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Om bruksanvisningen
 Se till att noga läsa och följa instruktionerna i ”Försiktighetsåtgärder” och ”Skötsel” för 
att försäkra dig om att produkten får avsedd livslängd.
Se till att ha all användardokumentation nära till hands för framtida referens.
 •  Observera att produktillustrationerna i denna bruksanvisning endast är avsedda som 
referens. Den verkliga klockan kan skilja sig något från illustrationerna.
 •  Alla förklaringar i denna bruksanvisning använder uttryck såsom ”ljuder alarmet” för 
alarmfunktioner. När Vibrationsalarmet är aktiverat ska dessa uttryck förstås som ”får 
klockan att vibrera” (sida E-10).
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Lista över procedurer
Nedan följer en praktisk referenslista över alla procedurer i denna bruksanvisning.
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Allmän översikt
 •  Tryck C för att växla funktion.
 •  När du har utfört en åtgärd i någon funktion kan du trycka C för att återgå till 
Tidvisningsfunktionen.
 •  Om du inte trycker på någon knapp under några minuter medan du ändrar inställningar 
i någon funktion (indikeras av att inställningarna blinkar), återställer klockan automatiskt 
inställningsdisplayen (inställningarna slutar blinka) och återgår till den normala 
displayen för funktionen som den befinner sig i.
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 •  Denna klocka återgår till Tidvisningsfunktionen när du håller knappen C intryckt i en 
eller två sekunder. Om du blir osäker på vilken funktion klockan befinner sig i eller 
vad du bör göra härnäst kan du hålla C intryckt för att återgå till normal tidvisning.
 •  Tryck L för att belysa displayen i alla funktioner.

Allmän översikt
 •  Tryck C för att växla funktion.
 •  När du har utfört en åtgärd i någon funktion kan du trycka C för att återgå till 
Tidvisningsfunktionen.
 •  Om du inte trycker på någon knapp under några minuter medan du ändrar inställningar 
i någon funktion (indikeras av att inställningarna blinkar), återställer klockan automatiskt 
inställningsdisplayen (inställningarna slutar blinka) och återgår till den normala 
displayen för funktionen som den befinner sig i.
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Tidvisningsfunktion
Att ställa in tid och datum
1.  Tryck och håll inne A i Tidvisningsfunktionen tills 

sekundsiffrorna blinkar på displayen eftersom de 
är valda.

2.  Tryck C för att ändra valet i följande ordning.

12/24-timmarsvisning

C

C

C

Sekunder Timmar Minuter

Datum Månad År
C C

C

C

Sekunder

Veckodag
Månad – Dag

Vibrationsalarm på-indikator 
(sida E-10)

PM-indikator

Minuter
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3.  Medan sekundsiffrorna är valda (blinkar) trycker du D för att nollställa sekunderna 
till 00. Om du trycker D medan sekundräkningen är inom intervallet 30 till 59, 
nollställs sekunderna till 00 och minuträkningen ökas med 1. Om sekundräkningen 
är inom intervallet 00 till 29 ändras inte minuträkningen.

4.  När andra siffror (förutom sekunder) är valda (blinkar) trycker du D för att öka 
värdet eller B för att minska det. När inställningen för 12/24-timmarsvisning har 
valts trycker du D eller B för att växla mellan 12 och 24.
 •  Om du håller en knapp intryckt ändras den valda inställningen med hög hastighet, 
förutom när du justerar sekunderna eller ställer in 12/24-timmarsvisning.
 •  När 12-timmarsvisningen är vald, visas indikatorn P på displayen för att indikera 
”P.M.”-tider. Det finns inte någon indikator för ”A.M.”-tider.
 •  När 24-timmarsvisningen är vald, visas indikatorn 24 på displayen.
 •  Årtalet kan ställas inom intervallet 2000 till 2099.
 •  Klockans interna helautomatiska kalender tar med månadernas olika antal dagar 
och skottår i beräkningen. När du har ställt in datumet bör det inte finnas någon 
anledning till att ändra det, förutom när du byter klockans batteri.
 •  Veckodagen visas automatiskt enligt datuminställningen (år, månad och dag).

5.  När du har ställt in tid och datum trycker du A för att återgå till Tidvisningsfunktionen.
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Belysning
Tryck L för att belysa displayen i ca två sekunder i alla funktioner.
 • Belysningen kan vara svår att se vid direkt solsken.
 • Belysningen släcks automatiskt vid aktiverad alarmsignal.
 • Om belysningen används ofta förkortas batteriets livslängd.
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Vibrationsalarm
När Vibrationsalarmet är aktiverat, vibrerar klockan istället för att ge en ljudsignal. På 
så vis kan du använda klockan utan att alarmsignalerna stör omgivningen.
 •  Vibrationsalarmet kan användas istället för ljudsignalerna i funktionerna 
Nedräkningsalarm, Stoppur och Alarm.
 •  Alla förklaringar i denna bruksanvisning använder uttryck såsom ”ljuder alarmet” för 
alarmfunktioner. När Vibrationsalarmet är aktiverat ska dessa uttryck förstås som ”får 
klockan att vibrera”.
 •  Klockor med metallarmband kan avge ett ljud när vibrationssignalen aktiveras. Detta 
beror på att metallarmbandet vibrerar och innebär inte att det är fel på klockan.
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Att aktivera/avaktivera vibrationsalarmet
I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne D i ca två 
sekunder för att växla mellan aktivering (Vibrationsalarm 
på-indikatorn visas) och avaktivering (indikatorn visas 
inte) av Vibrationsalarmet.
 •  Klockan vibrerar när du aktiverar vibrationsalarmet och 
piper när du avaktiverar det.
 •  När du stänger av Vibrationsalarmet avaktiveras även 
knappljudet.

Vibrationsalarm på-indikator 

Bruksanvisning 3416



E-11

Nedräkningsalarmfunktion
Nedräkningsalarmet kan ställas inom ett intervall på 1 
sekund till 24 timmar. När nedräkningen når noll ljuder 
ett alarm i 10 sekunder eller tills du trycker på valfri 
knapp.

Att ställa in nedräkningens starttid
1.  Tryck och håll inne A i Nedräkningsalarmfunktionen. 

Timsiffrorna blinkar på displayen eftersom de är 
valda.

2.  Tryck C för att ändra valet i följande ordning.
C C

Timmar Minuter Sekunder

C
1/10-dels 

Sekunder

Minuter

Aktuell tid
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3.  Tryck D för att öka värdet eller B för att minska det. Tryck och håll inne någon av 
knapparna för att ändra valet med hög hastighet.
 •  Tryck D och B samtidigt för att nollställa starttiden till 0:00’ 00”.
 •  För att ange nedräkningens startvärde till 24 timmar ska du ställa in 0:00’ 00”.

4.  När du har ställt in nedräkningens starttid trycker du A två gånger för att återgå till 
Nedräkningsalarmfunktionen.

Att använda nedräkningsalarmet
1.  Tryck D i Nedräkningsalarmfunktionen för att starta nedräkningsalarmet.
2.  Tryck D igen för att stoppa nedräkningsalarmet.

 •  Du kan återuppta nedräkningsalarmets funktion genom att trycka D.
3.  Stoppa nedräkningsalarmet och tryck sedan B för att återställa nedräkningstiden 

till startvärdet.
 •  När nedräkningen når noll ljuder ett alarm i 10 sekunder eller tills du stoppar alarmet 
genom att trycka på valfri knapp. Nedräkningen stoppas och nedräkningstiden 
återställs automatiskt till startvärdet efter att alarmet stoppat.
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Stoppursfunktion
Med Stoppursfunktionen kan du mäta förfluten tid, 
mellantider och två sluttider. Stoppuret kan visa tid 
upp till 23 timmar, 59 minuter och 59,99 sekunder. 
Stoppursfunktionen har även en Auto-startfunktion.

1/100-dels 

Sekunder

Minuter 

Aktuell tid
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(a) Tidtagning
D D D D B
Start Stopp Omstart Stopp Nollställ

(b) Mätning av mellantid
D B B D B
Start Mellantid Fortsatt 

tidtagning
Stopp Nollställ

(c) Mellantid och två sluttider
D B D B B
Start Mellantid

Första löparen 
i mål.

Stopp
Andra löparen 
i mål.
Registrera den 
förste löparens tid.

Fortsatt 
tidtagning
Registrera den 
andre löparens 
tid.

Nollställ
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Om Auto-startfunktionen
Med Auto-startfunktionen utför klockan en 5-sekunders nedräkning. När nedräkningen 
når noll startas stoppuret automatiskt. Under nedräkningens sista tre sekunder piper 
klockan vid varje hel sekund.

Att aktivera/avaktivera Auto-startfunktionen
Tryck B när displayen visar enbart nollor i Stoppursfunktionen för växling av/på.
 •  Indikeringen AUTO-ST visas och 05 visas i den övre displayen när Auto-start är 
aktiverad. När Auto-startfunktionen är avaktiverad visas inte indikeringen AUTO-ST 
och den övre delen av displayen visar aktuell tid.
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Alarmfunktion
När det dagliga alarmet är på aktiveras ett alarm 
(20-sekunders ljudsignal eller 10-sekunders 
vibrationssignal) på inställd tid varje dag. Tryck på valfri 
knapp för att stoppa alarmet när det har börjat ljuda. När 
Timsignalen är aktiverad piper klockan varje hel timme.

Att ställa in alarmtiden
1.  Tryck och håll inne A tills timsiffrorna börjar blinka på 

displayen. Timsiffrorna blinkar eftersom de är valda.
•• •Detta aktiverar det Dagliga alarmet automatiskt.

2.  Tryck C för att ändra valet i följande ordning.

Timmar Minuter
C

Timsignal på-
indikator

Aktuell tid

Alarm på-indikator

Minuter

Timmar
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3.  Tryck D för att öka de valda siffrorna eller B för att minska dem. Tryck och håll inne 
någon av knapparna för att ändra valet med hög hastighet.
 •  Alarmtidens tidvisningsformat (12- eller 24-timmarsvisning) är detsamma som du 
valt för den normala tidvisningen.
 •  När du ställer in alarmtiden med 12-timmarsvisning ska du vara noga med att 
ställa in förmiddag (ingen indikator) eller eftermiddag (P) korrekt.

4. När du har ställt in alarmtiden trycker du A för att återgå till Alarmfunktionen.
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Att aktivera/avaktivera det dagliga alarmet och timsignalen
Tryck B i Alarmfunktionen för att ändra det dagliga alarmets och timsignalens status i 
följande ordning.

B B B

Båda OFF Endast 
dagligt alarm

Endast 
timsignal

Båda ON

B

 •  Alarm på-indikatorn ( ) och Timsignal på-indikatorn ( ) visas på displayen i alla 
funktioner när de är aktiverade.
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Att testa alarmets ljudsignal
Tryck och håll inne B i Alarmfunktionen för att testa alarmets ljudsignal.
 •  Observera att ON/OFF-inställningen för alarmet och timsignalen även ändras när 
du trycker B.
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Världstidfunktion
Med Världstidfunktionen kan du hålla reda på tiden i en 
annan tidszon. Du kan även välja tidvisningsformatet 
(12- eller 24-timmarsvisning) separat från 
Tidvisningsfunktionen.

Att ställa in Världstiden
1.  Tryck och håll inne A i Världstidfunktionen. Timsiffrorna 

blinkar på displayen eftersom de är valda.
2.  Tryck C för att ändra valet i följande ordning.

Timmar Minuter
C

3.  Tryck D för att öka de valda siffrorna eller B för att 
minska dem. Tryck och håll inne någon av knapparna 
för att ändra valet med hög hastighet.

4.  När du har ställt in tiden trycker du A för att återgå till Världstidfunktionen.

Aktuell tid

Minuter 
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 •  Sekundräkningen i Världstidfunktionen och Tidvisningsfunktionen är synkroniserade.
 •  Tryck B för att växla mellan 12- och 24-timmarsvisning i Världstidfunktionen.
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Specifikationer
Exakthet vid normal temperatur: ±30 sekunder i månaden
Tidvisning:  Timmar, minuter, sekunder, pm (P), veckodag, månad och dag

Tidssystem:  12- och 24-timmarsvisning
Kalendersystem:  Helautomatisk förprogrammerad kalender från 2000 till 2099

Nedräkningsalarm
Mätenhet:  1/10-dels sekund
Inställningsintervall för starttid:  1 sekund till 24 timmar

Stoppur
Mätenhet:  1/100-dels sekund
Mätkapacitet:  23 timmar, 59 minuter och 59,99 sekunder
Mätfunktioner:  Tidtagning, mellantid och två sluttider

Övrigt:  Auto-start
Alarm:  Dagligt alarm, timsignal
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Världstid
Övrigt:  LED (light-emitting diode); Vibrationsalarm
Batteri:  Ett litiumbatteri (typ: CR2032)
Batterilivslängd:  10 år under följande förhållanden:

 • Belysning tänd under 2 sekunder per dag
 • En alarmfunktion per dag

Observera:  En alarmfunktion är ett 20-sekunders ljudalarm eller ett 10-sekunders 
vibrationsalarm.
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Försiktighetsåtgärder
Vattenbeständighet
 •  Följande gäller för klockor med markeringen WATER RESIST eller WATER 
RESISTANT på bakstycket.

 
Förbättrad vattenbeständighet vid daglig 
användning
5 atmosfärer 10 atmosfärer 20 atmosfärer

Markering
På klockans 
framsida eller 
bakstycke

Ingen  
BAR-

markering
5BAR 10BAR 20BAR

Exempel 
på daglig 
användning

Handtvätt, regn Ja Ja Ja Ja
Vattenrelaterat 
arbete, simning Nej Ja Ja Ja

Vindsurfing Nej Nej Ja Ja
Sportdykning Nej Nej Ja Ja
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 •  Använd inte denna klocka för djupdykning eller andra typer av dykning som kräver 
luftbehållare.
 •  Klockor som inte har markeringen WATER RESIST eller WATER RESISTANT på 
bakstycket är inte skyddade mot påverkan från svett. Undvik att använda sådana 
klockor under förhållanden där de utsätts för stora mängder svett, fukt eller direkt 
vattenstänk.
 •  Även om en klocka är vattenbeständig ska du inte använda knapparna eller kronan 
när den är nedsänkt i vatten eller våt.
 •  Även om en klocka är vattenbeständig ska du undvika att bära den när du badar 
eller i områden där rengöringsmedel används (tvål, schampo osv.). Sådan 
förhållanden kan minska vattenbeständigheten.
 •  När klockan har sänkts ned i havsvatten ska du använda sötvatten för att skölja bort 
allt salt och smuts från klockan.
 •  För att bibehålla klockans vattenbeständighet ska du byta ut tätningarna regelbundet 
(omkring vartannat/vart tredje år).
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 •  En utbildad tekniker vet hur klockans vattenbeständighet testas när du byter ut 
batteriet. När batteriet ska bytas ut måste specialverktyg användas. Du ska alltid 
vända dig till din återförsäljare eller ett auktoriserat CASIO servicecenter för att byta 
ut batteriet.
 •  Vissa vattenbeständiga klockor har eleganta läderarmband. Undvik simning, 
diskning eller andra aktiviteter som får läderarmbandet att komma i direkt kontakt 
med vatten.
 •  Glasets insida kan imma igen när klockan exponeras för plötsliga temperaturfall. Om 
imman försvinner relativt snabbt bör detta inte leda till några problem med klockan. 
Om imman inte försvinner eller om vatten har trängt in i klockan ska du lämna in den 
på reparation omedelbart.
 •  Om du fortsätter att använda klockan med vatten inuti, kan detta skada de 
elektroniska och mekaniska delarna, urtavlan osv.
 •  Din vattenbeständiga klocka har testats enligt den internationella organisationen för 
standardiseringsbestämmelser ISO2281 och FTC (USA) ”GUIDE FOR THE WATCH 
INDUSTRY”, Guide 5.
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Armband
 •  Om du spänner armbandet för hårt kan det få dig att svettas och leda till hudirritation 
på grund av att luften inte kan passera under armbandet. Spänn inte armbandet 
för hårt. Det bör finnas utrymme nog att stoppa in ditt finger mellan bandet och 
handleden.
 •  Förslitning, rost eller korrosion kan få armbandet att gå sönder och därmed leda 
till att klockan faller av din handled och tappas bort. Se till att sköta armbandet 
noga och hålla det rent. Om du upptäcker sprickor, missfärgning, glapphet eller 
andra problem med armbandet ska du omedelbart kontakta din återförsäljare eller 
ett auktoriserat CASIO servicecenter för att kontrollera, reparera eller byta ut det. 
Observera att du kommer debiteras för eventuell reparation eller ersättning av 
armbandet.

Temperatur 
•  Lämna aldrig klockan på instrumentbrädan i en bil, i närheten av ett värmeelement 

eller på någon annan plats där den utsätts för mycket höga temperaturer. Lämna 
heller inte klockan på platser där den utsätts för mycket låga temperaturer. Extrema 
temperaturer kan få klockan att gå saktare eller snabbare, att stanna eller fungera 
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felaktigt på andra sätt.
 •  Om du lämnar klockan i ett område som är varmare än +60 °C (140 °F) under långa 
perioder kan det leda till problem med dess LCD-display. LCD-displayen kan bli 
svår att läsa av vid temperaturer som är lägre än 0 °C (32 °F) eller högre än +40 °C 
(104 °F).

Stötar
 •  Din klocka är konstruerad för att tåla stötar som orsakas av normal daglig 
användning och lättare aktiviteter såsom att spela tennis eller kasta boll m.m. Om du 
däremot tappar klockan eller på andra sätt utsätter den för kraftiga stötar kan detta 
leda till funktionsfel.  
Observera att klockor med stöttålig utformning (G-SHOCK, Baby-G, G-ms) kan 
bäras när du använder en motorsåg och vid andra aktiviteter som orsakar kraftiga 
vibrationer, eller när du utövar påfrestande sportaktiviter som t.ex. motocross.
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Magnetism
 •  Även om magnetism normalt sett inte påverkar din klocka bör du undvika mycket 
kraftig magnetism (från t.ex. medicinsk utrustning), eftersom den kan orsaka 
funktionsfel och skada de elektroniska delarna. 
 
Elektrostatisk laddning
 •  Om klockan utsätts för mycket kraftig elektrostatisk laddning kan den visa fel tid. 
Mycket kraftig elektrostatisk laddning kan även skada de elektroniska delarna.
 •  Elektrostatisk laddning kan få displayen att bli tillfälligt tom eller orsaka en 
regnbågseffekt på displayen.

Kemikalier
 •  Låt inte klockan komma i kontakt med thinner, bensin, lösningsmedel, oljor eller 
fetter samt rengöringsmedel, bindemedel, målarfärger, mediciner eller kosmetika 
som innehåller sådana beståndsdelar. I annat fall kan höljet, hartsarmbandet, 
läderarmbandet eller andra delar missfärgas eller skadas.
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Förvaring
 •  Om du inte tänker använda klockan under en längre tid ska du noggrant torka bort 
all smuts, svett och fukt samt förvara den på en sval och torr plats.
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Hartsdelar
 •  Om du låter en fuktig klocka komma i kontakt med andra föremål under en längre 
tid, eller förvarar den tillsammans med andra föremål, kan de färga av sig på 
klockans hartsdelar. Torka av klockan noga innan du förvarar den och se till att den 
inte kommer i kontakt med andra föremål.
 •  Om du lämnar klockan på en plats där den exponeras för direkt solljus (ultravioletta 
strålar) under en längre tid eller inte torkar bort smuts från klockan under en längre 
tid kan den bli missfärgad.
 •  Friktion som orsakas av vissa förhållanden (frekvent utvändig kraft, ihållande 
gnidning, stötar, osv.) kan få klockans färgade delar att missfärgas.
 •  Om det finns tryckta figurer på armbandet kan dessa missfärgas om det tryckta 
området utsätts för kraftig gnidning.
 •  Om du inte torkar bort smuts från klockan under en längre tid kan de fluorescerande 
färgerna blekna. Skölj bort smutsen med vatten så snart som möjligt och torka 
sedan klockan.
 •  Halvgenomskinliga hartsdelar kan missfärgas av svett och smuts, samt om de 
utsätts för höga temperaturer under en längre tid.
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 •  Kontakta ett auktoriserat CASIO servicecenter för att byta ut hartsdelar. Observera 
att du kommer debiteras för bytet av delar.

Armband av äkta läder och konstläder
 •  Om du låter en fuktig klocka komma i kontakt med andra föremål under en längre tid 
eller förvarar den tillsammans med andra föremål, kan de färga av sig på klockans 
armband av äkta läder eller konstläder. Torka av klockan noga innan du förvarar den 
och se till att den inte kommer i kontakt med andra föremål.
 •  Om du lämnar läderarmbandet på en plats där det exponeras för direkt 
solljus (ultravioletta strålar) under en längre tid eller inte torkar bort smuts från 
läderarmbandet under en längre tid kan det bli missfärgat.

Viktigt!
 •  Om armband av äkta läder eller konstläder utsätts för gnidning eller blir 
nedsmutsade kan detta orsaka färgöverföring eller missfärgning.
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Metalldelar
 •  Om smuts inte avlägsnas ordentligt från ett metallarmband kan rost bildas, även 
om armbandet är av rostfritt stål eller pläterat. Om klockan exponeras för svett eller 
vatten ska du torka av den noggrant med en mjuk, absorberande trasa och sedan 
förvara den på en välventilerad plats för att torka.
 •  När armbandet ska rengöras använder du en mjuk tandborste eller liknande 
verktyg för att skrubba av det med en svag lösning av vatten och ett milt, neutralt 
rengöringsmedel. Var försiktig så att lösningen inte kommer på klockans hölje.

Bakterie- och luktresistent armband
 •  Det bakterie- och luktresistenta armbandet skyddar mot lukter som beror på 
bakteriebildning från svett, vilket garanterar god komfort och hygien. För att 
säkerställa att armbandet har högsta möjliga bakterie- och luktresistens ska du se 
till att hålla armbandet rent. Använd an absorberande, mjuk trasa för att torka bort 
smuts, svett och fukt från armbandet. Det bakterie- och luktresistenta armbandet 
hämmar bildningen av organismer och bakterier. Det skyddar inte mot utslag som 
beror på allergisk reaktion osv.
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Display
 •  Det kan vara svårt att läsa av displayfigurerna när du ser klockan från en vinkel.

Observera att CASIO COMPUTER CO., LTD. inte påtar sig något ansvar för skada 
eller förlust som drabbar dig eller tredje part till följd av användning av eller fel på 
denna produkt.
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Skötsel
Ta hand om din klocka
 •  Smutsiga eller rostiga höljen eller armband kan smutsa ner dina kläders ärmar, 
orsaka hudirritation eller till och med störa klockans funktion. Se till att höljet och 
armbandet alltid är rena. Rostbildning kan ofta uppstå när klockan har kommit i 
kontakt med havsvatten och sedan inte rengjorts.
 •  Ibland kan ett fläckigt mönster uppstå på hartsarmbandets yta. Detta påverkar 
varken huden eller kläderna. Rengör armbandet genom att torka av det med en 
trasa.
 •  Se till att hålla läderarmband rena genom att torka av dem med en torr trasa. Normal 
daglig användning kan få både harts- och läderarmband att bli slitna och spricka 
med tiden.
 •  Om ditt armband blir mycket slitet eller sprucket ska du byta ut det mot ett nytt. 
Vänd dig till din återförsäljare eller ett auktoriserat CASIO servicecenter för att byta 
ut armbandet. Observera att du kommer debiteras för bytet av armband, även om 
klockan fortfarande täcks av garantin.
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 •  Kom ihåg att du bär klockan direkt mot huden, precis som ett klädesplagg. Därför 
bör du alltid hålla klockan ren. Använd en ren, absorberande trasa för att torka bort 
smuts, vatten eller andra främmande föremål från höljet och armbandet.

Faror förenade med otillräcklig skötsel av klockan
Rost
 •  Även om klockans rostfria stål är mycket rostbeständigt, kan rost bildas om klockan 
inte rengörs när den blir smutsig. Om smuts hindrar syre från att komma i kontakt 
med metallen bryts metallytans oxideringslager ner, vilket leder till rostbildning.
 •  Även om metallytan verkar ren kan svett och rost i sprickor smutsa ner dina kläders 
ärmar, orsaka hudirritation eller till och med störa klockans funktion.

Förtida slitage
 •  Om du lämnar svett eller vatten på ett hartsarmband eller förvarar det i ett mycket 
fuktigt område kan detta leda till förtida slitage, skåror eller brott.

Hudirritation
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 •  Personer med känslig hud eller som är i dåligt fysiskt skick kan drabbas av 
hudirritation när de bär klockan. Dessa personer bör vara extra noga med att hålla 
sina läder- eller hartsarmband rena, eller byta till ett metallarmband. Om du drabbas 
av utslag eller annan hudirritation ska du omedelbart ta av dig klockan och kontakta 
en hudvårdsspecialist.

Batteribyte
 •  Låt din återförsäljare eller ett auktoriserat CASIO servicecenter utföra batteribytet.
 •  Batteriet ska endast bytas ut mot den typ som anges i denna bruksanvisning. 
Användning av annan batterityp kan orsaka funktionsfel.
 •  När batteriet byts ut bör du även begära att klockans vattenbeständighet testas. 
Observera att du kommer debiteras separat för testet av vattenbeständigheten.

Medföljande batteri
 •  Batteriet som sitter i din klocka vid inköpstillfället används för funktions- och 
prestandatester i fabriken.
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 •  Denna typ av testbatteri kan ta slut snabbare än batteriets normala livslängd som 
anges i bruksanvisningen. Observera att du kommer debiteras för bytet av detta 
batteri, även om det äger rum under klockans garantitid.

Låg batterinivå
 •  Låg batterinivå indikeras av helt felaktig tidvisning, när displayinnehållet är otydligt, 
eller när displayen blir tom.
 •  Om klockans funktioner används medan batterinivån är låg kan detta leda till 
funktionsfel. Byt ut batteriet så snart som möjligt.
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