
 DQ-750 / PQ-15הוראות הפעלה שעון 

 כיוון השעה

                                                           זה יגרום לשעה ולדקות להבהב  TM SETל  . החלק את הלשונית1

                     לשנות את הערך של הדקות.  MINלשנות את הערך של השעה ולחץ על   HOURלחץ על . 2

        על מנת לשנות את הפורמט 12/24לחץ על  NORMALל  . לאחר כיוון השעה, החלק את הלשונית3

 לבחירתך

 כיוון התאריך

                                                                                 זה יגרום לתאריך להבהב.  DATE SET. החלק את הלשונית ל 1

לשנות את הערך של היום, לחץ על  DATEשל החודש, לחץ על  לשנות את הערך MONTHלחץ על . 2

YEAR    .לשנות את הערך של השנה                                                                                                   

 NORMALלאחר כיוון התאריך, החלק את הלשונית ל . 3

 פעולת הטמפרטורה

נסור פנימי מודד את הטמפרטורה ומציג אותה על המסך. ניתן לשנות את הערך של הטמפרטורה ס

 C/Fבין מעלות צלסיוס לפרנהייד על ידי לחיצה כל 

 

 שימוש בשעון מעורר

 לשעון המעורר יש שעון "נודניק".

 יוון השעון המעוררכ

                                                     , הדבר יגרום לשעון המעורר להבהב.AL SET. החלק את הלשונית ל 1

                     לשנות את הערך של הדקות.  MINלשנות את הערך של השעה ולחץ על   HOURלחץ על . 2

  NORMALל  . לאחר כיוון השעה, החלק את הלשונית3

 כיבוי/הפעלה של השעון המעורר

 AL OFF, לכיבוי החלק את הלשונית ל AL ON( או ל SNZ)  SNOOZEהחלק את הלשונית ל להפעלה 

 

 שימוש בשעון מעורר רגיל

                                           פיע אינדיקטור של עיגול על הצגיו, AL ON. החלק את הלשונית ל 1

כאשר השעון יגיע ליעדו השעון המעורר יופעל למשך דקה עד שיפסיק או על ידי לחיצה על כפתור .2

SNOOZE/LIGHT 

 שימוש בשעון מעורר נודניק

                                          פיע אינדיקטור של עיגול על הצגיו, SNOOZE. החלק את הלשונית ל 1

כאשר השעון יגיע ליעדו השעון המעורר יופעל למשך דקה עד שיפסיק או על ידי לחיצה על כפתור .2 

SNOOZE/LIGHT                                                                                                                                      

עון המעורר יופעל שוב. כך במשך הש SNOOZE/LIGHTכחמש דקות לאחר לחיצה על כפתור ה  .3

 AL OFFשלוש פעמים , אלא עם כן העברת את הלשונית ל 



 צפיה בזמן הנוכחי שהשעון המעורר מכוון אליו

                                                                                             NORMAL. החלק את הלושנית ל 1

 ביחד על מנת לצפות בשעה של השעון המעורר HOUR MINלחץ על  .2

 בדיקת השעון המעורר

                                                                                             NORMAL. החלק את הלושנית ל 1

 ביחד על מנת לשמוע צפצוף HOUR MINלחץ על  .2

 

 תאורה

 תאיר את המסך SNOOZE/LIGHTלחיצה על כפתור 

 


