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Hur du förbereder dig för att använda produkten

Tryck på klockans 
på/av-knapp.

● Aktivera Bluetooth®-anslutningen på din smarttelefon.
● Placera den smarttelefon som ska parkopplas intill klockan (1 m eller närmare).
●  Denna beskrivning visar typiska bildväxlingar på klockans display.

！
● Appen "Wear OS by Google™" ska 

vara installerad.
● Kontrollera att klockan är helt laddad.

Installera appen  “Wear OS by Google” 1

1

Starta Wear OS by 
Google på din 
smarttelefon.

1

Tryck på 
skärmen.

2

Uppdatera Google Play Developer-tjänsten till den 
senaste versionen

2

Uppdatera Google appen till den senaste versionen3
Installera appen CASIO MOMENT SETTER+.4

Procedurer på smarttelefonen Procedurer på klockan

* Endast för Android. CASIO MOMENT SETTER+ rekommenderas, 
   men är inget måste.

・Android™ 4.4 eller senare (inte för Go editions)
・iOS 9.3 eller senare, se bruksanvisning för mer info.
* Vissa funktioner är inte tillgängliga då telefonen är 
   ansluten till en iOS-enhet.

 (Använd den senaste versionen.. Äldre versioner av Android Wear™ 1.x kan inte användas.)

Mobiltelefoner som stöds
(från december 2018)

＊

＊

＊
Klicka på det 

språk som ska 
användas

3

På klockan På klockan

Parkoppla klockan med din smarttelefon 1

Tryck på 
“START SETUP”.

Tryck “CASIO 
WSD-F20”.

2 3

När bilden för parkoppling visas, 
bekräfta lösenordet och Tryck på “PAIR”.

4

Det kan ta en stund 
innan klockans 

information visas.Samma lösenord som visas på 
din smarttelefon visas även på 
klockans display.

5

Ställ endast in de konton som 
ska synkroniseras till ON och 

Tryck på "Next".

6

Tryck “Copy”.

7

Ange lösenordet och 
Tryck på “SIGN IN”.

8

Anslutning har 
upprättats.

10

Tryck “DONE”.
Om en bekräftelsebild visas efter detta, 

följ instruktionerna som ges där.

9

Gör alltid kopior av dina konton. Viktiga auto 
produktuppdateringar vil inte fungera.

För att vara säker på att produkten är fullt funktionsduglig, 
kon�gurera inställningarna på klockan i "Parkoppla klockan med din 
smarttelefon      ”.

Inställningar för Android

！

på/av
knapp

Important

！
Viktigt

2

Beroende på faktorer så som skillnader mellan produkter och programversioner, kan de 
bilder som klockan visar och olika funktioner skilja sig åt från dem som visas i denna korta 
bruksanvisning. Denna korta bruksanvisning visar typiska bilder och funktioner.

* Bilden visar WSD-F30.

Kort bruksanvisning
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Parkoppla klockan med din smarttelefon 1 iPhone inställningar

Starta Wear OS by 
Google på din 
smarttelefon.

1

！

Tryck “Start setup”.

2

Tryck
“Accept”.

3

Tryck
“Enable”.

4

Tryck “OK”.

5

Tryck 
“WSD-F20”.

6

Tryck “Pair”.

7

När samma kod för anslutning 
som visas på klockan visas, 

Tryck på “Confirm”.

8

18 19

Tryck “Done”. Anslutningen 
är upprättad.

Det kan ta �era minuter 
innan klockans 

information visas.

9

Tryck “Sign in”. Om “Continue 
as (account name)” visas, 

fortsätt till steg ⑮.

10

Tryck “Use 
another account”.

Tryck 
“More options”.

Tryck “Continue as 
(account name)”.

Tryck
 “Create account”.

Följ instruktionerna på skärmen för att 
ange dina uppgifter och skapa kontot.

11 1312 14 15

Ange lösenordet för skapat konto och tryck på
“Sign in”. Om en bekräftelsebild visas efter detta, 

följ instruktionerna som ges där.

16 17

För att vara säker 
på att produkten är 
fullt funktionsdug-
lig, kon�gurera 
inställningarna på 
klockan i 
"Parkoppla 
klockan med din 
smarttelefon”.

Du behöver skapa ett inloggningskonto i Google. 
Auto uppdatering fungerar inte utan kontoinformation.

● Aktivera Bluetooth®-anslutningen på din smarttelefon.
● Placera den smarttelefon som ska parkopplas intill klockan (1 m eller närmare).

！
Viktigt

Kort bruksanvisning
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！

på/av
knapp

Important

！
Viktigt
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Kort bruksanvisning
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Kort bruksanvisning
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Parkoppla klockan med din smarttelefon 2 Klockinställningar

● Om du inte tänker använda “Activity”, “Location Memory”, “Location” eller “Traveler”, behöver du heller inte behörigheter för “location information” .
● Om du inte tänker använda "Location Memory"  behöver du heller inte tillåtelser för "Microphone".
●  Om du inte tänker använda "Traveler" behöver du inte tillstånd för "Calendar".

4 I “Apps”, aktivera alla “Permissions” för Casio-appar.

5 Aktivera inställningen “Save daily activity records”.
Om du utelämnar detta steg kommer du inte att kunna använda “TOOL: My Graph”.

På bilden "Settings", tryck på
“Apps & noti�cations”.

Fortsätt från steg       i “Parkoppla klockan med din smarttelefon       ”.3

Svep nedåt
på skärmen.

Tryck
“System Apps”.

Ta fram och tryck på                  
“CASIO MOMENT SETTER+”.

På appbehörighetsbilden, ställ “Calendar”,
“Contacts”,“Location”,“Microphone” och 
“Receive complication data” till ON. 
(Tryck på och skjut knappen åt höger.)

Svep åt vänster 
på skärmen.

Tryck
 “Settings”.

Tryck “Save daily activity 
records” och ställ till ON. Tryck “I agree”.

6 Aktivera inställningen “Save Daily Location Info”.
Om du utelämnar detta steg kan du inte använda funktionerna "Route Display", "Check History" 
eller "Revisit" i "Location Notes".

Svep uppåt 
på skärmen.

Tryck
 “Settings”.

Tryck “Save Daily 
Location Info”.

Tryck “Every 1 minute” 
eller “Every 6 minutes”.

Svep uppåt och tryck 
på ”App permissions”.

2

* “Microphone” visas efter automatisk uppdatering.

Tryck “Settings”. 
* Bilderna skiljer sig åt beroende på programversion.

Före program 
uppdatering

Efter program 
uppdatering

Kort bruksanvisning

Då urtavlan visas, 
tryck på knappen “TOOL”.

Då urtavlan visas, tryck

Nedre knappWSD-F30
Övre knappWSD-F20

Övre "MAP"-knappWSD-F30
Nedre "APP"-knappWSD-F20

* Bilden visar WSD-F30.
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2

3 Kon�gurera inställningarna för platsinformation i "Smarttelefon och klocka".

Om du inte tänker använda "Activity", "Location memory" eller "Traveler" behöver du heller inte stella in"location information".

Starta “Tutorial” som visas av Google.

● När klockad är parkopplad till 
en terminal och klar att 
användas, visas en instruk-
tions�lm �era gånger på 
klockans display.

● Följ angivna åtgärder i 
intro�lmen minst en gång. 
Den visar viktiga åtgärder Svep uppåt 

på skärmen.
Svep uppåt 
på skärmen.

Följ instruktionerna på 
skärmen.

På bilden “Settings” svep uppåt 
och Tryck på "Connectivity".

Fortsätt med steg        i “Parkoppla klockan med din smarttelefon       ”.4

Svep nedåt
på skärmen.

Kontrollera att “From 
phone & watch” under 
“Location” är aktiverat.

Parkoppla klockan med din smarttelefon 2 Klockinställningar

● För att använda en iPhone krävs Wi-Fi-anslutning.Uppdatera Casio-apparna till de senaste versionerna.

Tryck på klockans 
på/av-knapp.

Tryck “My Apps”. En lista över appar som kan uppdateras 
visas. “CASIO MOMENT SETTER+” 
behöver uppdateras. Du bör även 

uppdatera övriga appar.

Svep nedåt på 
skärmen.

Power
button

2

* Efter programuppdateringen ändras "Tutorial" enligt nedan. * Programmet uppdateras automatiskt.

Tryck “Settings”. 
* Bilderna på displayen skiljer sig åt beroende på 

programversion

Tryck “Learn more”. Svep över displayen för att se vad 
displayen visar. Svep tillbaka för att 

återgå till klockdisplayen. Se vad 
displayen visar, i alla fyra riktningarna.

Swipe down on the screen.
Tap “Play Store” in the App Menu.

Tryck på på/av-knappen för att 
visa App-menyn. Använd 

på/av-knappen för att återgå till 
klockdisplayen.

Tryck och hold på displayens 
mitt för att öppna bilden för val 
av urtavla. Knacka för att återgå 

till klockdisplayen.

Before the 
software update

After the 
software update

Kort bruksanvisning

* Bilden visar WSD-F30.
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Kort bruksanvisning

Då urtavlan visas, 
tryck på knappen “TOOL”.

Då urtavlan visas, tryck

Nedre knappWSD-F30
Övre knappWSD-F20

Övre "MAP"-knappWSD-F30
Nedre "APP"-knappWSD-F20

* Bilden visar WSD-F30.
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Kort bruksanvisning

* Bilden visar WSD-F30.
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Kon�gurera de 
olika 
meddelandena.

Du kan använda denna 
inställning till att 
kon�gurera "Justering 
av ljusstyrka", "Flyg-
plansläget", "Inställn-
ingar" och "Tyst läge".

Du kan avbryta 
meddelanden 
genom att 
svepa åt vänster 
eller höger.

I detta fönster visas en 
lista över tillgängliga 
appar.

Olika visningar på displayen

Svep uppåt på
klockans urtavla.

Svep nedåt på 
urtavlans display.

Svep åt höger eller 
vänster på urtavlans 

display.

Du använder denna smartklocka
genom att svepa med �ngret över pekskärmen.

Inställningar

Meddelanden

App Menyn

Bilden Voice Search 
visas.

Google Assistant™

Flygplansläget

Inställningar
Tyst läge

Justering 
av ljusstyrka

På/av-
knapp

Pek
skärm

Tryck en
 gång

Håll intryckt
i

2 sekunder

Urtavlans 
display

*Se "Byta/lägga till 
originalurtavlor" för mer 
information

* Se "Starta/lägga till appar" 
för mer information.

* Se "Grundläggande röststyrn-
ing" för mer information.

Kort bruksanvisning

* Bilden visar WSD-F20.

Dessa klockor 
levereras med Casios 
originalurtavlor som 
du kan byta mellan när 
du så önskar.

Inställningar för 
klockans urtavla
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Före programuppdatering

Visar information om
 Google Assistant

Google Fit™

Rington

Batterispar 

Tyst läge

Ljusstyrka

Teater
Läge

Kon�gurera 
de olika 
meddelandena.

Du kan avbryta 
meddelanden genom 
att svepa åt vänster eller 
höger.

I detta fönster visas en 
lista över tillgängliga 
appar.

Visar bilden från 
vilken du går till 
Google Fit app

Olika visningar på displayen

Svep uppåt på
klockans urtavla.

Svep nedåt på 
urtavlans displaySvep åt höger Svep åt vänster.

Du använder denna smartklocka genom att svepa med ditt �nger över pekskärmen.

InställningarGoogle Assistant information

App Menyn

Bilden Voice Search 
visas.

Google Assistant

Watch face settings

Flygplansläge 

Inställningar 

på/av-
knappen

Trycka  och hold
på bilden

Pek
skärm

Tryck 
en gång

Håll intryckt
i

2 sekunder

Urtavlans display

*Se "Byta/lägga till urtavlor" för 
mer information.

* Se "Starta/lägga till appar" 
för mer information.

* Se "Grundläggande röststyrn-
ing" för mer information.

Meddelanden

Kon�gurera de olika inställningarna

Kort bruksanvisning

Dessa klockor levereras 
med Casios original-
urtavlor som du kan 
byta mellan när du vill.

* Bilden visar WSD-F30.
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Kort bruksanvisning

* Bilden visar WSD-F20.

Dessa klockor 
levereras med Casios 
originalurtavlor som 
du kan byta mellan när 
du så önskar.

Inställningar för 
klockans urtavla
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Före programuppdatering

Visar information om
 Google Assistant

Google Fit™

Rington

Batterispar 

Tyst läge

Ljusstyrka

Teater
Läge

Kon�gurera 
de olika 
meddelandena.

Du kan avbryta 
meddelanden genom 
att svepa åt vänster eller 
höger.

I detta fönster visas en 
lista över tillgängliga 
appar.

Visar bilden från 
vilken du går till 
Google Fit app

Olika visningar på displayen

Svep uppåt på
klockans urtavla.

Svep nedåt på 
urtavlans displaySvep åt höger Svep åt vänster.

Du använder denna smartklocka genom att svepa med ditt �nger över pekskärmen.

InställningarGoogle Assistant information

App Menyn

Bilden Voice Search 
visas.

Google Assistant

Watch face settings

Flygplansläge 

Inställningar 

på/av-
knappen

Trycka  och hold
på bilden

Pek
skärm

Tryck 
en gång

Håll intryckt
i

2 sekunder

Urtavlans display

*Se "Byta/lägga till urtavlor" för 
mer information.

* Se "Starta/lägga till appar" 
för mer information.

* Se "Grundläggande röststyrn-
ing" för mer information.

Meddelanden

Kon�gurera de olika inställningarna

Kort bruksanvisning

Dessa klockor levereras 
med Casios original-
urtavlor som du kan 
byta mellan när du vill.

* Bilden visar WSD-F30.
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Grundläggande 
röstfunktioner

Du kan också göra detta utan att trycka på några knappar 
genom att säga "OK, Google".
(För att använda "OK Google" behöver du först gå till Settings 
> Personalization och aktivera upptäckt med "OK Google".)

Urtavla
display

Funktioner som stöds skiljer sig åt 
beroende på plattform, enhet och land.
Du kan inte använda e-post eller skicka 
meddelanden med en iPhone (iOS).

Du kan utöva aktiviteter
som exempelvis att hålla 
klockan uppåt och ge talade
instruktioner.
● Skriva anteckningar och ställa in 

påminnelser, larm och timer
● Läsa ditt schema
● Svara på e-post- och SMS meddelande
● Se information om väder, sport, filmer 

etc.
● Hitta innebörder för ord och omvandla 

valuta

Ställa in larm <Endast ett larm kan ställas in på 7:00 am>

Då inställd tid nåtts, visar klockan 
larmskärmen och vibrerar för 
att informera dig.

Ställ in larmet 
till 7:00 am

* Klockans larm avger inget ljud.

Mikrofon

Tryck 
en gång

Tryck och
håll

Då urtavlan visas, tryck 
på på/av-klockan en 

gång.

På bilden för kategori 
Play store, svep uppåt 
och Tryck på "Wear 
OS by Google".

Klicka på 
appendu vill 

starta.

Håll ned 
(minst 2 

sekunder
)

Bilden Categories

Starta/ lägga t i l l  appar

S t a r t a  e n  a p p

Procedur på smarttelefon Procedur på klocka

1

1

1 2

3 4

2

Tryck på "Play Store" 
och installera vald app på 
klockan.

Då en urtavla visas, svep åt höger på displayen eller
håll på/av-knappen nedtryckt i minst 2 sekunder.

Tryck på mikrofon-symbolen

Installera vald app.

2

L ä g g a  t i l l  e n  a p p

För att lägga till en app behöver du installera appen på både 
smarttelefon och klocka. (Installation på smarttelefonen 
behövs eventuellt inte för vissa appar.)

Genom att hålla ditt �nger på appen
så att en stjärna       visas intill appen,
kan du tilldela högsta prioritet åt appen.

App

Kort bruksanvisning

* Bilden visar WSD-F30.
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Urtavlans
display

Välj ett alternativ från
 “Favorites”.

Byta/lägga ti l l  originalurtavlor

Originalurtavlor

1

1

2

B y t a  u r t a v l a L ä g g a  t i l l  e n  u r t a v l a  
t i l l  " F a v o r i t e s "
( p å  k l o c k a n )

2

Ur listan “Favorites”, välj en bild du 
vill ha och tryck för att ställa in den.

Då en urtavla visas, Tryck på och 
håll på displayens mitt.

Tryck “See more watch faces”.

Du kan svepa uppåt eller nedåt 
för att välja den urtavla du vill ha

Du kan lägga till en urtavla i 
"Favorites" genom att välja 
urtavla från 
See more watch faces.

1 2

L ä g g a  t i l l  e n  u r t a v l a  ( p å  k l o c k a n )

Tryck "See more watch faces". Svep uppåt och Tryck på 
“Get more watch faces”.

3

Välj den urtavla du vill ha 
och installera den.

watch
faces

Kort bruksanvisning

Dessa klockor levereras med Casios originalurtavlor som du kan byta mellan när du vill.

Visar kartgra�k som bakgrund för 
tidvisning med färger som 
indikerar platser du besökt.
Den visar hur roligt det är att resa.

Välj mellan två layer:
Utomhus eller Daagligen.

NY

* Endast WSD-F30

* WSD-F30 bilden

Dagligen

[2-layer]［ Frontier ］

[ Location ]

[ Traveler ] ［ World time ］ [ Place ]

[ Multi ] [ Authentic ] [ Journey ]

Utomhus

* Bilden visarWSD-F30.

UPPDATERING
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Grundläggande 
röstfunktioner

Du kan också göra detta utan att trycka på några knappar 
genom att säga "OK, Google".
(För att använda "OK Google" behöver du först gå till Settings 
> Personalization och aktivera upptäckt med "OK Google".)

Urtavla
display

Funktioner som stöds skiljer sig åt 
beroende på plattform, enhet och land.
Du kan inte använda e-post eller skicka 
meddelanden med en iPhone (iOS).

Du kan utöva aktiviteter
som exempelvis att hålla 
klockan uppåt och ge talade
instruktioner.
● Skriva anteckningar och ställa in 

påminnelser, larm och timer
● Läsa ditt schema
● Svara på e-post- och SMS meddelande
● Se information om väder, sport, filmer 

etc.
● Hitta innebörder för ord och omvandla 

valuta

Ställa in larm <Endast ett larm kan ställas in på 7:00 am>

Då inställd tid nåtts, visar klockan 
larmskärmen och vibrerar för 
att informera dig.

Ställ in larmet 
till 7:00 am

* Klockans larm avger inget ljud.

Mikrofon

Tryck 
en gång

Tryck och
håll

Då urtavlan visas, tryck 
på på/av-klockan en 

gång.

På bilden för kategori 
Play store, svep uppåt 
och Tryck på "Wear 
OS by Google".

Klicka på 
appendu vill 

starta.

Håll ned 
(minst 2 

sekunder
)

Bilden Categories

Starta/ lägga t i l l  appar

S t a r t a  e n  a p p

Procedur på smarttelefon Procedur på klocka

1

1

1 2

3 4

2

Tryck på "Play Store" 
och installera vald app på 
klockan.

Då en urtavla visas, svep åt höger på displayen eller
håll på/av-knappen nedtryckt i minst 2 sekunder.

Tryck på mikrofon-symbolen

Installera vald app.

2

L ä g g a  t i l l  e n  a p p

För att lägga till en app behöver du installera appen på både 
smarttelefon och klocka. (Installation på smarttelefonen 
behövs eventuellt inte för vissa appar.)

Genom att hålla ditt �nger på appen
så att en stjärna       visas intill appen,
kan du tilldela högsta prioritet åt appen.

App

Kort bruksanvisning

* Bilden visar WSD-F30.
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Urtavlans
display

Välj ett alternativ från
 “Favorites”.

Byta/lägga ti l l  originalurtavlor

Originalurtavlor

1

1

2

B y t a  u r t a v l a L ä g g a  t i l l  e n  u r t a v l a  
t i l l  " F a v o r i t e s "
( p å  k l o c k a n )

2

Ur listan “Favorites”, välj en bild du 
vill ha och tryck för att ställa in den.

Då en urtavla visas, Tryck på och 
håll på displayens mitt.

Tryck “See more watch faces”.

Du kan svepa uppåt eller nedåt 
för att välja den urtavla du vill ha

Du kan lägga till en urtavla i 
"Favorites" genom att välja 
urtavla från 
See more watch faces.

1 2

L ä g g a  t i l l  e n  u r t a v l a  ( p å  k l o c k a n )

Tryck "See more watch faces". Svep uppåt och Tryck på 
“Get more watch faces”.

3

Välj den urtavla du vill ha 
och installera den.

watch
faces

Kort bruksanvisning

Dessa klockor levereras med Casios originalurtavlor som du kan byta mellan när du vill.

Visar kartgra�k som bakgrund för 
tidvisning med färger som 
indikerar platser du besökt.
Den visar hur roligt det är att resa.

Välj mellan två layer:
Utomhus eller Daagligen.

NY

* Endast WSD-F30

* WSD-F30 bilden

Dagligen

[2-layer]［ Frontier ］

[ Location ]

[ Traveler ] ［ World time ］ [ Place ]

[ Multi ] [ Authentic ] [ Journey ]

Utomhus

* Bilden visarWSD-F30.

UPPDATERING

 P9英語版_Quick Guide_WSD-F30/F20_2019.1.16fin

WSD-F30_F20_QuickGuide_SWE.indd   9 01.05.2019   15:01:55



Funktioner som är til lgängliga utan en ansluten smarttelefon

1

Tryck på på/av-knappen en 
gång för att visa App-Menyn.

2

Tryck “Timepiece”.

3

Tryck      .

Tryck 
en gång

Håll 
intryckt i 

cirka 2 sekunder

4

Klockan är ställd till 
"Timepiece-läge".

Funktionerna som visas nedan kan fortfarande användas då klockan inte är parkopplad med en smarttelefon.
(För att återställa klockan så att den går att använda behöver du en smarttelefon.)

* Endast om ett Bluetooth®-headset är anslutet till klockan 
   och musik�ler redan �nns installerade

Android, Android Wear, Wear OS by Google, Google, Google Fit, Google Assistant och andra märken är varumärken som tillhör Google LLC.

・TOOL funktioner

・Kontrollera tid och datum

・Byta urtavla
・Ställa in klockan till �ygplansläge
・Lyssna på musik med klockan

Se “Wear OS by Google Help” for info.     https://support.google.com/wearos/

Kort bruksanvisning

(Kompass, höjdmätare, barometer,
Soluppgång/solnedgång,
Tidbild, My Graph)

・Ställa in ett larm
・Använda stoppuret
・Använda timern
・Räkna antal steg

Ställa in/avbrytaTimepiece- läge（WSD-F20）

Mult i  T imepiece- läge（WSD-F30）

Dessa lägen använder en monokrom LCD till att visa tiden. Eftersom dessa lägen avaktiverar GPS och kommu-
nikationsfunktioner, använder de endast väldigt lite ström och är praktiska när du vill spara så mycket på 
batteriet som möjligt men ändå visa tiden.

Svep uppåt och Tryck på
 “      ” for Start.

Klockan är ställd till
 “Multi Timepiece Mode”.

Avbryta 
lägen

1 2

Håll på/av-knappen nedtryckt 
i ungefär 2 sekunder

Klockan startar om.

3

Klockan 
visar en urtavla.

S t ä l l a  i n  T i m e p i e c e - l ä g e t

S t ä l l a  i n  M u l t i  T i m e p i e c e - l ä g e t

1 2

Tryck på på/av-knap-
pen en gång för att 

visa app-listan.

Tryck
 “Multi Timepiece”.

3

Tryck för att välja stil.

Du kan välja Outdoor Style, som visar altitud och atmosfärstryck, eller Daily Style.

WSD-F20

WSD-F30

Press
once

［ Outdoor Style ］

［  Daily Style  ］
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