
 5156מנגנון לשעון 

 

 אודות מדריך זה

 

 פעולות הלחצנים מסומנות באמצעות האותיות שמופיעות באיור • 

 כל חלק במדריך זה מספק את המידע הדרוש לך לביצוע פעולות בכל מצב • .

 

 מדריך כללי

 .כדי לעבור ממצב למצב B לחץ על •

 

 

 תצוגת שעה

השתמש במצב זה כדי להגדיר את השעה הנוכחית. הגדרה שגויה של זמן דיגיטלי תגרום לפעולה 

 ןשגויה של היומ

 

 כיוון שעון

 

עד שספרות השניות יתחילו להתנפח, דבר המציין את   Cבמצב שמירת זמן, החזיקו את מקש 1.

 מסך ההגדרות

 00 –כדי לאפס את השניות ל   Bלחצו על 2. .

 זיז את הבחירה לספרות השעותכדי לה  Cלחץ על 3. .



 כדי להגדיל את ספרות השעה  Bלחץ על 4. .

 כדי להעביר את הבחירה למספר הדקות  Cלחץ על 5. .

 כדי להגדיל את מספר הדקות  Bלחץ על 6. .

 12/24 -כדי להזיז את הבחירה ל   Cלחץ על 7. .

 שעות 24-שעות ל  12כדי לעבור בין פורמט הזמן בין   Bלחץ על .8 .

 כדי לצאת ממסך ההגדרה  Cלחץ על9. . 

גורם להגדלת  59עד  30, כאשר הספירה הנוכחית נמצאת בטווח של 00 -איפוס השניות ל  • .

בתבנית של  • .מבלי לשנות את הדקות 00 -, השניות מאופסות ל 29עד  00. בטווח של 1 -הדקות ב 

. ולא מופיע 11:59ם עד השעה מופיע בתצוגה עבור פעמים בטווח הצהריי  P (PM)שעות, מחוון 12

שעות, הזמנים מוצגים בטווח  24בתבנית  • .11:59שום אינדיקציה עבור פעמים בטווח של חצות עד 

 ., ללא כל מחוון23: 23-00: 0שבין 

 

                                       כדי לקדם את הגדרת הזמן האנלוגי.   Aבכל מצב, לחצו על המחוגיםכדי להגדיר את 

שניות. שלוש לחיצות מתקדמות בשעה אחת. החזקת  20-ת הזמן ב מקדמת א  Aכל לחיצה על

המקלדת מקדמת את ההגדרה האנלוגית במהירות גבוהה. אתה יכול רק לקדם את ההגדרה. אתה 

 .לא יכול להפוך אותו

 תאריכון

 (.השתמש במצב זה כדי לקבוע את התאריך של היום )חודש, יום, יום בשבוע

 

 .עד להופעת ספרות החודש, מה שמראה את מסך ההגדרות C במצב לוח שנה, החזק את מקש 1.

                                                                                  כדי להגדיל את ספרות החודש  Bלחץ על 2.

                                                                              כדי להעביר את הבחירה לספרות היום  Cלחץ על 3. .

                                                                                      כדי להגדיל את ספרות היום  Bלחץ על 4. .

                                                                            כדי להעביר את הבחירה ליומי השבוע  Cלחץ על 5. .

                                                                                                 כדי להתקדם למחרת  Bלחץ על. 6. 

 כדי לצאת ממסך ההגדרות C לחץ על 7. .

בפברואר כאשר מתרחשת  29השעון אינו מקצה כל שנה לקפיצת שנים. הקפד להגדיר באופן ידני  • .

 .אחת במהלך שנה מעוברת

 

 

 



 שעון מעורר

שניות בזמן שנקבע מראש מדי יום. כאשר  20כשההתרעה היומית מופעלת, נשמעת התראה למשך 

ניתן להגדיר את הגדרות ההתראה  • .שעהאות השעה שעה מופעל, השעון מצפצף בכל שעה על ה

  Bואת הגדרות שעה שעה בהגדרת מצב ההתראה, אשר תזין על ידי לחיצה על

 הכדי להגדיר את שעת ההתראה ולהפעיל את אות ההתראה היומית ואת השעה לפי שע

 

 

עד ש ספרות הספרות יתחילו להבהב, המציינות את מסך   Cבמצב האזעקה, החזק את מקש 1.

                                                                                                                                     הגדרותה

שעות של זמן ההתראה תואם  12/24הפורמט של  • .כדי להגדיל את ספרות השעה  Bלחץ על 2. .

                                                                                                  לתבנית שתבחר עבור זמן ביצוע רגיל

                                                                     כדי להזיז את הבחירה לספרה השמאלית  Cלחץ על 3. .

                                                                                כדי להגדיל את מספר הדקות שנותרו  Bלחץ על 4. .

                                                        צדדית המתאימה -כדי להזיז את הבחירה לספרה הדו   Cלחץ על 5. .

                                                                                כדי להגדיל את מספר הדקות הנכון  Bלחץ על 6. .

  .'                                               כדי לעבור למצב 'שעון מעורר יומי' ו'שעת שעה  Cלחץ על 7. .

 כדי לעבור בין הגדרות ההתראה היומית ושעת השעה, כפי שמוצג ברצף שלהלן  Bלחץ על. 8

 .בשלב זה מופעלת תזכורת יומית ושעת שעה באופן אוטומטי • .

 

 כדי לצאת ממסך ההגדרה. Cלחץ על  9.

 כדי להפסיק את ההתראה

 לחץ על לחצן כלשהו כדי להפסיק את ההתראה לאחר הפעלת הצליל.

 כדי לבדוק את ההתראה ולבחור צליל התראה

במצב כלשהו )למעט בעת ביצוע הגדרות כלשהן( להשמעת ההתראה. שים לב כי צליל  Bלחץ על 

כדי לבדוק את ההתראה. יש בסך הכל ארבעה  Bההתראה משתנה בכל פעם שאתה מחזיק את 

ת אזעקה שונים. צליל ההתראה האחרון שאתה שומע בעת ביצוע הבדיקה הנ"ל הוא זה קולו

 המשמש עבור אזעקה יומית אות שעה שעה

 גם משנה את המצב. Bשים לב כי החזקת • 

 



 תצוגת שעה כפולה

 מצב זמן כפול מאפשר לך לעקוב אחר הזמן באזור זמן אחר

 .במצב זמן כפול, ספירת השניות מסונכרנת עם ספירת השניות של הזמן הדיגיטלי של מצב הזמן . •

 

עד ש ספרות הספרות יתחילו להבהב, המציינות את מסך   Cבמצב זמן כפול, החזק את מקש 1.

                                                                                                                                ההגדרות

                                                                                      כדי להגדיל את ספרות השעה  Bלחץ על 2. .

                                                                          קותכדי להעביר את הבחירה למספר הד  Cלחץ על 3. .

                                                                                       כדי להגדיל את מספר הדקות  Bלחץ על 4. .

                                                                                    12/24 -כדי להזיז את הבחירה ל   Cלחץ על 5. .

                                                          שעות – 24שעות ל  12כדי לעבור בין פורמט הזמן בין   Bלחץ על 6. .

 כדי לצאת ממסך ההגדרות  Cלחץ על 7. .

ד השעה מופיע בתצוגה עבור פעמים בטווח הצהריים ע  P (PM)שעות, מחוון 12בתבנית של  • .

שעות,  24בתבנית  • .11:59. ולא מופיע שום אינדיקציה עבור פעמים בטווח של חצות עד 11:59

 ., ללא כל מחוון23: 23-00: 0הזמנים מוצגים בטווח שבין 

 

 סטופר 

 שניות 59.99דקות,  59טווח של סטופר הוא  מצב סטופר מאפשר לך למדוד את הזמן שחלף. ה

 ל מחדש מאפס לאחר שיגיע לגבול שלו, עד שתעצור אותושעון העצר ימשיך לפעול, יופע• . 

 סטופר פעולת המדידה של שעון העצר נמשכת גם אם תצא ממצב • .

 להשתמש בשעון העצר כיצד

                                                                             להפעלת שעון העצר  Cלחצו על במצב סטופר 1. 

רבות ככל שתרצו לחדש פעמים   Cניתן להקיש על • .כדי לעצור את מדידת הזמן  Cלחצו על 2. .

                                                                                                                      ולהפסיק את התזמון

 .כדי לנקות את הזמן סטופר לכל אפסים  Cלאחר שתסיים להשתמש בשעון העצר, לחץ על 3. .

 



 


