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 הדרכה כללית 
 השעון שרכשת מצויד בסנסור פנימי המודד כיוון, לחץ ברומטרי, טמפרטורה וגובה.

 כמו כן השעון מצויד בסוללה הנטענת באופן סולארי ולכן חשוב לחשוף את השעון לאור בהיר. 
 

 ן הפונקציות השונות של השעון. האיור מציג לפניך את הכפתורים השונים לניווט בי

 
 מפעילה את התאורה. Lלחיצה על כפתור 

יכניס את השעון באופן מיידי לסנסור המבוקש  Cאו  A ,Bלחיצה על כל אחד מהכפתורים 
 כאשר השעון נמצא במצב של תצוגת שעה. 

 , אלטימטר, מד גובה Aכפתור 
 , ברומטר, מד לחץ ברומטריBכפתור 
 יטלי, מצפן דיגCכפתור 

 
 הוראות כיוון השעון יינתנו עפ"י האותיות המופיעות באיור : 

 
 

 תצוגת שעה 
במספר קודים של ערי בירה בעולם, חשוב בזמן כיוון השעון להזין את קוד  מצוידשעון זה 

 העיר הנכונה בה אתה שוהה.
 כיוון השעה והתאריך : 

יל להבהב, הנך עד אשר קוד העיר מתח Eבמצב של תצוגת שעה לחץ על כפתור  .3
 נמצא במצב תכנות. 

 בחר את קוד העיר המבוקשת. C -ו Aבעזרת כפתור  .2
על מנת להתקדם בהמשך התכנות עפ"י האיור הבא :  Dלחץ על כפתור  .1

 
 על מנת לשנות את התצוגה.  Cאו  Aלחץ על כפתור  .4
 על מנת לצאת ממצב תכנות.  Eלחץ על כפתור  .3

  
 שעון קיץ SDTכיוון 
 .מהבהבעד אשר קוד העיר  Eשעה לחץ על כפתור  במצב של תצוגת .3
 תופיע על הצג. DSTעד אשר המילה  Dלחץ על כפתור  .2
 ולהפך.  ONל  OFFעל מנת לשנות ממצב  Aלחץ על כפתור  .1
 לצאת ממצב תכנות. Eלחץ על כפתור  .4

 
 
 
 



 מצפן דיגיטלי
ים ומציג אותם כיוונ 31פנימי הנמצא בשעון מאתר את הצפון המגנטי ומציג אחד מתוך  סנסור

באופן דיגיטלי על הצג.  חשוב לדעת, כאשר מתבצעת מדידה המצפן בדיגיטלי והשעון אינו 
מעלות  33אופקי עלולות להיווצר טעויות מדידה. טווח סטיית הזווית הנורמלי הוא 

)פלוס/מינוס(. כמו כן בגלל שהשעון עובד עפ"י מדידת הצפון המגנטי בזמן מדידה יש להימנע 
 , מחשבים אישיים, קווי מתח גבוהים וכדומה. הטלוויזיעל יד שדות מגנטים כגון  מלעמוד

 
 כיול מצפן ידני

כשתי שניות עד אשר תצוגת זווית של  Eבתצוגת מצפן דיגיטלי לחץ על כפתור  .3
 המצפן הדיגיטלי מתחילה להבהב עפ"י האיור :

 Dלחץ על כפתור  .2
 כיול ראשון.ל Cהנח את השעון על משטח ישר ולחץ על כפתור  .1
 מעלות 381סובב את השעון  .4
 .OKלכיול שני, במידה והכיול הצליח תופיע המילה  Cלחץ על כפתור  .3

 
 כיול מצפן ע"י הצפון המגנטי

כשתי שניות עד אשר תצוגת זווית של  Eבתצוגת מצפן דיגיטלי לחץ על כפתור  .3
 המצפן הדיגיטלי מתחילה להבהב עפ"י האיור :

 Nתופיע המילה  פעמיים, Dלחץ על כפתור  .2
 הנח את השעון על משטח ישר וכוון את השעון לכיוון הצפון )היעזר במצפן אחר( .1
 על מנת לכייל אותו Cלחץ  על כפתור  .4
 .OKבמידה והכיול הצליח תופיע המילה  .3

 
 ברומטר/טרמומטר

במעבדה באופן  מכוילבסנסור פנימי אשר מודד את הלחץ הברומטרי, הלחץ  מצוידהשעון 
. טווח hPa331-211 והיינן צורך בכיול נוסף. טווח המדידה של הלחץ הברומטרי נורמלי אי

מעלות צלזיוס. תצוגת הגרף  11ועד פלוס  31המדידה של הטמפרטורה נע בין מינוס 
כל שעתיים את הלחץ  הדיגיטלי מציגה שינויים באטמוספירה, השעון מודד באופן אוטומטי

שעות  21 -מציג את המדידות של המדידות של ההברומטרי ומציג אותם על הגרף. הגרף 
 האחרונות. 

 
 כיול מד לחץ ברומטרי

 ץ ברומטרי.לחעל מנת להיכנס למצב של מד  B. לחץ על כפתור 3
 .מתחילה להבהב OFFעד אשר מופיע המילה  E. לחץ על כפתור 2
 במרכז הצג. OFFלמילה לעבור  D. לחץ על כפתור 1
 OFF, המילה מיליבר 3וגה על המסך ביחידות של את התצ לשנות Cו  A. לחץ על כפתור 4

 אפס.  והיינתופיע כאשר הערך 
 בו זמנית על מנת לחזור לכיול מעבדתי. Cו A. לחץ על כפתור 3
 .לצאת ממצב של תכנות E. לחץ על כפתור 1
 

 שינוי יחידות המדידה של הלחץ הברומטרי והטמפרטורה
 . עד אשר קוד העיר מהבהב. Eבמצב של תצוגת שעה לחץ על כפתור . 3
 עד אשר תגיע למסך של יחידות המדידה. Dלחץ על כפתור . 2
 )צלזיוס/פרנהייד וכו'(. לעבור בין היחידות השונות A. לחץ על כפתור 1
 לצאת ממצב של תכנות.  E. לחץ על כפתור 1
 

 מד גובה
גובה המשוער מד הגובה של השעון משתמש בסנסור הלחץ הברומטרי על מנת לקבוע את ה

 )אטמוספירה סטנדרטית בינלאומית(. ISAע"י מערכת 
 

 הגובה.  מדידתשמירה בזיכרון של 
 על מנת להגיע לתצוגת מד גובה.  Aלחץ על כפתור  .3
מופיעה. ישמע צפצוף ובאותו הזמן ישמר  ERCעד אשר המילה  Aלחץ על כפתור  .2

 מדידות. 24שמור עד המידע של הגובה, התאריך והשעה בזיכרון של השעון, ניתן ל
 תפסיק להבהב והשעון יחזור באופן אוטומטי למצב של תצוגת גובה.  ERCהמילה  .1

 
 



 כיוון מד גובה
 או המדידה האחרונה   OFFעד אשר המילה  Eלחץ על כפתור במצב של תצוגת שעה, . 3

 מתחילה להבהב.     
 .מטר( 3ביחידות של  על מנת לשנות את המדידה )שינוי הגובה Cאו  A. לחץ על כפתור 2
 בו זמנית במידה ורוצים שהשעון ינוקה )ללא מדידה( וייכל את עצמו   Cו  Aלחץ על כפתור . 1

 אוטומטית עפ"י הלחץ הברומטרי.     
 ליציאה ממצב תכנות. E. לחץ על כפתור 4
 

 תצוגת גאות ושפל
ח בהתאם לקוד בתצוגה זו  ניתן לראות את מצב הגרות והשפל וכן את מייצג תצוגת היר

 העיר שהוזן בתכנות השעון. 
 

 כיוון תצוגת הגאות
יש לכוון את הגאות עפ"י המידע שמופיע בעיתונות המקומית או עפ"י פרסום טבלאות גאות 

 באינטרנט. 
על מנת לכוון את התאריך  Cאו  Aבמצב של תצוגת שאות ושפל, לחץ על כפתור  .3

תצוגת מולד הירח באופן אוטומטי.  המבוקש, לאחר בחירת התאריך השעון יכוון את
 שניות.  31 -הפעולה עורכת כ

 Eכאשר המידע על מולד הירח ומצב הגאות והשפל מופיע על הצג, לחץ על כפתור  .2
 עד אשר התצוגה הדיגיטלית מתחילה להבהב, זוהי שעת הגאות שאותה יש לכוון. 

 על מנת לשנות את שעת הדאות הנכונה.  Cאו  Aלחץ על כפתור  .1
 עד אשר תצוגת הדקות מהבהבת. Dץ על כפתור לח .4
 על מנת לכוון את הדקות. Cאו  Aלחץ על כפתור  .3
 לצאת ממצב תכנות. Eלחץ על כפתור  .1
 בו זמנית יחזיר את מצב התכנות המקורי של המפעל. Cו  Aלחיצה על כפתור  .7

 
 טיימר

 דקות. 11שניה ועד  3פונקצית הטיימר יכולה להיות מופעלת בטווח של 
 ן הטיימרכיוו

 על מנת להגיע לתצוגת טיימר. Dלחץ על כפתור  .3
 עד אשר הספרות מהבהבות.   Eלחץ על כפתור  .2
  שנות את אתחול המדידה או שינוי הזמן הנקוב.על מנת ל Dלחץ על כפתור  .1
 ( תשנה את הערכים. -) A)+( או כפתור  Cלחיצה על כפתור  .4
 , תוציא את השעון ממצב תכנותEלחיצה על כפתור  .3

 
 טופרס

 שניות.  35דקות ו  35שעות ,  21ינו יטווח זמן המדידה של הסטופר ה
 

 שעון עולם
 יעדים בעולם.  11 –בשעון זה מוצג זמן עולם ב 

על מנת לראות את השעה במקומות אחרים בעולם, במצב של תצוגת שעון עולם )כניסה ע"י 
 ופיעות על הצג. תשנה את הערים המ Cאו  Aלחיצה על כפתור  (Dלחיצה על כפתור 

 
 שעון מעורר

 שעון זה מכיל חמישה שעונים מעוררים.
 כיוון השעון המעורר

 ובחר את השעון הרצוי.  Cאו  Aבמצב של תצוגת שעון מעורר, לחץ על כפתור  .3
 עד אשר השעה מתחילה להבהב.  Eלחץ על כפתור  .2
 על מנת לשנות את ההבהוב משעה לדקות. Dלחץ על כפתור  .1
 על מנת לשנות את הזמן המבוקש. Cאו  Aלחץ על כפתור  .4
 על מנת לצאת ממצב תכנות. Eלחץ על כפתור  .3

 
 תאורה אוטומטית

 ארוכהמעלות, האור יופעל באופן אוטומטי. לחיצה  43בזמן תזוזת היד בזווית של  לפחות 
תפעיל/תכבה את הפונקציה של תאורה אוטומטית. )שימו לב כי הפעלת  Lעל כפתור 

 ך זמן תגרום להיחלשות הסוללה(. פונקציה זו לאור
 


