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 שעון מעורר

שניות, לחיצה על כל כפתור תגרום  20-מצלצל לכ כאשר השעון המעורר מופעל הוא
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 טיימר
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 הדרכה כללית

 על מנת לעבור ממצב למצב.  Cלחץ על כפתור 
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