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ENNEN     ALOITTAMISTA
Tämä osio tarjoaa yleiskatsauksen kellosta ja sen toiminnoista.

Huom!
• Käyttöoppaan piirrokset helpottavat selityksiä. Piirrokset saattavat poiketa jonkin verran vastaavasta kellomallista.

KELLOTAULUN OSAT
1. Ilmaisin syttyy kun hälytys kytketään päälle.

2. Ilmaisimessa on valo kellon näyttäessä kesäaikaa.

3. Sekuntiosoitin osoittaa CONNECT-asentoa, jos kello kytketään
puhelimeen.

4. Ilmaisimessa on valo kellon näyttäessä iltapäiväaikoja 12-tuntista
aikaformaattia käytettäessä.

5. Sekuntiosoitin osoittaa READY-asentoa, jos kello on valmiustilassa puhelimen kytkentää varten.

6. Akun lataustaso
Toiminto-osoitin näyttää lataustason kellon ollessa kellonaikatilassa.

7. Syttyy kun tasatuntisignaali aktivoidaan.

8. Ilmaisimessa ol valo kun osoittimet ovat siirrettynä sivuun helpottaakseen näytön tietojen lukemista.

9. Syttyy kun automaattinen taustavalo aktivoidaan.

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

11. Toiminto-osoitin osoittaa ST-asentoa kellon ollessa sekuntikellotilassa.

12. Toiminto-osoitin osoittaa TR-asentoa kellon ollessa ajastintilassa.

13. Toiminto-osoitin osoittaa AL-asentoa kellon ollessa hälytystilassa.
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TOIMINTOJEN VÄLINEN NAVIGOINTI
Paina D-painiketta toimintojen välistä navigointia varten.
• Valitse kellonaikatoiminto pitämällä D-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.

Kellonaikatoiminto

Toiminto-osoitin
Hälytystoiminto Maailmanaikatominto

Ajastintoiminto Sekuntikellotoiminto

• Kytkentä puhelimeen
Pidä C-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia muodostaaksesi kytkennän puhelimeen.
• Voit katkaista kytkennän painamalla mitä tahansa painiketta.

Ennen kytkentää Kytketty

Mikä tahansa painike

Kellonaikatoiminnon digitaalinäytön selailu
Kellon näytössä olevat tiedot vaihtuvat alla esitetyllä tavalla joka kerta, kun A-painiketta painaetaan kellonaikatilassa.

Tunnit, minuutit Sekunnit

Kuukausi, päivä Viikonpäivä

Nykyisen kotikaupungin näyttö
Painamalla E-painiketta valitsemasi nykyinen kotikaupunki ilmestyy hetkeksi näyttötauluun.. Tämän jälkeen kello palaa
takaisin aikaisempaan ruutuun.
• Voit palata aikaisempaan ruutuun myös painamalla E-painiketta valitun kotikaupungin ollessa näkyvissä.

Kotikapunki
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Osoittimien siirto sivuun
Osoittimet siirtyvät sivuun näytön edestä helpottaakseen digitaalitietojen tarkastelua.
1. Paina D-painiketta samalla, kun pidät L-painiketta aaspainettuna.

• Analogiset osoittimet siirtyvät sivuun helpottaen näytön tietojen lukemista.

2. Osoittimet palaavat normaaleihin ajannäyttöasentoihin pitämällä L-
painiketta alaspainettuna samalla, kun painat D-painiketta uudelleen
tai painat D-painiketta toiminnon vaihtoa varten.

Huom!
Osoittimet palaavat normaaliin kellonaikaan automaattisesti, jos jätät

 kellon sen osoittimien ollessa sivuun siirrettynä, suorittamatta mitään
toimenpidettä n. tuntiin.

LATAAMINEN AURINKOENERGIALLA
Kellon voimanlähteenä toimii ladattava akku, joka latautuu aurinkopaneelin tuottamalla sähköllä. Aurinkopaneeli on
integroitu kellon näyttötauluun, joka synnyttää sähköä aina, kun näyttö 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 voimakkaan kuumenemisen. 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 tarkistus
Toiminto-osoitin näyttää nykyisen lataustason kellon ollessa kellonaikatilassa.

1. Hyvä (korkea varaus)

2. Hyvä (keskikorkea varaus)

3. Akun varaus on matala

Jäljellä oleva lataus ja tyhjä akku
Lataustason voi tarkistaa tarkkailemalla osoittimen liikettä. Toiminnot kytkeyvät pois toiminnasta sitä mukaa kuin
akusta vähenee virta.

Tärkeää!
• Jos virta laskee akusta hyvin matalaksi tai loppuu kokonaan, altista kellon näyttötaulu (aurinkopaneeli) valolle
 mahdollisimman pian.

Huom!
Kellon altistaminen valolle, kun sen akku on tyhjä, aiheuttaa CHARGE-ilmaisimen vilkkumisen ja sekuntiosoittimen
pyörimisen vastapäivään, kunnes se pysähtyy sekuntilukuun 57. Tämä tarkoittaa, että lataus on käynnistynyt.
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Akun virta on matala
Sekuntiosoitin siirtyy kahden-sekunnin askelin.

Sekuntiosoitin

Virta on loppu
Kaikki osoittimet pysähtyvät.

Latausaikaopas
Allla oleva taulukko näyttää keskimääräiset latausajat.

Latausaika joka vaaditaan 1-päivän käyttöä varten

Valomäärä Likimääräinen
(Luxia) latausaika

8 minuuttia
30 minuuttia
48 minuuttia

8 tuntia

Seuraavan varaustason vaatima aika
• Aurinkoinen päivä ulkosalla (50,000 luxia)

Tyhjä akku ---> keskisuuri 2 tuntia
lataus

Keskisuuri lataus ---> 20 tuntia
suuri lataus

Suuri lataus ---> täysi lataus 6 tuntia

• Aurinkoinen päivä, lähellä ikkunaa (10,000 luxia)

Tyhjä akku ---> keskisuuri
lataus 6 tuntia

Keskisuuri lataus ---> 76 tuntia
suuri lataus

Suuri lataus ---> täysi lataus 21 tuntia

• Pilvinen päivä, lähellä ikkunaa (5000 luxia)

Tyhjä akku ---> keskisuuri 10 tuntia
lataus

Keskisuuri lataus ---> 123 tuntia
suuri lataus

Suuri lataus ---> täysi lataus 33 tuntia
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• Sisällä loistevalossa (500 luxia)

Tyhjä akku ---> keskisuuri 116 tuntia
lataus

Keskisuuri lataus ---> -
suuri lataus

Suuri lataus ---> täysi lataus -

Huom!
• Todelliset latausajat riippuvat latausympäristöstä.

Virransäästötoiminto
Kellon jättäminen johonkin hämärään paikkaan n. tunniksi 10 p.m ja 6 a.m. välisenä aikana aiheuttaa sekuntiosoittimen
pysähtymisen ja kello asettuu virransäästötilaan tasolle 1. Jos kello jätetään tällaiseen tilaan kuudeksi tai seitsemäksi
päiväksi, kaikki osoittimet pysähtyvät klo 12-asentoon ja kello asettuu virransäästötilaan tasolle 2.
Taso 1:
Sekuntiosoitin pysähtyy klo 12-asentoon ja digitaalinen näyttö tyhjenee säästääkseen virtaa. Kello pystyy kytkeytymään
puhelimeen tällä tasolla.
Taso 2:
Kaikki osoittimet pysähtyvät ja digitaalinen näyttö tyhjenee säästääkseen virtaa. Kaikki toiminnot kytkeytyvät pois päältä.

Palautuminen virransäästötilasta
Suorita jokin alla esitetyistä toimenpiteistä.
• Paina mitä tahansa painiketta.
• Aseta kello johonkin hyvin valaistuun paikkaan.
• Aktivoi automaattinen valo kääntämällä kellon näytön kasvojasi kohti.

Huom!
• Kello ei asetu virransäästötilaan alla luetelluissa tapauksissa.

- Kello on hälytystilassa.
- Kello on ajanottotilassa.
- Kello on ajastintlassa.

• Voit aktivoida tai katkaista virransäästötilan.
Katso osio "Virransäästöasetusten määritys".

• Kello saattaa asettua virransäästötilaan myös, jos se näyttö on peitettynä (esim. hihansuu) valolta sen ollessa
ranteessa.

HYÖDYLLISIÄ OMINAISUUKSIA
Kellon ja puhelimen välinen parin muodostus tekee kellon ominaisuuksista helppokäyttöisemmät.

Automaattinen ajansäätö
Katso osio "Automaattinen ajansäätö".

Yli 300 maailmanaikakaupungin valinta
Katso osio "Maailmanaika-asetusten konfigurointi".

Voit lisäksi konfiguroida joukon muita kelloasetuksia puhelinta
käyttäen.

Kello ja puhelimen välille on ensin muodostettava pari
 ennen kuin tietoja voidaan siirtää kellolle ja määrittää 

asetuksia.
Katso osio "Valmistautuminen".
Huom!
Puhelimeen on asennettava CASIO "G-SHOCK Connected"

 sovellus voidaksesi pariuttaa puhelimen kellon kanssa.
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MOBILE     LINK-TOIMINNON     KÄYTTÖ     PUHELIMEN     KANSSA
Kun kellon ja puhelimen välille muodostetaan Bluetooth-yhteys, kellon aika-asetus säätyy automaattisesti.
Voit halutessasi myös muuttaa kellon aika-asetuksia.

Huom!
• Tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan, kun G-SHOCK Connected on käynnissä puhelimessa.
• Tässä osiossa selitetään kellon ja puhelimen toiminnot.

Toimenpiteet kellolla
Toimenpiteet puhelimella

VALMISTAUTUMINEN
1. Asenna sovellus puhelimeen.
Etsi CASIO "SHOCK Connected" sovellus Google Play tai App Storesta ja asenna se puhelimeen.
2. Konfiguroi Bluetooth-asetukset
Käynnistä puhelimen Bluetooth.
Huom!
• Tutustu puhelimen käyttöoppaaseen asetustoimenpiteitä koskevia lisätietoja varten.

3. Muodosta kellon ja puhelimen välinen pari
Kello on ensin paritettava puhelimen kanssa ennen kuin ne toimivat yhdistelmänä. Kun kello on paritettu puhelimen
kanssa sitä ei normaalisti tarvitse tehdä uudelleen.
1. Siirrä paritettavaksi haluamasi puhelin lähelle (1 metrin sisälle) kelloa.
2. Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
3. Suorita paritettavan puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.

• Jos puhelin on jo paritettu kellon kanssa, napauta      kuvaketta, sitten kohdetta uuden kellon kytkemiseksi ja
lopuksi tämän kellon nimeä.

• Jos näkyvin ilmestyy parituskehotus, suorita puhelimen näytössä näkvät toimenpiteet.
• Mikäli paritus epäonnistuu jostain syystä, näyttöön ilmestyy hetkeksi ERR ja kello palaa ennen paritustoimen-

piteiden käynnistämistä vallinneeseen toimintatilaan. Suorita sitten paritustoimenpiteet uudelleen alusta alkaen.

Paritus käynnistyy Paritus on valmis

KELLON KÄYTTÖ SAIRAALASSA TAI LENTOKONEESSA
Voit halutessasi kytkeä automaattisen ajansäädön pois ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa
kytkentä puhelimeen saattaa aiheuttaa ongelmia. Suorita alla esitetyt toimenpiteet kytkeäksesi automaattisen ajansää-
don pois päältä. Suorita toimenpiteet uudelleen, kun haluat jälleen käyttää automaattista ajansäätöä.
1. Pidä D-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, jos kello on jossain muussa kuin kellonaikatilassa.

Kello vaihtaa tällöin kellonaikatoimintoon.
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näkyviin.

Kotikaupunki

3. Paina D-painiketta 14 kertaa.
Näyttöön ilmestyy RCV.

4. Paina E-painiketta vaihtaaksesi automaattista ajansäätöasetusta.
OFF: Automaattinen ajansäätö ei ole käytössä.
ON: Automaattinen ajansäätö on käytössä.

5. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta.

Huom!
• Automaattinen ajansäätöasetus voidaan vaihtaa ainoastaan kellon ollessa paritettuna puhelimeen.
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AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ
Kello säätää aika-asetuksen esiasetetun aikataulun mukaan automaattisesti päivittäin. 

Automaattisen ajansäädön käyttö
Kello säätää aika-asetuksen neljästi päivässä esiasetetun aikataulun mukaan. Jättämällä kellon kellonaikatilaan,se
säätää ajan automaattisesti eikä sinun tarvitse tehdä mitään.

Tärkeää!
Kello ei pysty säätämään aika-asetusta automaattisesti alla kuvatuissa

 tilanteissa.
• Kun kello on liian kaukana pariutettavasta puhelimesta.
• Kommunikoinnin ollessa mahdotonta radiohäiriöistä tms. johtuen.
• Puhelimen päivittäessä järjestelmäänsä.
• Jos G-SHOCK Connected ei ole käynnissä puhelimessa.

Huom!
• Säädä osoittimien asennot, jos kello näyttää väärää aikaa, vaikka se pystyy kytkeytymään puhelimeen.

Katso osio "Osoittimien asennon kohdistus".
• Jos kellossa on G-SHOCK Connected-sovelluksella määritetty maailmanaikakaupunki, säätyy myös sen aika 
 automaattisesti.
• Kello kytkeytyy puhelimeen ja suorittaa automaattisen ajansäädön n. 12:30 a.m., 6:30 a.m., 12:30 p.m. ja 6:30 p.m.

Kytkentä katkeaa automaattisesti, kun automaattinen säätö on valmis.
• Kello ei pysty kytkeytymään puhelimeen ajan säätöä varten, sekuntikellon mittaus tai ajastin on käynnissä.

Kellonajan välitön säätö
Kello säätää aika-asetuksen puhelimen mukaisesti heti, kun ne kytkeytyvät toisiinsa. Suorita seuraavalla sivulla esitetyt
kytkentätoimenpiteet aina kun haluat säätää kellon aika-asetusta puhelimen ajan mukaan.
1. Siirrä puhelimen lähelle kelloa (n. metrin sisälle).
2. Paina C-painiketta.

SET-ilmisin vilkkuu merkiksi, että kello on käynnistänyt kytkentätoimenpiteet. Näyttöön ilmestyy OK kun kytkentä
 on muodostettu, jolloin kello hakee aikatiedot ja säätää asetuksensa tämän mukaisesti.

Yrittää kytkeytyä Kytkennän jälkeen

Huom!
• Yllä esitetty toimenpide voidaan suorittaa mistä tahansa kellon toimintatilasta.
• Kytkentä katkeaa automaattisesti kun ajansäätö on valmis.
• Näyttöön syttyy ERR, jos ajansäätö pettää jostain syystä.

MAAILMANAIKA-ASETUSTEN MÄÄRITYS
Määrittämällä maailmanaikakaupungin käyttämällä G-SHOCK Connected-sovelluksella kellon maailmanaikakaupunki
vaihtuu sitä vastaavasti. Kellon asetukset voidaan määrittää maailmanaikakaupungin automaattista kesäaikavaihtoa
varten.

Huom!
• G-SHOCK Connected mahdollistaa maailmanaikakaupungin valinnan yhteensä 300 kaupunkivaihtoehdoista.
• Voit käyttää G-SHOCK Connected-sovellusta määrittääksesi asetuksia kaupungeille, jotka eivät sisälly kellon

sisäänrakennettuihin maailmanaikakaupunkeihin. Käytä sitten sovellusta valitessasi jonkin käyttäjäkaupungin
maailmanaikakaupungiksi.
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Maailmanaikakaupungin valinta
1. Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2. Pidä C-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia. Vapauta painike, kun CNCT-ilmaisin alkaa vilkkua.

Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä, CNCT lakkaa vilkkumasta ja sekuntiosoitin siirtyy
READY-asennosta CONNECT-asentoon.
• Jos kytkentä pettää jostain syystä, näyttöön ilmestyy hetkeksi ERR ja kello palaa ennen kytkentätoimenpi-

teiden aloittamista vallinneeseen toimintatilaan.

Yrittää kytkeytyä Kytketty

3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet. Maailmanaika-asetukset näkyvät kellon näytössä.

Kesäaika-asetusten määritys
1. Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2. Pidä C-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia. Vapauta painike, kun CNCT-ilmaisin alkaa vilkkua.

Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä, CNCT lakkaa vilkkumasta ja sekuntiosoitin siirtyy
READY-asennosta CONNECT-asentoon.
• Jos kytkentä pettää jostain syystä, näyttöön ilmestyy hetkeksi ERR ja kello palaa ennen kytkentätoimenpi-

teiden aloittamista vallinneeseen toimintatilaan.
Yrittää kytkeytyä Kytketty

3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet valitaksesi kesäaika-asetuksen.
• "Auto"

Kello vaihtaa automaattisesti talvi- ja kesäajan välillä.
• "OFF"

Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
• "ON"

Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.

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

tehdä manuaalisesti. Voit jättää kellon kesäaika-asetukseksi "Auto", vaikka olisit alueella joka ei huomioi kesäaikaa.

Maailmanajan ja kotiajan vaihto 
1. Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2. Pidä C-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia. Vapauta painike, kun CNCT-ilmaisin alkaa vilkkua.

Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä, CNCT lakkaa vilkkumasta ja sekuntiosoitin siirtyy
READY-asennosta CONNECT-asentoon.
• Jos kytkentä pettää jostain syystä, näyttöön ilmestyy hetkeksi ERR ja kello palaa ennen kytkentätoimenpi-

teiden aloittamista vallinneeseen toimintatilaan.
Yrittää kytkeytyä Kytketty

3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet vaihtaaksesi kotiaikasi maailmanaikaan.

Huom!
• Automaattinen ajansäätö ei toimi ennen kuin 24 tuntia on kulunut kotiajan ja maailmanajan vaihtamisesta.
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ETSI PUHELIN-TOIMINTO (PHONE FINDER)
Voit käyttää phone finder-toimintoa toistaaksesi äänimerkin puhelimen kautta, jolloin se on helpompi paikantaa.
Äänimerkki soi puhelimen toimintatilasta riippumatta.
Tärkeää!
• Älä käytä tätä toimintoa paikoissa, joissa puhelimen soittoäänet on kielletty.
• Puhelin soi kovalla voimakkuudella. Älä käytä tätä toimintoa kuunnellessasi korvakuulokkeilla.
1. Jos kello on kytketty puhelimeen, katkaise kytkentä painamalla mitä tahansa painiketta.

Kytketty Irtikytketty

2. Jos kello on jossain muussa kuin kelloaikatilassa, valitse kellonaikatila pitämällä D-painiketta alaspainettuna
vähintään kaksi sekuntia.

3. Pidä E-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia. Vapauta painike, kun sekuntiosoitin osoittaa READY-
asentoa. Puhelimesta kuuluu äänimerkki, kun kytkentä kelloon on valmis.
• Äänimerkki kuuluu puhelimesta vasta muutaman sekunnin kuluttua.

Valmistautuu Etsii
etsimään puhelinta puhelinta

4. Katkaise äänimerkki painamalla mitä tahansa painiketta.
• Voit katkaista puhelimen äänimerkin puhelimesta painamalla mitä tahansa painiketta ainoastaan ensimmäisten

30 sekunnin aikana sen käynnistymisestä.

KELLOASETUSTEN MÄÄRITYS
Voit käyttää G-SHOCK Connected-sovellusta myös muiden asetusten, kuten hälytysaika, ajastimen käynnistysaika jne.
määrittämiseen.
1. Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2. Pidä C-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia. Vapauta painike, kun CNCT-ilmaisin alkaa vilkkua.

Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä, CNCT lakkaa vilkkumasta ja sekuntiosoitin siirtyy
READY-asennosta CONNECT-asentoon.
• Jos kytkentä pettää jostain syystä, näyttöön ilmestyy hetkeksi ERR ja kello palaa ennen kytkentätoimenpi-

teiden aloittamista vallinneeseen toimintatilaan.
Yrittää kytkeytyä Kytketty

3. Valitse muutettavaksi haluamasi asetus ja suorita sitten puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet. 

KOTIKAUPUNGIN KESÄAIKA-ASETUKSEN VAIHTO
1. Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2. Pidä C-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia. Vapauta painike, kun CNCT-ilmaisin alkaa vilkkua.

Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä, CNCT lakkaa vilkkumasta ja sekuntiosoitin siirtyy
READY-asennosta CONNECT-asentoon.
• Jos kytkentä pettää jostain syystä, näyttöön ilmestyy hetkeksi ERR ja kello palaa ennen kytkentätoimenpi-

teiden aloittamista vallinneeseen toimintatilaan.
Yrittää kytkeytyä Kytketty
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3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet vaihtaaksesi kotiaikaupunkisi kesäaika-asetuksen.

KOTIKAUPUNGIN KESÄAIKA-ASETUKSEN VAIHTO
1. Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2. Pidä C-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia. Vapauta painike, kun CNCT-ilmaisin alkaa vilkkua.

Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut yhteys, CNCT-ilmaisin lakkaa vilkkumasta ja sekuntiosoitin siirtyy
asennosta READY asentoon CONNECT.
• Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi "ERR" ja kello palaa toimintoon joka oli

käytössä ennen kytkentätoimenpiteiden aloittamista.
Yrittää kytkeytyä Kytketty

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

KELLON LATAUSTASON TARKISTUS
Käytä G-SHOCK Connected-sovellusta nykyisen lataustason tarkistamiseksi suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet.
1. Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2. Pidä C-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia. Vapauta painike, kun CNCT-ilmaisin alkaa vilkkua.

Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut yhteys, CNCT-ilmaisin lakkaa vilkkumasta ja sekuntiosoitin siirtyy
asennosta READY asentoon CONNECT.
• Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi "ERR" ja kello palaa toimintoon joka oli

käytössä ennen kytkentätoimenpiteiden aloittamista.
Yrittää kytkeytyä Kytketty

3.  Käytä G-SHOCK Connected-sovellusta lataustason takistamiseksi.

KYTKENTÄ
Kytkentä puhelimeen
Tässä osiossa selitetään kuinka muodostetaan Bluetooth-kytkentä puhelimeen joka on paritettu kelloon.
• Suorita alla esitetyt toimenpiteet, jos kelloa ei ole kytketty puhelimeen johon haluat muodostaa yhteyden.

Katso osio "3. Kellon kytkentä puhelimeen".
1. Siirrä puhelin kellon läheisyyteen (1 metrin sisälle).
2. Pidä C-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia. Vapauta painike, kun CNCT-ilmaisin alkaa vilkkua.

Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut yhteys, CNCT-ilmaisin lakkaa vilkkumasta ja sekuntiosoitin siirtyy
READY asennosta CONNECT asentoon.
• Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi "ERR" ja kello palaa toimintoon joka oli

käytössä ennen kytkentätoimenpiteiden aloittamista.
Yrittää kytkeytyä Kytketty

Tärkeää!
• Jos yhteyden muodostamisessa on ongelmia se voi tarkoittaa, että G-SHOCK Connected ei ole käynnissä puheli-

messa. Napauta G-SHOCK Connected-kuvaketta puhelimen perusnäytössä. Kun sovellus on käynnistynyt, pidä 
C-painiketta alaspainettuna vähintään 1,5 sekuntia kellosta.

Huom!
• Kytkentä katkeaa, jos et suorita mitään toimenpidettä kellolla tai puhelimella tietyn ajan sisällä.

Määritä kytkennän katkaisuraja G-SHOCK Connected-sovelluksella seuraavasti: "Watch settings" --> "Connection
time". Valitse sitten asetukseksi 3 minuuttia, 5 minuuttia tai 10 minuuttia.
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Kellon ja puhelimen välisen kytkennän katkaisu
Bluetooth-yhteys katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta ja kello palaa normaaliin toimintaan.

Yrittää kytkeytyä Kytkentä katkaistu

Parituksen purkaminen
Paristuksen purkaminen vaatii toimenpiteitä G-SHOCK-sovelluksella sekä kellolla.

Paritustietojen pyyhintä G-SHOCK Connected-sovelluksesta
1. Jos kello on kytketty puhelimeen voit katkaista kytkennän painamalla mitä tahansa painiketta.

Yrittää kytkeytyä Kytkentä katkaistu

2. Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
3. Pura paritus suorittamalla puhelimen näytössä näkyvät toimenpiteet.

Paritustietojen pyyhintä kellosta
1. Pidä D-painike alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia valitaksesi kellonaikatoiminnon.
2. Pidä A-painike alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun valitun kotikaupungin nimi ilmestyy

näyttöön.
Kotikaupunki

3. Paina D-painiketta kaksi kertaa.
Sekunnit alkavat vilkkua.

Sekunnit

4. Pidä B-painike alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun CLR-ilmaisin lakkaa vilkkumasta.
Toimenpide pyyhkii paritustiedot kellosta ja palauttaa kellonaikanäytön.

Jos ostat toisen puhelimen
Sinun on suoritettava alla esitetyt toimenpiteet aina, kun haluat muodostaa Bluetoth-yhteyden puhelimen kanssa
ensimmäistä kertaa

Huom!
• Kellon muistiin on mahdollista taltioida yhteensä 200 kierrosaikatallennetta. Lisää kierrosaikoja tooth-kytkennän 

johonkin puhelimeen ensimmäistä kertaa.
Katso osio "3. Kellon parittaminen puhelimen kanssa".
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MAAILMANAIKA
Maailmanaika mahdollistaa kellonajan tarkistamisen mistä tahansa 39 kaupungista ympäri maapallon.
Voit tarkistaa myös UTC (Coordinated Unisersal Time) -yleisajan.

Huom!
• Maailmanaikakaupunkien valinta on mahdollista ainoastaan

 G-SHOCK Connected-sovelluksella ei kellon säätimillä.
Katso osio "Maailmanaika-asetusten määritys".

MAAILMANAJAN TARKISTUS
1. Valitse kellonaikatoiminto

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
Kun valitun maailmanaikakaupungin nimi ilmestyy näkyviin, kello näyttää ajan kyseisestä kaupungista.
• Voit valita maailmanaikakaupungin näyttöön painamalla A-painiketta maailmanaikatilassa.

Maailmanaikakaupunki

Maailmanaika

MAAILMANAIKAKAUPUNGIN ASETUS
Valitse maailmanaikakaupunki suorittamalla toimenpiteet tästä osiosta Voit määrittää myös kesäaika-asetukset, jos olet
alueella joka huomioi kesäajan.
1. Valitse kellonaikatoiminto

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Käytä B ja E-painikkeita valitaksesi kaupungin, jonka haluat määrittää maailmanaikakaupungiksi.

3. Pidä A-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia vaihtaaksesi kesäaika-asetuksen. 
Vapauta painike kun AUTO-ilmaisin alkaa vilkkua.

• "Auto"
Kello vaihtaa automaattisesti talvi- ja kesäajan välillä.

• "OFF"
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.

• "ON"
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.

5. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta.

Huom!
• Kesäajan aserus tai tarkistus ei ole mahdollista, jos kaupungiksi on valittu UTC.
• Jos valitset maailmanaikakaupungin G-SHOCK Connected-sovelluksella ja vaihda sitten toiseen kaupunkiin käyttä-

mällä kellon säätimiä, G-SHOCK Connected-kaupunkitiedot pyyhkiytyvät kellosta.
Katsi osio "Maailmanaika-asetusten määritys".
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UTC-VALINTA (COORDINATED UNIVERSAL TIME) MAAILMANAIKAKAUPUNGIKSI
B ja E-painikkeiden samanaikainen painaminen asettaa UTC-ajan (Coordinated Universal Time) maailmanaikakaupun-
giksi ja näyttää kyseisen kellonajan.

KOTIAJAN JA MAAILMANAJAN VAIHTO
Paina A ja L-painikkeita samanaikaisesti maailmanaikatilassa vaihtaaksesi kotikaupunkiajan maailmanaikaan.

Ennen vaihtoa Vaihdon jälkeen
Maailmanaika Kotiaika

Kotiaika Maailmanaika
Huom!
Tämä toiminto on erittäin kätevä joutuessasi siirtymään toiseen aikavyöhykkeeseen. Katso alla oleva lisätietoja varten.
Katso osio "Siirtyminen toiseen aikavyöhykkeeseen".

SEKUNTIKELLO
Sekuntikellolla voi mitata kokonaisaikaa 1/1000-sekunnin yksiköissä ensimmäisen tunnin ja sitten 1/10-sekunnin
yksiköissä 24 tuntiin asti.

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

2. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi kokonaisajan.

Käynnistys

Pysäytys

Käynnistys

Pysäytys

• Näyttö ilmaisee kokonaisajan 1/1000-sekunnin yksiköissä ensimmäisen tunnin ajan. Ensimmäisen tunnin  jälkeen
 kokonaisaika ilmaistaan 1/10-sekunnin yksiköissä.

Ensimmäinen Ensimmäisen
tunti tunnin jälkeen

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

3. Paina B-painiketta nollataksesi sekuntikellon.
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VÄLIAJANMITTAUS
1. Valitse sekuntikellotoiminto.

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

• Painamalla B-painiketta näyttö ilmaisee kokonaisajan (väliaika) kilpailun käynnistämisestä kyseiseen pisteeseen
 asti.

Käynnistys

Väliaika

Väliajan vapautus

Pysäytys

• Näyttö ilmaisee kokonaisajan 1/1000-sekunnin yksiköissä ensimmäisen tunnin ajan. Ensimmäisen tunnin  jälkeen
 kokonaisaika ilmaistaan 1/10-sekunnin yksiköissä.

Ensimmäinen Ensimmäisen
tunti tunnin jälkeen

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

3. Paina B-painiketta nollataksesi sekuntikellon.

ENSIMMÄISEN JA TOISEN KILPAILIJAN LOPPUAJAT
1. Valitse sekuntikellotoiminto.

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

Käynnistys

1. kilpailija maalissa*

2. kilpailija maalissa*

* Näyttää ensimmäisen kilpailijan loppuajan.
• Näyttö ilmaisee kokonaisajan 1/1000-sekunnin yksiköissä mittaussession ensimmäisen tunnin ajan. 

Ensimmäisen tunnin  jälkeen kokonaisaika ilmaistaan 1/10-sekunnin yksiköissä.
Ensimmäinen Ensimmäisen

tunti tunnin jälkeen

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

3. Paina B-painiketta valitaksesi näyttöön toisen kilpailijan loppuajan.
4. Paina B-painiketta nollataksesi kokonaisajan.

AJASTIN
Ajastin laskee alaspäin määrittämästäsi käynnistysajasta.

 Kellosta kuuluu piippausääni ajastimen nollautuessa.
• Piippaissummeri on mykistetty akkuvirran ollessa matala.
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AJASTIMEN KÄYNNISTYSAJAN ASETUS
Ajastimen käynnistysaika voi asettaa 1 sekunnin yksiköissä 24 tuntiin asti.
• Nollaa ajastin sen käynnistysaikaan ennen tätä toimenpidettä, jos ajastin on käynnissä.
1. Valitse ajastintoiminto.

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

Tunnit

3. Käytä B ja E-painikkeita ajastimen tuntiasetuksen vaihtamiseksi.
4. Paina D-painiketta.

Minuutit alkavat vilkkua.
Minuutit

5. Käytä B ja E-painikkeita ajastimen minuuttiasetuksen vaihtamiseksi.
6. Paina D-painiketta.

Sekuntinumerot alkavat vilkkua.
Sekunnit

7. Käytä B ja E-painikkeita ajastimen sekuntisetuksen vaihtamiseksi.
8. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta.

Ajastimen käyttö
1. Valitse ajastintoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Suorita alla esitetyt toimenpiteet ajastimen käyttöä varten.

Käynnistys

(Lähtölaskenta käynnistyy)

Tauko

Käynnistys

(Aika nollautuu)

• Kello piippaa 10 sekuntia merkiksi lähtölaskennan nollautuessa.
• Paina B-painiketta palauttaaksesi taukotilassa olevan ajastimen takaisin käynnistysaikaan.
3. Voit katkaista piippaussummerin painamalla mitä tahansa painiketta.

HÄLYTYKSET     JA     TASATUNTISIGNAALI
Kello piippaaa savuttaessaan asetetun hälytysajan. Voit asettaa yhteensä viisi erilaista hälytystä. Tasatuntisignaalin
aktivoiminen aiheuttaa kellon piippaamisen aina tasatunnein.
• Hälytysääni on mykistetty alla selitetyissä tapauksissa.

- Kun akun virtataso on matala.
- Kellon ollessa virransäästötilassa tasolla 2.
Katso osio "Virransäästötoiminto".
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HÄLYTYSASETUSTEN MÄÄRITYS
1. Valitse hälytystoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Paina E-painiketta selataksesi hälytysnumeroita (AL1 - AL5), kunnes näyttöön ilmestyy hälytys, jonka haluat

määrittää.
Hälytysnumero

Hälytysaika
3. Pidä A-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun tuntinumerot alkavat vilkkua.

Tunnit

4. Käytä B ja E-painikkeita tuntiasetuksen vaihtamiseen.
• Näyttöön syttyy P (p.m.), jos käytät 12 tunnin kellonaikaformaattia.

5. Paina D-painiketta.
Minuuttinumerot alkavat vilkkua.

Minuutit

6. Käytä B ja E-painikkeita minuuttiasetuksen vaihtamiseen.
7. Paina D-painiketta.

Hälytystyyppi alkaa vilkkua.

8. Käytä E-painiketta hälytystyypin valintaan.
DAILY: Hälytys soi asetettuun hälytysaikaan päivittäin.
1 TIME: Hälytys soi vain kerran asetettuun hälytysaikaan.
SCHEDULE: Hälytys soi määritettynä päiväyksenä.
Katso osio "Aikataulutetun hälytyksen asetus".
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9. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta.
• Näyttöön syttyy ALM, kun hälytys on asetettu.

10. Pidä D-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia palataksesi kellonaikatoimintoon.

Huom!
• Kellosta kuuluu 10 sekunnin piippaus, kun hälytysaika on saavutettu.
• Hälytysaika-asetusten määrittämiseksi voi käyttää myös G-SHOCK Connected-sovellusta.

Hälytyksen katkaisu
Piippaussummerin ääni katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta.

AIKATAULUHÄLYTYSASETUKSET
Valitsemalla hälytystyypiksi SCH (aikataulu) voit määrittää vuosiluvun, kuukauden ja päivän, jolloin haluat hälytyksen
soivan.

Aikatauluhälytyksen luominen
Aikatauluhälytyksiä on monta variaatiota ja asetettava variaatio riippuu määrittämäsi vuosi-, kuukausi- ja päivämäärä-
asetuksista.  Alla löytyy kolme tyypillistä määritystä, mutta myös muunlaiset määritykset ovat mahdollisia.
1. Vuosi, kuukausi, päivä, kaikki on määritetty.

• Hälytys soi kerran määritettyyn aikaan määritettynä päiväyksenä.
2. Vuosi, kuukausi, päivä osittain määritetty.

• Määrittämällä ainoastaan vuoden, hälytys soi asetettuun aikaan päivittäin määritettynä vuotena.
• Määrittämällä ainoastaan kuukauden ja päivän, hälytys soi asetettuun aikaan määritettynä päiväyksenä vuosittain.
Voit myös luoda aikatauluhälytyksen määrittämällä ainoastaan kuukauden, ainoastaan päivän, ainoastaan vuoden ja
kuukauden ja ainoastaan vuoden ja päivän.

3. Vuosilukua, kuukautta, päivää ei ole määritetty (Näyttöön ilmestyy [–,– – –])
Tällaisessa tapauksessa hälytys soi määritettyyn aikaan päivittäin.

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

2. Paina E-painiketta selataksesi hälytysnumeroita (AL1 - AL5), kunnes näyttöön ilmestyy hälytyksen numero, jonka
haluat määrittää.

Hälytysnumero

Hälytysaika

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

Tunnit

4. Käytä B ja E-painikkeita tuntiasetuksen vaihtamiseen.
• Näyttöön syttyy P (p.m.), jos käytät 12 tunnin kellonaikaformaattia.
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5. Paina D-painiketta.
Minuuttinumerot alkavat vilkkua.

Minuutit

6. Käytä B ja E-painikkeita minuuttiasetuksen vaihtamiseen.
7. Paina D-painiketta.

Hälytystyyppi alkaa vilkkua.

8. Valitse SCH painamalla E-painiketta.

9. Paina A-painiketta.
Näyttötauluun ilmestyy vuosiluvun, kuukausden ja päivämäärän asetusruutu.
• Käytä B ja E-painikkeita vilkkuvan asetuksen vaihtamiseksi.
• Käytä D-painiketta asetuskohtien (vuosi, kuukausi, päivä) välistä siirtymistä varten.

Kuukausi

Vuosi
Päivämäärä

10. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta.
• Näyttöön syttyy ALM, kun hälytys on asetettu.

11. Pidä D-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia palataksesi kellonaikatoimintoon.

Huom!
• Piippaussummeri soi 10 sekuntia hälytysajan koittaessa.
• Voit myös käyttää G-SHOCK Connected-sovellusta hälytysaika-asetusten konfigurointiin.

Hälytyksen katkaisu
Hälytys katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta piippaussummerin soidessa.

TASATUNTISIGNAALIN AKTIVOINTI
1. Valitse hälytystoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Paina E-painiketta valitaksesi tasatuntisignaaliruudun (SIG).

3. Paina B-painiketta kytkeäksesi tasatuntisignaali päälle (ON) tai pois (OFF).
• SIG-ilmaisin syttyy näyttöön, kun tasatuntisignaali aktivoidaan.

4. Pidä D-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia palataksesi kellonaikatoimintoon.

Huom!
• Aikatauluhälytystä, jonka päiväys on jo mennyt ei voi aktivoida.
• Tasatuntisignaaliasetuklsen määrittämiseksi voi käyttää myös G-SHOCK Connected-sovellusta.
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HÄLYTYKSEN TAI TASATUNTISIGNAALIN PERUUTUS
Suorita alla esitetyt toimenpiteeet kun haluat peruuttaa hälytyksen tai tasatuntisignaalin.
• Kytke mainitut toiminnot päälle uudelleen, kun haluat jälleen käyttää niitä.

Huom!
• Kun jokin hälytyksistä tai tasatuntisignaali kytketään päälle, sitä vastaava ilmaisin syttyy näyttöön.
• Kyseiset ilmaisimet eivät syty, jos kaikki hälytykset ja/tai tasatuntisignaali on katkaistu.

Tasatuntisignaali
Hälytys

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

2. Paina E-painiketta selataksesi hälytysnumero (AL1 - AL5) ja tasatuntisignaali (SIG) -ruutuja, kunnes näyttöön
 ilmestyy ruutu, jonka asetuksen haluat vaihtaa.

Hälytys- tai tasatuntisignaali

3. Paina B-painiketta hälytyksen tai tasatuntisignaalin katkaisemiseksi.
• Jokainen A-painikkeen painallus vaihtaa asetukseksi joko ON tai OFF.
• Kaikkien hälytysten ja tasatuntisignaalin katkaisu aiheuttaa ALM ja SIG-ilmaisimien häviämisen näytöstä.

4. Pidä D-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia palataksesi
kellonaikatoimintoon.

Huom!
• Jos ALM-ilmaisin jää palamaan näyttöön, se merkitsee, että vähintään yksi

hälytys on edelleen päällä, Kaikki hälytykset katkeavat toistamalla vaiheet
2 ja 3, kunnes ALM-ilmaisin häviää näytöstä.

AIKA-ASETUSTEN     SÄÄTÖ     MANUAALISESTI
Voit suorittaa alla esitetyt toimenpiteet säätääksesi kellon aika- ja päiväysasetukset, jos kommunikointi puhelimen
kanssa ei jostain syystä ole mahdollista.

KOTIAIKAKAUPUNGIN ASETUS
Suorita tässä osiossa esitetyt toimenpiteet ja valitse kotikaupunkina käytettäväksi haluamasi kaupunki.
Jos olet alueella joka huomioi kesäajan, voit myös kytkeä kesäaika-asetuksen päälle tai pois.

Huom!
• Tehtaan perusasetus on "AUTO" kaikille kaupungeille. Useissa tapauksissa "AUTO" asetus mahdollistaa kellon

käytön tarvitsematta itse suorittaa kesä- ja talviajan vaihtamista.

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

2. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia, kunnes valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
Kotikaupunki

3. Käytä D ja B-painikkeita tavoiteajan kotikaupunkiasetuksen
 muuttamiseksi.

4. Paina D-painiketta.
5. Käytä E-painiketta kesäaika-asetuksen vaihtamiseksi. Jokainen painallus vaihtaa asetusta alla esitetyn mukaisesti.

• "Auto"
Kello vaihtaa automaattisesti talvi- ja kesäajan välillä.

• "OFF"
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.

• "ON"
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.

6. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta.
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KELLONAJAN/ÅPÄIVÄYKSEN ASETUS
1. Valitse kellonaikatoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia, kunnes valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

Kotikaupunki
3. Valitse muutettavaksi haluamasi asetus painamalla 

D-painiketta.
• Jokainen painallus selaa asetuksia alla esitetyllä tavalla.

Kotikaupunki

Kesäaika

Sekunnit

Tunnit

Minuutit

Vuosiluku

Kuukausi

Päivämäärä

12/24-tunnin kellonaika

Päiväysnäyttöformaatti

Viikonpäiväkieli

Toimintaääni päällä/pois

Automaattivalo päällä/pois

Taustavalon kestoaika

Automaattisäätö

Virransäästö

4. Määritä päiväys- ja aika-asetukset.
• Nollaa sekunnit painamalla E-painiketta. Minuuttiluku kasvaa 

yhdellä, jos sekuntien laskenta on 30 - 59 sekunnin välillä.
5. Valitse aika- ja päiväysasetukset toistamalla vaiheet 3 ja 4.
6. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta.
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UTC-AJAN (COORDINATED UNIVERSAL TIME) VALINTA KOTIKAUPUNGIKSI
Painamalla B ja E-painikkeita samanaikaisesti kello valitsee kotikaupungiksi UTC (Coordinated Universal Time) -ajan ja
ilmaisee tämän näytössä.

12-TUNTISEN JA 24-TUNTISEN KELLONAJAN VAIHTO
Voit valita kellonajan näyttöformaatiksi joko 12 tuntia tai 24 tuntia.
1. Valitse kellonaikatoiminto

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia, kunnes valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

Kotikaupunki

3. Paina D-painiketta kahdeksan kertaa.
12H tai 24H-ilmaisin alkaa vilkkua näytössä.

4. Paina E-painiketta valitaksesi 12 tunnin (12H) tai 24 tunnin (24H) kellonaikanäytön.
12-tuntinen 24-tuntinen
kellonaika kellonaika

5. Sulje asetusnäyttö painamalla A-painiketta.

PÄIVÄYSNÄYTTÖFORMAATIN VAIHTO
Voit valita näyttöformaatiksi joko kuukausi/päivä tai pävä/kuukausi.
1. Valitse kellonaikatoiminto

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia, kunnes valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

Kotikaupunki

3. Paina C-painiketta yhdeksän kertaa.
Näkyviin ilmestyy päiväysformaatin valintaruutu.

4. Valitse päiväyksen näyttöformaatti painamalla E-painiketta.
M: Kuukausi
DD: Päivämäärä

5. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta.
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VIIKONPÄIVÄKIELEN MÄÄRITYS
Voit valita yhden kuudesta kielivaihtoehdosta päivyrinäytön viikonpäiväkieltä varten.
1. Valitse kellonaikatoiminto

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia, kunnes valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

Kotikaupunki

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

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

5. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta.

TAUSTAVALO
Kellossa on LED-valo, joka helpottaa tietojen lukemista pimeässä. Kellossa on myös automaattinen valotoiminto, joka
sytyttää taustavalon automaattisesti aina, kun kello käännetään tiettyyn kulmaan tietojen lukemiseksi pimeässä.

NÄYTÖN TAUSTAVALON SYTYTTÄMINEN MANUAALISESTI
Taustavalo syttyy painamalla L-painiketta.
• Taustavalo sammuu automaattisesti, jos jokin hälytys alkaa soimaan.

AUTOMAATTIVALO
Kun automaattivalo aktivoidaan, näytön taustavalo syttyy automaattisesti aina, kun kello käännetään vähintään
40 asteen kulmaan pimeässä.

40 astetta
tai enemmän

Tärkeää!
• Automaattinen taustavalo ei toimi kunnolla, jos kellon kulma on 15 astetta tai enemmän vaakatasosta.

Katso piirros alla.

• Automaattinen taustavalo saattaa toimia tahattomasti ja kuluttaa akun virran loppuun,
jos valon saanti on estetty kellon ollessa hihansuun peittämä.

• Sähköstaattinen lataus tai magnetismi voi häiritä automaattisen valokytkimen toimintaa.
Jos näin tapahtuu, laske käsivartesi alas ja kallista kello sitten kasvojasi kohti uudelleen.

• Kelloa liikuteltaessa saattaa kuulua hiljainen naksahtava ääni. Tämä johtuu automaattisen
valokytkimen toimintamekaniikasta. Se ei ole mikään toimintavika.

Huom!
• Automaattivalo kytkeytyy pois toiminnasta alla mainituista tilanteissa.

- Hälytys, ajastin tai jokin muu piippaussummeri soi.
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AUTOMAATTIVALON MÄÄRITYS
1. Valitse kellonaikatoiminto

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

Kotikaupunki

3. Valitse AUTO painamalla D-painiketta.

4. Paina E-painiketta kytkeäksesi täysautomaattivalon päälle (ON) tai pois (OFF).
ON: Näytön taustavalo syttyy, kun käännät kellon kasvojasi kohti paikassa, jossa valaistus on hämärä.
OFF: Näytön valaistus ei syty kääntäessäsi kellon kavojasi kohti.

5. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta.

TAUSTAVALON KESTOAJAN MÄÄRITYS
Voit valita taustavalon kestoajaksi joko 1.5 sekuntia tai kolme sekuntia.
1. Valitse kellonaikatoiminto.

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

Kotikaupunki

3. Valitse LIGHT painamalla D-painiketta 13 kertaa.

4. Paina E-painiketta valitaksesi jomman kumman kahdesta alla esitetystä taustavaloasetuksesta.
1: Taustavalo palaa 1.5 sekuntia
3: Taustavalo palaa 3 sekuntia

5. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta.

OSOITTIMIEN     KOHDISTUKSEN     SÄÄTÖ
Voimakas magnetismi voi siirtää analogiset osoittimet pois digitaalinäytön ilmaisemasta ajasta. Säädä osoittimien koh-
distus, jos tällaista tapahtuu.
1. Valitse kellonaikatoiminto. 5 sek. kuluttua

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi". 2 sek. kuluttua
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna vähintään 5 sekuntia. 

Vapauta painike, kun numerot 00 alkavat vilkkua.
Toimenpide mahdollistaa sekuntiosoittimen kohdistamisen.

Sekuntiosoitin
3. Jos sekuntiosoitin ei ole 12-asennossa, säädä se 12-asentoon käyttämällä B ja E-painikkeita.

Perkko Oy, 09-4780500. C.A. 23



(30)

4. Paina D-painiketta.
Toimenpide mahdollistaa toiminto-osoittimen kohdistamisen.

Toiminto-osoitin
5. Jos toiminto-osoitin ei ole 12-asennossa, säädä se 12-asentoon käyttämällä B ja E-painikkeita.
6. Paina D-painiketta.

Toimenpide mahdollistaa tunti- ja minuuttiosoittimien kohdistamisen.

Tuntiosoitin Minuuttiosoitin
7. Jos tunti- ja minuuttiosoittimet eivät ole 12-asennossa, säädä ne 12-asentoon käyttämällä B ja E-painikkeita.
8. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta.

MUUT     ASETUKSET
Tämä osio selittää muut kellon asetukset, jotka voit itse määrittää.

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

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

Kotikaupunki

3. Paina D-painiketta 11 kertaa.
KEY tai MUTE-ilmaisin alkaa vilkkua näytössä.

4. Valitse KEY   tai MUTE painamalla E-painiketta.
KEY   : Toimintaääni on aktivoitu.
MUTE: Toimintaääni on mykistetty.

5. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta.

Huom!
• Hälytyssummeri ja ajastimen piippaus toimivat myös painikkeiden toimintaäänen ollessa mykistettynä.
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VIRRANSÄÄSTÖASETUSTEN MÄÄRITYS
1. Valitse kellonaikatoiminto

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

Kotikaupunki

3. Paina D-painiketta 15 kertaa.
Näyttötauluun ilmestyy P.SAVE.

4. Paina E-painiketta valitaksesi ON tai OFF.
ON: Virransäästö on aktivoitu.
OFF: Virransäätö on kytketty pois päältä.

Huom!
• Katso alla olevat tiedot virransäästöä koskevia lisätietoja varten.

Katso osio "Virransäästötoiminto".

KELLON PALAUTUS TEHDASASETUKSILLE
Suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet voit palauttaa kellon alkuperäiset tehdasasetukset.
• Kelloasetukset
• Sekuntikello
• Ajastin
• Hälytys
1. Valitse kellonaikatoiminto

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

Kotikaupunki

3. Paina D-painiketta kaksi kertaa.
Sekunnit alkavat vilkkua.

Sekunnit
4. Pidä B-painiketta alaspainettuna vähintään viisi sekuntia.

Vapauta painike, kun RESET-ilmaisin lakkaa vilkkumasta.

5. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta.

Huom!
• Tehdasasetusten palautus pyyhkii myös puhelimen ja kellon väliset paritustiedot kellosta ja purkaa parituksen.
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SIIRTYMINEN     TOISEEN     AIKAVYÖHYKKEESEEN
Suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet voit helposti vaihtaa kellon päiväys- ja aika-asetukset kohdepaikan mukaisiksi.

Ennen lentoa
1. Määritä maailmanaika-asetus määränpääsi nykyisen ajan mukaiseksi.

Destination time = Aika määränpäässä
Current time = Nykyinen aika

Katso osio "G-SHOCK Connected" asetusten konfigurointia varten.
Katso osio "Kellon käyttö asetusten konfiguroimiseksi".

2. Kytke automaattinen ajansäätö pois päältä.

Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Saavuttuasi määränpäähän
1. Vaihda kellon alkuperäinen aika määränpäätä vastaavan aikavyöhykkeen aikaan.

Ennen vaihtoa Vaihdon jälkeen
Määränpään aika

Määränpään aika

• Katso osio "G-SHOCK Connected" asetusten määritystä varten.
• Katso osio "Kellon käyttö asetusten määrittämiseksi".

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

3. Säädä aika-asetus.
Katso osio "Aika-asetuksen välitön säätö".

TUETUT PUHELIMET
Lisätietoja puhelimista, jotka voidaan kytkeä kelloon löytyy CASIO-verkkosivulta: http://world.casio.com/os_mobile/wat/

TEKNISET TIEDOT
Tarkkuus normaalissa lämpötilassa: +15 sekuntia/kuukausi kun ajan säätö aikakalibrointisignaalia vastaanottamalla

tai kommunikointi puhelimen kanssa ei ole mahdollista.
Kellonaika: 

Analoginen
Tunnit, minuutit (osoitin siirtyy 10 sekunnin välein), sekunnit
Digitaalinen
Tunnit, minuutit, sekunnit, kuukeusi, päivämäärä, viikonpäivä
a.m./p.m. (P)/24 tunnin kellonaika
Täysautomattinen kalenteri (2000 - 2099)
Kesäaika

Maailmanaika:
Kellonaika 39 kaupunkia (39 aikavyöhykettä) ja UTC (Coordinated Universal Time)
Kesäaika
Kotiajan vaihto
Suora UTC-valinta
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Sekuntikello:
Mittausyksikkö: 1/100-sekunnit (ensimmäinen tunti), 1/10 sekunnit (ensimmäisen tunnin jälkeen)
Mittausalue: 23 tuntia, 59 minuuttia, 59 sekuntia
Mittaustoiminnot: Kokonaisaika, väliaika, kaksi loppuaikaa

Ajastin:
Mittausyksikkö: 1/10 sekunnit
Laskenta-alue: 24 tuntia
Asetusyksikkö: 1 sekunnista 24 tuntiin
10 sekunnin piippaussummeri ajastimen nollautuessa

Hälytys:
Aikaohjatut hälytykset
Hälytysten lukumäärä 5 (DAILY, TIME, SCHEDULE)
Asetusyksiköt
Tunnit, minuutit (DAILY, 1 TIME)
Vuori, kuukausi, tunnit, minuutit (SCHEDULE)
Hälytyksen kestoaika: 10 sekuntia
Tasatuntisignaali (piippaus tasatunnein)

Mobile Link:
Automaattinen ajankorjaus
Aika-asetus säätyy automaattisesti esiasetettuun aikaan
One-touch ajankorjaus
Manuaalinen kytkentä ja ajansäätö
Phone finder-toiminto
Maailmanaika
Kellonaika n. 300 kaupungista
Kotiajan/maailmanajan vaihto
Automaattinen talvi- ja kesäajan vaihto.
Ajastimen asetukset
Hälytysasetukset
Tietokommunikoinnin tekninen erittely
Bluetooth
Taajuusalue: 2400MHz - 2480MHz
Lähetysmaksimi: 0 dBm (1 mW)
Kommunikointialue: 2 metriin asti (ympäristöstä riippuen)

Muuta:
Kaksois-LED-valo, valon kestoaika-asetus, täysautomaattinen valo, virransäästö, akkuvirran ilmaisin, painikkeiden

 merkkiäänen päällekytkentä/katkaisu, painikkeiden siirto sivuun
Virransyöttö:

Aurinkokenno ja yksi ladattava akku
Akun toiminta-aika: keskimäärin 6 kuukautta
Toimintaolosuhteet:
Alla luetelluissa olosuhteissa.
Automaattinen ajan korjaus: 4 kertaa/päivä
Hälytys: Kerran (10 sekuntia)/päivä
Taustavalo: Kerran (1.5 sekuntia)/päivä
Virransäästö: 6 tuntia/päivä

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.
Mobile Link-toimintoa koskevia varotoimia
• Pidä kello ja puhelin lähellä toisiaan käyttäessäsi niitä yhdistelmänä. Ohjeeksi suositetaan kaksi metriä, mutta paikal-

liset olosuhteet (seinät, huonekalut, tmv.), rakennuksen rakenne ja muut tekijät voivat vaatia paljon lyhyemmän väli-
matkan.

• Kelloon voi vaikuttaa myös muut laitteet (sähkölaitteet, audio-visuaalinen laitteisto, toimistolaitteet jne.), erityisesti
mikrouunin toiminta. Kello ei pysty kommunikoimaan normaalisti puhelimen kanssa, jos läheisyydessä on käynnissä
mikroaaltouuni. Kello saattaa vastaavasti aiheuttaa häiriöitä radiovastaanotossa ja TV-vastaanottimen kuvassa.
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• Kellon Bluetooth käyttää samaa taajuusaluetta (2.4 GHz) kuin langattomat LAN-laitteet, joten tällaisten laitteiden 
käyttö kellon välittömässä läheisyydessä aiheuttaa radiotaajuushäiriöitä, hidastaa kommunikointinopeuksia ja lisää
häiriöitä kellon ja langattoman LAN-laitteen käytössä ja saattaa aiheuttaa jopa kommunikointivian.

Radioaaltosäteilyn katkaiseminen kellolla
Kello säteilee radioaaltoja aina, kun sekuntiosoitin osoittaa READY tai CONNECT-asentoa. Kello yrittää myös kytkeytyä
puhelimeen automaattisesti neljä kertaa päivässä säätääkseen aika-asetuksen.
Sairaalassa, lentokoneessa tai muulla alueella, jossa radioaaltojen käyttö on kielletty, katkaise radioaaltojen syntyminen
suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet.
• Radioaaltojen katkaisu
Katkaise Bluetooth-kytkentä painamalla mitä tahansa painiketta.

Kytketty Irtikytkennän jälkeen

• Automaattisen ajansäädön katkaisu
Konfiguroi G-SHOCK Connected-asetukset katkaisemaan kellon ja puhelimen välinen ajansäätö..
Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Tekijänoikeudet ja rekisteröidyt tekijänoikeudet
• Bluetooth on Bluetooth SIG. Inc. rekisteröimä tavaramerkki.
• iPhone ja App Store ovat Apple 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 yhtiönimet ja tuotenimet ovat asianomaisten yhtiöiden rekisteröimiä tavaramerkkejä.

VIANETSINTÄ
KELLOA EI VOI PARIUTTAA PUHELIMEN KANSSA
Kysymys 1: Kellon ja puhelimen välinen pariutuminen ei ole koskaan onnistunut.
- Onko käyttämäsi puhelin tuettua mallia?
Tarkista, onko puhelimen malli ja käyttöjärjestelmä kellon tukema.
Katso lisätietoja CASIO-verkkosivulta: ttp://world.casio.com/os_mobile/wat/
- Onko G-SHOCK Connected asennettu puhelimeen?
G-SHOCK Connected sovellus on asennettava puhelimeen, jotta sen voi kytkeä kelloon.
Katso osio "1. Sovelluksen asentaminen".
- Onko puhelimen Bluetooth-asetukset konfiguroitu oikein?
Konfiguroi puhelimen Bluetooth-asetukset. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.
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: Puhelimen ja kellon välinen kytkentä ei onnistu uudelleen irtikytkennän jälkeen.
- Tarkista, onko G-SHOCK Connected käynnissä puhelimessa.?
Kelloa ei voi kytkeä puhelimeen uudelleen ellei G-SHOCK Connected ole käynnissä puhelimessa. 
Napauta G-SHOCK Connected kuvaketta puhelimen kotinäytössä.
Pidä sitten C-painiketta alaspainettuna kellosta vähintään 1.5 sekuntia.
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- Kokeile katkaisemalla virran puhelimesta ja kytke se sitten takaisin päälle?
Katkaise virta puhelimesta, kytke virta sitten takaisin päälle ja napauta G-SHOCK Connected kuvaketta. 
Pidä sitten C-painiketta alaspainettuna kellosta vähintään 1.5 sekuntia.

Kysymys 2: Miksi kytkentä puhelimeen ei onnistu puhelimen ollessa lentotilassa?
Kytkentä kelloon ei ole mahdollista puhelimen ollessa lentotilassa. 
Sulje lentotila puhelimesta ja mene puhelimen aloitusnäyttöön 
ja napauta G-SHOCK Connected kuvaketta. Pidä sitten C-painiketta alaspainettuna 
kellosta vähintään 1.5 sekuntia.
Kysymys 3: Kytkentä ei onnistu uudelleen vaihdettuani puhelimen Bluetooth "enabled"  
asetuksen "disabled" asetukseen.
Kytke puhelimen Bluetooth uudelleen. Mene sitten puhelimen 
aloitusnäyttöön ja napauta G-SHOCK Connected kuvaketta. 
Pidä sitten C-painiketta alaspainettuna kellosta vähintään 1.5 sekuntia.

Kysymys 4:  Kytkentä ei onnistu uudelleen katkaistuani virran puhelimesta.
Kytke virta puhelimeen ja napauta G-SHOCK Connected kuvaketta. 
Pidä sitten C-painiketta alaspainettuna kellosta vähintään 1.5 sekuntia.

PUHELIMEN JA KELLON VÄLINEN KYTKENTÄ
Kysymys 1: Miksi puhelimen ja kellon välinen kytkentä ei onnistu?
- Oleko yrittänyt katkaista virtaa puhelimesta ja kytkeä sen sitten päälle uudelleen?
Katkaise virta puhelimesta, kytke se sitten päälle uudelleen. Napauta G-SHOCK Connected-
kuvaketta. Pidä sitten C-painiketta alaspainettuna kellosta vähintään 1.5 sekuntia.
- Onko kello pariutettu puhelimen kanssa uudelleen?
Suorita pariutus uudelleen pyyhittyäsi ensin aikaisemmat pariutustiedot G-SHOCK Connected sovelluksesta.
Katso osio "Pariutuksen purkaminen".

Pyyhi paritustiedot kellosta suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet ja parita se sttrn uudelleen puhelimen kanssa.
1. Pidä D-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia vaihtaaksesi kellonaikatilaan.
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
3. Paina D-painiketta kaksi kertaa, jolloin sekunnit alkavat vilkkua.
4. Pidä B-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun CLR-ilmaisin lakkaa vilkkumasta.

Tämä pyyhkii paritustiedot kellosta ja palauttaa kellonaikanäytön.

VAIHTAMINEN TOISEEN PUHELINMALLIIN
Kysymys 1: Kuinka kytken nykyisen kellon toiseen puhelimeen?
Pariuta kello puhelimen kanssa.
Katso osio "Jos ostan toisen puhelimen".

Kysymys 1: Koska kello synkronoi aika-asetuksen puhelimen kanssa?
Kello kytkeytyy puhelimeen ja sätää ajan automaattisesti n. 12:30 a.m., 6:30 a.m., 12:30 p.m. ja 6:30 p.m.
Kytkentä katkeaa automaattisesti kun ajansäätö on valmis. Signaalivastaanotto käynnistyy myös, jos automaattisäätöä 
ei ole tapahtunut yli päivän ajalta.

Kysymys 2: Automaattinen ajansäätö ei tapahdu aikataulun mukaan.
- Tapahtuuko ajansäätö normaalista poikkeavan ajan mukaan?
Huomioi, että automaattinen ajansäätö ei tapahdu 24 tuntiin kotikaupungin ja maailmanaikakaupungin vaihtamisesta,
tai sen jälkeen, kun kellon aika-asetusta on säädetty manuaalisesti.
Automaattinen säätö jatkuu 24 tunnin kuluttua siitä, kun jompi kumpi yllä mainituista toiminnoista on tapahtunut.
- Onko ajastimen lähtölaskenta käynnissä?
Automaattisäätö ei tapahtu aikataulun mukaisesti, jos ajastin on käynnissä. Pysäytä ajastimen toiminta.
Katso osio "Sekuntikello".
Katso osio "Ajastin".
- Onko automaattinen ajansäätö aktivoitu?
Automaattinen ajansäätö ei tapahdu aikataulun mukaan ellei sitä ole aktivoitu. Aktivoi automaattinen ajansäätö.
Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".
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Kysymys 3: Kellon aika-asetus ei tahdistu puhelimeen, jos painat C-painiketta sekuntikellon ajanoton aikana tai
ajastimen ollessa käynnissä. Pysäytä ajastin ja paina sitten C-painiketta uudelleen.

Kysymys 4: Näytön ilmaisema aika on väärä.
Puhelimen aika-asetus voi olla väärä, johtuen vaikeuksista kytkeytyä verkkoon (signaalin kantoalueen ulkopuolella).
Kytke puhelin omaan verkkoon ja säädä aika-asetus.

HÄLYTYKSET JA TASATUNTISIGNAALI
Kysymys 1: Hälytys tai tasatuntisignaali ei soi.
- Onko kellon akku ladattu?
Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.
Katso osio "Lataaminen aurinkoenergialla".
- Muu kuin yllä esitetty.
Aktivoi hälytys ja/tai tasatuntisignaali.
Katso osio "Hälytysasetustrn määritys".
Katso osio "Aikataulutettujen hälytysasetusten määritys".
Katso osio "Tasatuntisignaalin aktivointi".
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