusruutu painamalla B-painiketta.
8. Pidä C-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia palataksesi kellonaikatilaan.

Hälytyksen katkaisu
Hälytyksen käynnistyttyä voit katkaista sen painamalla mitä tahansa painiketta.

TASATUNTISIGNAALIASETUKSEN MÄÄRITYS
1. Valitse hälytystoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Paina D-painiketta ja valitse tasatuntisignaalin ruutu SIG.

3. Paina B-painiketta ja kytke tasatuntisignaali päälle tai pois.
• Näytössä näkyy SIG, kun tasatuntisignaali on aktivoitu.

4. Pidä C-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia palataksesi kellonaikatilaan.

Huom!
• Voit käyttää myös EDIFICE Connected-sovellusta tasatuntisinaaliasetuksen määrittämiseen.

HÄLYTYKSEN TAI TASATUNTISIGNAALIN KATKAISU
Katkaise tasatuntisignaali suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet.
• Kytke tasatuntisignaali päälle uudelleen, jos haluat kellon piippaavan tasatunnein.

Huom!
• Ilmasimet syttyvät näyttöön kun jokin hälytyksistä tai tasatuntisignaali kytketään päälle.
• Asianomaiset ilmaisimet eivät syty kaikkien hälytysten ja/tai tasatuntisignaalin ollessa katkaistu.

Tasatuntisignaali
Hälytys

1. Valitse hälytystoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

2. Paina D-painiketta selataksesi hälytysnumero (AL1 - AL5) ja tasatuntisignaali (SIG) -ruutuja, kunnes näkyviin tulee
 ruutu, jonka asetuksen haluat vaihtaa.

Hälytys tai tasatuntisignaali

3. Katkaise näytön ilmaisema hälytys tai tasatuntisignaali painamalla B-painiketta.
• Jokainen B-painikkeen painallus vaihtaa asetuksen joko päälle tai pois.
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• ALM-ilmaisin sammuu näytöstä kun kaikki hälytyksen kytketään pois päältä. SIG-ilmaisin sammuu näytöstä kun
tasatuntisignaali katkaistaan.

4. Pidä C-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia palataksesi kellonaikatilaan.

Huom!
• Jos ALM-ilmaisin edelleen näkyy näytössä se tarkoittaa, että jokin toinen häytys on vielä päällekytkettunä.

Voit katkaista kaikki hälytykset toistamalla vaiheet 2 ja 3, kunnes ALM-ilmaisin sammuu näyöstä.

MAAILMANAIKA
Maailmanaika mahdollistaa kellonajan tarkistamisen mistä tahansa 38 kaupungista ympäri maailman ja UTC-ajan
(Universal Coordinated Time).

Huom!
• Maailmanaikakaupunkeja voidaan valita vain käyttämällä

EDIFICE Connected-sovellusta. Valinta ei ole mahdollista
kellon painikkeilla.

MAAILMANAJAN TARKISTUS
1. Valitse maailmanaikatoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
Kun valitun maailmanaikakaupungin nimi on ilmestynyt näyttöön, kello ilmaisee kellonajan kyseisestä kaupungista.
Katso osio "Maailmanaika-asetusten määritys".

• Paina B-painiketta näyttääksesi maailmanaikakaupungin nimen kellon ollessa maailmanaikatilassa.
Maailmanaikakaupunki

Maailmanaika

MAAILMANAIKAKAUPUNGIN ASETUS
Suorita tämän osion toimenpiteet valitaksesi maailmanaikakaupungin. Jos olet alueella joka huomioi kesäajan, voit
myös määrittää kesäaika-asetuksen.

Huom!
• Tehtaan asettama kesäajan perusasetus kaikille kaupun geille on "AUTO". Useissa tapauksissa AUTO-asetus

Mahdolistaa kellon käytön tarvitsematta vaihtaa kesä- ja talviaikaa manuaalisesti.
1. Valitse maailmanaikatoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Valitse haluamasi kaupunki käyttämällä D-painiketta.

3. Voit vaihtaa kesäaika-asetuksen pitämällä D-painiketta alaspainettuna 
vähintään kaksi sekuntia.
Vapauta painike kun AUTO-ilmaisin alkaa vilkkua.
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4. Käytä D-painiketta kesäaika-asetuksen valntaan.
Jokainen D-painikkeen painallus vaihtaa käytettävän asetuksen alla esitetyllä tavalla.

• "AUTO"
Kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti.

• "OFF"'
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.

• "ON"
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.

5. Sulje asetusruutu painamalla B-painiketta.

Huom!
• Kesäaika-asetuksen tarkistus tai vaihto ei ole mahdollista, jos kaupungiksi on valittu UTC.
• Jos valitse maailmanaikakaupungin EDIFICE Connected-sovelluksella ja vaihdat sen sitten joksikin toiseksi

kaupungiksi kellon painikkeita käyttäen, EDIFICE Connected-kaupunkitiedot pyyhkiytyvät kellosta.
Katso osio "Maailmanaika-asetusten määritys".

KOTIAJAN JA MAAILMANAJAN VAIHTO
Pidä A-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia maailmanaikatilassa vaihtaaksesi kotiajan maailmanaikaan.

Ennen vaihtoa Vaihdon jälkeen

Kotiaika Maailmanaika

OSOITTIMIEN     KOHDISTUKSEN     SÄÄTÖ
Voimakas magnetismi tai isku voi siirtää analogiset osoittimet pois kohdistuksesta digitaaliaikaan. Suorita osoittimien
kohdistuksen säätö tällaisessa tapauksessa.

OSOITTIMIEN SÄÄTÄMINEN
1. Valitse maailmanaikatoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä B-painiketta alaspainettuna vähintään viisi sekuntia. Vapauta painike kun numerot 00 alkavat vilkkua.

Toimenpide mahdollistaa toiminto-osoittimen kohdistuksen säätämisen.
3.5 sekunnin Viiden sekunnin

kuluttua kuluttua

Toiminto-osoitin

3. Jos toiminto-osoitin ei ole kohdistettu 00-asentoon, kohdiista se käyttämällä A ja D-painikkeita.
4. Paina C-painiketta.

Tämä mahdollistaa tunti- ja minuuttiosoittimien säätämisen.
Minuuttiosoitin

Tuntiosoitin
5. Jos tunti- ja minuuttiosoitin eivät ole 12-asennossa, kohdista ne 12-asentoon käyttämällä A ja D-painikkeita.

Huom!
• Tuntiosoitin siirtyy minuuttiosoittimen liikkeen mukaisesti. Kellon painikkeilla voi ohjata ainoastaan minuuttiosoitinta.
6. Sulje asetusruutu painamalla B-painiketta.
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MUUT     ASETUKSET
Tässä osiossa selitetään muut kellon asetukset, jotka käyttäjä voi määrittää.

PÄIVÄYSNÄYTTÖFORMAATIN VAIHTO
1. Valitse kellonaikatoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä B-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun valitun kotikaupungin nimi ilmestyy

näyttöön.
Kotikaupunki

3. Paina C-painiketta kuusi kertaa.
Kello näyttää ruudun päiväysnäyttöformaatin valintaa varten.

4. Käytä D-painiketta päiväysnäyttöformaatin valitsemiseksi.
M: Kuukausi
DD: Päivämäärä

Kuukausi, päivä Päivä, kuukausi

5. Sulje asetusruutu painamalla B-painiketta.

VIIKKKOPÄIVÄKIELEN MÄÄRITYS
Voit valita minkä tahansa kuudesta kielivaihtoehdoista kellonaikanäytön viikonpäivää varten.
1. Valitse kellonaikatoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä B-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun valitun kotikaupungin nimi ilmestyy

näyttöön.
Kotikaupunki

3. Paina C-painiketta 10 kertaa.
Kieliasetus alkaa vilkkua.

4. Käytä D-painiketta kielen valintaan.
ENG: Englanti
ESP: Espanja
FRA: Ranska
DEU: Saksa
ITA: Italia
PyC: Venäjä

5. Sulje asetusruutu painamalla B-painiketta.
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TAPAHTUMA-AJASTIMEN AKTIVOINTI TAI PERUUTUS
Suorita alla esitetyt toimenpiteet kytkeäksesi tapahtuma-ajastin ilmoitusäänen päälle tai pois.
1. Valitse kellonaikatoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä B-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun valitun kotikaupungin nimi ilmestyy

näyttöön.
Kotikaupunki

3. Paina C-painiketta 11 kertaa.
Näytössä alkaa vilkkua BEEP tai OFF.

4. Käytä D-painiketta valitaksesi BEEP tai OFF.
BEEP: Piippaussummeri on aktivoitu
OFF: Piippaussummeri on katkaistu

5. Sulje asetusruutu painamalla B-painiketta.

PAINIKKEIDEN TOIMINTAÄÄNEN AKTIOINTI
Suorita alla esitetyt toimenpiteet kytkeäksesi painikkeiden painamisesta syntyvän merkkiäänen päälle tai pois.
1. Valitse kellonaikatoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä B-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun valitun kotikaupungin nimi ilmestyy

näyttöön.
Kotikaupunki

3. Paina C-painiketta 12 kertaa.
Näyttöön ilmestyy vilkkuva KEY    tai MUTE.

4. Käytä D-painiketta valitaksesi asetukseksi KEY    tai MUTE.
KEY  : Painikkeiden toimintaääni soi.
MUTE:  Painikkeiden toimintaääni on mykistetty.

5. Sulje asetusruutu painamalla B-painiketta.

Huom!
• Hälytyksen ja ajastimen summeriäänet soivat, vaikka painikkeiden toimintaääni on mykistetty.
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KELLON PALAUTUS TEHTAAN PERUSASETUKSILLE
Tässä osiossa selitetään kuinka alla esitetyt kelloasetukset palautetaan tehtaan perusasetuksille.
• Kelloasetukset
• Sekuntikello
• Ajastin
• Hälytys
1. Valitse kellonaikatoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä B-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun valitun kotikaupungin nimi ilmestyy

näyttöön.
Kotikaupunki

3. Paina C-painiketta kolme kertaa.
Sekunnit alkavat vilkkua.

Sekunnit

4. Pidä A-painiketta alaspainettuna vähintään viisi sekuntia. Vapauta painike kun RESET-ilmaisin lakkaa vilkkumasta.

Huom!
• Kellon palautus tehtaan perusasetuksille pyyhkii myös kaikki pariliitostiedot kellosta ja peruuttaa liitoksen.

SIIRTYMINEN     TOISEEN     AIKAVYÖHYKKEESEEN
Siirtyessäsi toiseen aikavyöhykkeeseen kello säätää aika-asetuksensa nykyistä sijaintia vastaavaksi. Poista kello
lentokonetilasta saavuttuasi määränpäähän.

1. Muodosta kytkentä kellon ja puhelimen välille saapuessasi määränpäähän.
Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lenyokoneessa".

Peruutettuasi lentotilan kellosta se säätää aika-asetuksen nykyistä sijaintiasi vastaavaksi.
• Jos haluat käynnistää ajansäädön välittömästi, tutustu alla olevaan linkkiin.

Katso osio "Ajansäädön välitön käynnistys".

TUETUT PUHELINMALLIT
Kelloon kytkettäväksi sopivista puhelimista löytyy lisätietoja CASIO-verkkosivuilta:
https://world.casio.com/os_mobile/wat/
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TEKNISET TIEDOT
Tarkkuus normaalissa lämpötilassa:
±15 sekuntia/kuukausi, jos ajansäätö ei ole mahdollista kommunikoimalla puhelimen kanssa.
Kellonaika:

Analogiaika
Tunnit, minuutit (osoitin siirtyy 20 sekunnin välein)
Digitaaliaika
Tunnit, minuutit, sekunnit, kuukausi, päivämäärä, viikonpäivä
a.m./p.m. (P)/24-tuntinen aikaformaatti
Täysautomaattinen kalenteri (2000 - 2099)
Kesäaika

Sekuntikello:
Mittausyksikkö: 1/1000- sekunnit (ensimmäinen tunti), 1/10 sekunnit (ensimmäisen tunnin jälkeen)
Mittausalue: 23 tuntia, 59 minuuttis, 59.9 sekuntia
Mittaustoiminnot: Kokonaisaika, väliajat

Ajastin:
Asetusyksikkö: 1 sekunti
Lähtölaskenta-alue: 24 tuntia
Mittausyksikkö: 1 sekunti
10 sekunnin piippaus ajastimen nollautuessa

Hälytys:
Hälytykset: 5
Asetusyksiköt: Tunnit, minuutit
Hälytyssummerin kestoaika: 10 sekuntia
Tasauntisignaali (piippaus aina tasatunnein)

Maailmanaika:
38 kaupunkia (38 aikavyöhykettä) ja Coordinated Universal Time (UTC)
Kesäajan vaihto
Kotikaupungin vaihto

Mobile Link:
Automaattinen ajankorjaus
Phone Finder
Kello soittaa älypuhelimen hälytysäänen
Maailmanaika
Kellonaika n. 300 kaupungille
Kotiajan/maailmaajan vaihto
Sekuntikellotietojen siirto
200 kierrosaikatallennetta (päiväys ja aika, kierrosaika, kierrosnumero)
Automaattinen kesäajan vaihto
Automaattinen talvi-/kesäajan vaihto
Ajastimen asetukset
Hälytysasetukset
Osoittimien kohdistuksen korjaus
Tapahtuma-ajastin
Linkittää puhelimen kalenteriin ja käyttää kellon osoittimia ja digitaalinäyttöä ilmaisten jäjellä olevan ajan
johonkin tapahtumaan, loppumisajan, jne.
Tietokommunikoinnin tekninen erittely
Bluetooth
Taajuusalue: 2400 MHz - 2480 MHz
Maximi lähetysteho: 0 dBm (1 mW)
Kommunikointialue:  2 m asti (ympäristöstä riippuen)

Muuta:
Kaksois-LED: LED näyttötaululle ja digitaalinäytölle LED-automaattivalo, supervalaisu, jälkihehku, taustavalon

 kestoaika valittavissa (1.5 sekuntia, 3 sekuntia), painikkeiden toimintaäänen päällekytkentä/katkaisu, tapahtumien
ilmoitusääni päällä/pois, päiväysnäyttö (kuukausi/päivä, päivä, kuukausi), viikonpäivänäyttö (6 kieltä), lentokonetila,
osoittimien siirto, varoitus matalasta paristovirrasta

Virtalähde:
CR2016 x 1 
Pariston toiminta-aika: Keskimäärin 2 vuotta
Ollosuhteet:
Bluetooth-kytkentäaika: 12 tuntia/päivä
Hälytys: Kerran (10 sekuntia)/päivä
Taustavalo: Kerran (1.5 sekuntia)/päivä
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MOBILE LINK-TOIMINTOA KOSKEVAT VAROTOIMET
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
 lentokoneessa. Kellon säteilemä sähkömagnetismi voi vaikuttaa lentokoneen mittaristoon ja aiheuttaa onnettomuus-

vaaran.

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 tällä kellolla
Kello lähettää radioaaltoja aina, kun    ilmaisin vilkkuu tai palaa kiinteästi. Suorita alla esitetyt toimenpiteet katkaistaksesi
radioaaltojen syntymisen ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muulla alueella, jossa radioaaltojen käyttö ei ole
sallittu.
• Valitse lentokonetila

Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lenyokoneessa".

VIANETSINTÄ
En pysty muodostamaan pariliitosta kellon ja puhelimen välille
Kysymys 1: En ole koskaan pystynyt muodostamaan pariliitäntää kellon ja puhelimen välille.

Onko käyttämäsi puhelin yhteensopivaa mallia?
Tarkista, onko puhelin ja sen käyttöjärjestelmä kellon tukema.
Katso lisätietoja CASIO-verkkosivuilta: https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Onko puhelimeen asennettu EDIFICE Connected?
EDIFICE Connected on asennettava puhelimeen, jotta sen voi kytkeä kelloon.
Katso osio "1. Asenna tarvittava sovellus puhelimeen" (sivu 8).

Onko puhelimen Bluetooth-asetukset konfiguroitu oikein?
Konfiguroi puhelimen Bluetooth-asetukset. Tutustu puhelimen dokumentaatioon.

iPhone-käyttäjät
• "Settings" ---> "Bluetooth" ---> On
• "Settings" --> "Privacy" --> " Bluetooth Sharing" -->"G-SHOCK Connected" --> On
Android-käyttäjät
• Aktivoi Bluetooth.
Muut kuin yllä mainitut.
Joissakin puhelimissa on BT Smart kytkettävä pois käytöstä, jotta G-SHOCK Connected-sovellusta voi käyttää.
Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.
Näppäile puhelimen kotinäytössä: "Menu" ---> "Settings" --- "Bluetooth" --- "Menu" ---> "BT Smart settings" ---> "Disable".

Kellon ja puhelimen uudelleenkytkentä ei onnistu
Kysymys 1: Kello ei kytkeydy puhelimeen uudelleen irtikytkennän jälkeen.

Onko EDIFICE Conected-sovwllus käynnissä?
Kello ei pysty kytkeytymään uudelleen ellei EDIFICE Connected  ole käynnissä 
puhelimessa. Napauta EDIFICEConnected kuvaketta  puhelimen kotinäytössä. 
Pidä sitten D-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia kellosta.

Kokeile katkaisemalla virran puhelimesta ja kytke se sitten takaisin päälle?
Katkaise virta puhelimesta, kytke virta sitten takaisin päälle ja napauta EDIFICE
Connected kuvaketta. Pidä sitten D-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi  
sekuntia kellosta.
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Kysymys 2: Kytkentä puhelimeen ei onnistu puhelimen ollessa lentotilassa?
Kytkentä kelloon ei ole mahdollista puhelimen ollessa lentotilassa. 
Sulje lentotila puhelimesta, mene puhelimen aloitusnäyttöön ja napauta EDIFICE
Connected kuvaketta. Pidä seuraavaksi D-painiketta alaspainettuna vähintään 
kaksi sekuntia kellosta.

Kysymys 3: Kytkentä ei onnistu uudelleen vaihdettuani puhelimen Bluetooth 
"enabled"  asetuksen "disabled" asetukseksi.

Katkaise puhelimen Bluetooth, yhdistä se sitten uudelleen ja napauta EDIFICE
Connected kuvaketta kotinäytössä. Pidä seuraavaksi D-painiketta alaspainettuna 
vähintään kaksi sekuntia kellosta.

Kysymys 4: Kytkentä ei onnistu uudelleen katkaistuani virran puhelimesta.
Kytke virta puhelimeen ja napauta EDIFICE Connected-kuvaketta. 
Pidä sitten D-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia kellosta.

Puhelimen ja kellon välinen kytkentä
Kysymys 1: Puhelimen ja kellon välinen kytkentä ei onnistu?
Oleko yrittänyt katkaista virtaa puhelimesta ja kytkeä sen sitten päälle uudelleen?

Katkaise virta puhelimesta, kytke se päälle uudelleen. 
Napauta EDIFICE Connected kuvaketta kotinäytössä. Pidä seuraavaksi D-painiketta 
alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia kellosta.

Onko kello lentotilassa?
Kytkent puhelimeen ei ole mahdollista kellon ollessa lentotilassa. Peruuta lentotila
voidaksesi kytkeytyä puhelimeen.
Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Onko kellon ja puhelimen välille muodostettu laitepari uudelleen?
Muodosta laitepari uudelleen pyyhittyäsi ensin aikaisemmat laiteparitiedot EDIFICE
Connected-sovelluksesta.
Katso osio "Laiteparin peruutus".
Ainoastaan iPhone
Puhelimen parinmuodostustietojen peruutus".
Katso osio "Kellon ja puhelimen välisen laiteparin muodostus".

Jos et pysty muodostamaan kytkentää...
Suorita toimenpiteet alla pyyhkiäksesi vanhat laiteparitiedot kellosta ja muodosta 
laitepari sitten uudelleen.
Katso osio "Pariliitostietojen pyyhintä kellosta"-
Katso osio "3. Kellon ja  puhelimen välisen laiteparin muodostus".

Vaihto toiseen puhelinmalliin
Kysymys 1: Kuinka kytken nykyisen kellon toiseen puhelimeen.

Pyyhi pariliitostiedot kellosta ja muodosta sitten pariliitos puhelimen kanssa johon haluat kytkeytyä.
Katso osio "Jos ostat toisen puhelimen".

Automaattinen ajansäätö Bluetooth-kytkennällä
Kysymys 1: Mihin aikaan kello suorittaa ajansäädön?

Ajansäätö tapahtuu alla esitetyllä tavalla.
• Sen jälkeen kun puhelimen aikavyöhyke tai kesäaika-asetus on vaihtunut.
• Kun edellisestä Bluetooth-kytkennällä suoritetusta ajansäädöstä on kulunut yli 24 tuntia.
• Kun edellisestä kaupungin vaihdosta EDIFICE Connected-kytkentää käyttäen on kulunut

yli 24 tuntia.
• Kun 24 tuntia tai enemmän on kulunut viimeisestä kotikaupungin vaihtamiesta tai kellonajan 

säätämisestä kellon painikkeita käyttäen.

Kysymys 2: Automaattinen ajansäätö on väärä.

Näkyykö    symboli näytössä?
Säästääkseen paristovirtaa, kello katkaisee Bluetooth-kytkennän automaattisesti puhelimesta,
jos kytkentää ei ole käytetty n. 60 minuuttiin. Automaattinen ajansäätö kytkeytyy pois ellei kytkentää
ole. Aktivoi kytkentä uudelleen painamalla mitä tahansa painiketta kellosta.
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Onko Bluetooth-kytkennän edellisestä käyttökerrasta kulunut yli 24 tuntia?
Kellonajan säätö Bluetooth-kytkennän avulla tapahtuu 24 tunnin välein. Automaattinen ajansäätö käynnistyy, kun

 vähintään 24 tuntia on kulunut edelisestä säätötoimenpiteestä.

Onko 24 tuntia tai enemmän kulunut siitä, kun aikaa on säädetty manuaalisesti, kaupunkiasetusta muutettu tai 
kaupunkien vaihto suoritettu?

Automaattinen ajansäätö ei käynnisty ennen kuin 24 tuntia on kulunut  manuaalisesta ajan säätämisestä,
 kaupunkiasetuksen muuttamisesta tai kaupunkien vaihtotoimenpiteen jälkeen.

Onko kello asetettu lentotilaan?
Kytkentä puhelimeen ei ole mashdollista kellon ollessa lentotilassa. Peruuta lentotila kellosta voidaksesi kytkeytyä

 puhelimeen.
Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Kysymys 3: Kello ei synkronoi aika-asetusta puhelimen kanssa pitäessäni D-painiketta alaspainettuna
vähintään kaksi sekuntia.

Kytkentä puhelimeen ei ole mahdollista kellon ollessa lentotilassa. Peruuta lentotila kellosta voidaksesi kytkeytyä
puhelimeen.
Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Kysymys 4: Kellon näyttämä aika on väärä.

Puhelimen aika-asetus saattaa olla väärä, johtuen siitä, että se ei pysty kytkeytymään omaan verkkoon (etäisyys verkko-
lähettimeen on liian pitkä tms.). Kytke tällaisessa tapauksessa puhelin verkkoon ja säädä sitten aika-asetus.

TAPAHTUMA-AJASTIN
Kysymys 1: Kuinka voin kytkeä tapahtuma-ajastimen ilmoitusäänen pois päältä?

Suorita alla esitetyt toimenpiteet kytkeäksesi ilmoitusäänen pois päältä.
Katso osio "Tapahtuma-ajastimen ilmoitusäänen päällekytkentä tai perutus".

Kysymys 2: Tapahtuma-ajastimen ilmoitusääni ei soi.
Onko tapahtuma-ajastimen ilmoitusääni kytketty päälle? Jos ei ole, niin kytke se päälle kuullaksesi ilmoitusäänen.
Katso osio "Tapahtuma-ajastimen ilmoitusäänen päällekytkentä tai perutus".

Kysymys 3: Tapahtuma-ajastin ei toimi.
Tapahtuma-ajastin pysyy poiskytketyssä tilassa, jos kellon aika-aasetustaon säädetty manuaalisesti.
Saadaksesi ilmoitusäänen jälleen käyttöön, kytke kello puhelimeen, jolloin se säätää aika-asetuksen automaattisesti.
Katso osio "Kytkentä puhelimeen".

Kysymys 4: Näytössä näkyy –:– END enkä pysty käyttämään tapahtuma-ajastinta, 
vaikka asetukset on konfiguroitu sallimaan tapahtuma-ajastimen käytön.

Onko aika-asetusta säädetty manuaalisesti?
Tapahtuma-ajastin kytkeytyy pois päältä, jos kellon aiks-asetusta säädetään manuaalisesti.
Aktivoidaksesi tapahtuma-ajastimen uudelleen, kytke kello puhelimeen siten, että kello pystyy säätämään aika-
asetuksen automaattisesti.
Katso osio "Kytkentä puhelimeen".

Onko tapahtuma ajoitettu 24 tunnin sisään nykyisestä kellonajasta?
Nykyisesta kellonajasta alkaen voit aikatauluttaa yhteensä viisi tapahtumaa 24 tunnin sisälle.

HÄLYTYKSET
Kysymys 1: Hälytysääni ei soi.

Onko häytys kytketty päälle? Jos ei, niin kytke se päälle jotta hälytys voi soida.
Katso osio "Hälytysaika-asetusten määritys".

PARISTO
Kysymys 1:    ilmaisin vilkkuu digitaalinäytössä.

Tämä merkitsee, että pariston teho on vähenemässä. Onko paristo vaihdettu?
Katso osio "Pariston vaihto".

Kysymys 2: Digitaalinäytössä vilkkuu R-kirjain.
R-kirjain voi vilkkua digitaaliäytössä, kun kellopariston virta on vähissä tai olet käyttänyt taustavaloa tai muita toimintoja
useamman kerran lyhyen ajan sisällä, jolloin pariston virta saattaa laskea hetkellisesti.
Kaikki toiminnot kellonaikaa  lukuunottamatta kytkeytyvät tällöin pois päältä. Jos R-kirjain syttyy jatkuvasti uudelleen se
tarkoittaa, että paristo on lopussa ja se on vaihdettava uuteen.
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