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   A B Cפעולות במדריך  זה  מבוצעות  באמצעות  הכתר  האלקטרוני ושלושת  הכפתורים  

 פונקציות  מחוונים 

 מחוג שניות  1

 מחוג  דקות  2

 מחוג  שעות  3

 ( 24מחוג  שעות  ) שעון   4

 מחוג  דקות  קטן )שעון  משני ( 5

 מחוג  שעות  קטן ) שעון משני( 6

  מחוג  מצב 7

 מחוון יום   8
 .ומחוונים שעון ידי את לזהות כדי לעיל שמוצגים במספרים משתמש זה למשתמש המדריך

 

 

 

 

 

 

 

 את לשנות כדי. מתואמים הזה השעון של מחוג שעות 3ו מחוג הדקות 2 של התנועה● 

 .מחוג הדקות  2 את להזיז תצטרך, השעות מחוג 3

 מונחים מילון

 .זה מדריך משומשיםה מהמונחים חלק להלן

 ●GPS (גלובלית מיקום מערכת) 

 ומידע בזמן מידע כוללים GPS לוויני ידי על מועברים אותות. לווינים על מבוססת מיקום מערכת

 .שעון מיקום מידע לרכישת משמשים, מרובים GPS מלוויני המרחקים .מיקום

 רדיו - כיול אות● 
 לשמש שיכול אחרים ארגונים או ממשלות ידי על מושהוק משדרים ידי על הנפלטים ארוך גל אותות

 .בלבד בזמן מידע כוללים זמן כיול אותות. זמן מדידת ייחוס כאותות
 הזמן אזור● 

 .מסוים במיקום הסטנדרטי הזמן את להגדיר מנת על שימוש נעשו בם בעולם אזורים
 .ספתנו מידע לקבלת( דף L-2" )זמן ואזורי( מתואם אוניברסלי זמן) UTC" ראה

 הקיץ זמן● 
 שבה התקופה של והסיום ההתחלה .הקיץ במהלך סטנדרטי לזמן דקות 30 או אחת שעה של הבדל
 שאינם אזורים או/  ו מדינות יש, כן כמו. גיאוגרפי ואזור למדינה בהתאם משתנית מיושם הקיץ שעון

 .הקיץ בזמן משתמשים
 (זמן אזור)  עיר בית ● 

 (. XX עמוד" )שונה זמן באזור הנוכחי הזמן בדיקת" ראה.  מוצג ללכ שבדרך זמן או/  ו העיר אזור

 ●UTC (מתואם אוניברסלי זמן) 

1 2 3 4 

5 6 8 7 
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 UTC הזמן (. UTC) מתואם האוניברסלי זמן על מבוסס בעולם מסוים מקום בכל הסטנדרטי הזמן

 (.TAI) הבינלאומי האטומי זמן גבוה דיוק על מבוסס

 (.XXXעמוד " )זמן ואזורי( מתואם אוניברסלי זמן) UTC" ראה

 דילוג שניות )זמן  אטומי וזמן  עולמי(● 
 שניותלעיתים . הארץ כדור בסיבוב סדרים אי בשל TAIל UTC זמן בין מאוד קלים הבדלים ישנם

 .אלו להבדלים התאמות לבצע כדי מתווספות
 (מיקוםמידע  קליטת ! )שלך השעון רכישת לאחר לבצע מיידית 

 הזמן את ולהתאים שלו הנוכחי המיקום את לקבוע מסוגל השעון, לחהבהצ נרכש מיקום מידע כאשר
 .בהתאם תאריך והגדרת שלו

 !חשוב
 בדיקת" ראה. צורך שלו וטעינה במידת הנוכחית רמת הטעינה את לבדוק, בשעון השימוש לפני● 

 (.5עמוד " )הטעינה רמת
 (.16 עמוד" )מצבים מדריך" ראה(. הטיסה במצב לא) שעון מקומי במצב זו פעולה יש לבצע●

 .יירכש מיקום עד שמידע דקות 13 עד לקחת יכולה פעולה זו● 
 
 .GPS -ה אות לקבלת מתאים למיקום העברה. 1

 (.10 עמוד(" )GPS Signal) לקבלת  אות מיקום" ראה● 

 .מיקום מידע לרכושמעלה  כדי  ישרה שלו הפנים עם השעון . מקם את2
 אם T+P ל עוברת 1 שמחוג השניות עד לפחות שניות לשלוש B את החזק● 

 עד לחוץ B כפתור  לשמוריש , T + P מלבד אחר למקום עובר 1 מחוג השניות

 . T+P  ל שעובר

 ותאריך השעה את אוטומטי באופןיציג  מיקום מידע של מוצלחת רכישה● 
 .למיקוםבהתאם  

  .בשבוע הנוכחי היום את מציין 7 מחוג מצב (הטיסה מצב לא) בשעון מקומי● 
 להשתמש יכול אתה, מוצלחת מיקום מידע רכישת בעקבות מותאמים והתאריך שהשעה לאחר● 

 (.2עמוד " )אחד זמן באזורשימוש  יום יומי " בסעיף כמתואר בשעון
 .נדרש כאשר רק הרכישה פעולת את יש לבצע. כוח של גדולות כמויות דורשת מיקום מידע רכישת● 
 כדי( 14עמוד (" )רכישה תוצאות) בדיקת תוצאות רכישת מיקום"  בהליך להשתמש באפשרותך● 

 .האחרונה המיקום מידע רכישת תוצאת את לבדוק
 

 באזור זמן אחד שימוש  יום  יומי  

 .השעון לאחר רכישת מידע  מיקום מייד רכישת בעקבות חלות זה בסעיף מתוארות הפעולות
 אחד זמן באזור בשעון להשתמש כוונתך כלל בדרך אם

 .או קבלת  אות כיול גלי רדיו מכיילות  את  התאריך והשעה בשעון  GPS -ה קבלת אות ביצוע

די כ הזמן כיול באות שתשתמש מומלץ,  זמן כיול אות שבו ניתן לקבל  במקום נמצא אתה אם● 
 .ותאריך השעה את לסנכרן
 !חשוב

 שהוא כך, לאור חשוף עוןהש את לשמור הקפד. כוח של גדולות כמויות דורשת  GPSאותות  קבלת● 

 .מריקון  החשמל  בסוללה  ולהימנע שלו הסוללה את לטעון יוכל
קבלת  אותות  אוטומטית  יותראין , מוצלחת פעולהוה קבלתמ GPS -ה אות או זמן כיולש רגעב● 

 .באותו  היום 

  GPSאות   אות  כיול רדיו  שעות 
)בין  חצות  ל   -ערב 

05:00 ) 
עת  קבלת  אותות מתבצ

בפרקי  זמן  קבועים עד 
לקבלת  אות  מוצלחת 

–  
מקם  את  השעון  ליד  

 החלון 

 –לא  מתבצעת  קבלת  אותות  אוטומטית 
 ניתן  לבצע באמצעות  הכפתור  המיועד 

תחל  אוטומטית  כאשר  השעון  יהיה  חשוף    GPSקליטת  אות   אין  קליטה  עד  06:00יום  ) בין  

1 
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 מש  ברציפות . לאור  ש (  22:00
 )ניתן  לבצע  קבלת  אותות  גם  ע"י  לחיצה  על  הכפתור ( 

 אנא בצע לפי  ההוראות  להלן 
הוצא  את  השעון  למקום  בו  השמיים  חשופים  ואין   -

, עצים, עצמים היכולים  להפריע  לקליטת  בניינים
 .הלוויינים 

 הצב  את  השעון  עם  הפנים  כלפי  מעלה.  -

 

  



4 
 
 

 

 

 !חשוב
עמוד " )צחונות שידור  טווחי" ראה המדינה. או/  ו גיאוגרפי באזור תלוי זמן כיול אותות של הזמינות● 
14.) 

 את ולהתאים GPS מידעקליטת  פעולת לבצע כדי היום במהלך עת בכל כפתור פעולת לבצע ניתן● 

 (.10 עמוד" ) GPS מידע קבלת" ראה. השעון של ותאריך השעה הגדרות

הפעלת סנכרון זמן ידני (, "9עמוד  (" כיול ואות GPS Signal ידי על) זמן  אוטומטי   ווןכי ראה, לפרטים

 (.13עמוד ( ")כיולע"י  אות )קבלת  השעה ע"י  גלי רדיו " (  12" )עמוד 
 

 זמן אזורי שינוי לאחר GPS מיקום מידע רכישת

 .(10) עמוד  GPS מיקום מידע לרכושיש , דהגעה ליע לאחר

 .מיקום מידע עם יחדמתקבלת השעה ● 
, שלו בהגדרות שלך הנוכחי המיקוםישקף את  השעון, מוצלחת מיקום מידע רכישת פעולת לאחר● 

 .זה למיקוםהתאריך ו הנכונה השעה את השעון יציג 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ום שימוש י" בסעיף כמתואר בשעון להשתמש יכול אתה, מוצלחת מיקום מידע רכישת פעולת לאחר● 
 ".אחד זמן באזור יומי

 !חשוב
 שבו אחר תחום בכל או מטוס בתוך שאתה פעם בכל( 17עמוד ) הטיסה מצב C השעון את שים● 

 .מוגבלת או אסורה רדיו גל קליטת
 את להתאים מיקום מידע רכישת פעולת יש לבצע, מוגבל עוזבים שטח או ממטוס שיוצאים לאחר

 .השעון של והתאריך השעה הגדרות
 

 בכתר וששימ

 .עם  נעילה  כתר זה בשעון יש
 !חשוב

אי  נעילת  הכתר  יוצרת  את  הסיכון של  . יומיומי רגיל שימוש במהלך הכתר נעול על לשמור יש ● 
 פעולות  לא  מכוונות  בשעון  ונזק עקב מכה, פגיעה .

 
 הכתר את לנעול כדי

 
 הכנס את  הכתר  כמתואר  בהמשך . .1

ר  כאשר  הכתר לא במקומו בפנים עלולה  לגרום לפעולות  נסיון  לנעול  את  הכת
 בשעון .

 . mark 2ימצא מול    mark 1סובב  את  הכתר  כך ש .2
 .mark 3ל   mark 1כאשר הכתר דחוף  פנימה יש להביא  את  .3
 דחוף בעדינות וודא  כי  הכתר  נעול . .4

TOKYO 

 

NEW YORK 

 

LONDON 
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 לפתיחת  הכתר 

  mark2ל    mark1סובב את  הכתר  מ

  הכתר את לדחוף או ,לסובב, למשוך
 !חשוב

 .הכתר את לפתוחיש , הללו הפעולות כל ביצוע לפני● 
 

 .השונות כתר פעולות את מציגים להלן האיורים
  יםמוציא כאשר מופרז כוח להפעילאסור (. קליק) עמדות משתי לאחת שלףילה להיות יכול הכתר

 .הכתר את

 גבוהה במהירות תנועה
 קדימה או המחוגים את להזיז יכול אתה( 23)עמוד הבית מצב כוונון ביצוע בעת או זמן הגדרת בעת

 ( HS1)מהר  יותר  מ  HS2ו  HS1   גבוהה במהירות רמות שתי ישנן. גבוהה במהירות אחורה או

 HS1 גבוהה  במהירות תנועה להתחיל כדי

 הרחק סיבובים שלושה במהירות אותו סובב, שלוף הכתר בעוד
 תנועה(. הפוכה לתנועה) כלפיך או( קדימה לתנועה) ממך

 .הכתר את תשחרר אם גם תימשך גבוהה במהירות

 
 
 

 HS2 גבוהה במהירות תנועה להתחיל כדי

 באותו שוב סיבובים שלושה במהירות הכתר את סובב, מופעלת גבוהה מהירות HS1 תנועת בעוד

 (.קדימה לתנועה ממך הרחק) HS1 הנוכחית התנועה כמו הכיוון

 גבוהה במהירות התנועה את לעצור כדי
 .כלשהו לחצן על ללחוץ או הנוכחית גבוהה במהירות התנועהמ ךהפו שהוא בכיוון הכתר את סובב

 הערה
 , ההגדרת שעה שלהלן הפעולות את לבצע HS1 גבוהה במהירות בתנועה להשתמש באפשרותך● 

 . מחוגים עמדת התאמת, ידנית זמן הגדרת, אזעקה זמן הגדרת, זמן טיימר הגדרת
 זמן הגדרת. שלהלן הפעולות את לבצע HS2 גבוהה במהירות בתנועה להשתמש באפשרותך● 

 ידנית. זמןת רהגד, אזעקה זמן הגדרת, ספירה  לאחור )טיימר( 
 

 הטעינה רמת בדיקת

 .שעון מקומי למצב שנכנס לאחר דעל  מחוג  השניות מי התבוננות ידי על הטעינה רמת את בדוק
 (.14 עמוד)" מדריך מצבים" ראה

 
 

 השעון  טעון

 השעון  טעון

 

השעון  אינו  טעון  יש  להטעינו  ע"י  הצבתו 

 במקום מואר 

 השעון  טעון
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 .לאור השעון את לחשוף יש .חלשה סוללה עוצמת על מצביעים להלן התנאים

 שניות.   5או   2קפיצות  של  מחוג השניות נע ב -
 (.8עמוד ")טעינה רמות" ו( 7 עמוד" )שעון  טעינת" ראה

 !חשוב
את השעון  לשמור ץמומל( , שניות 10) 2:00 או( שניות -0) 00:00ב מחוג  השניות נמצא  אם גם● 

 .לאור חשוף
 טמפרטורה בשל תפקוד מגבלות

 לטווח מחוץ היא השעון של שהטמפרטורה פעם אינן  פעילות בכל להלן המפורטות הפונקציות
 מעלות צלסיוס   60עד   10-  של המשוער

 זמן כיול אות  או/  ו GPS אותקבלת  -

 צלילי  שעון  עצר וצלילי התראות , צלילי פעולה -
 תאורה -
 וימים . תיקון עמדות מחוגים -
 

 ותאריך שעה הגדרות של תצורה קביעת

 .נכונים אינן תאריךהו השעה שלך השעון של ההגדרות את כאשר זה הליך בצע
 !חשוב

 רמת בדיקת" ראה. הטעינה וטען  את  השעון  במידת  הצורך  רמת את בדוק, בשעון השימוש לפני● 
 (. 4עמוד  " )הטעינה

 (.14 עמוד" )מצבים מדריך" ראה(. הטיסה במצב לא) שעון מקומי במצב זו עולהפ ביצוע

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נכונות אינן ותאריך השעה הגדרות
 שעמדות להיות יכול זה, ל"הנ סיום ההליך לאחר נכונות אינן השעון של ותאריך השעה הגדרות אם

המחוגים  עמדות התאמת הליך את לבצע יש ,יקרה זה אם. תאריך אינן מכוונות  או/  ו המחוגים 
 (.25עמוד  )

 הזמן להגדרת לגרום עלולה אות מקבל שהוא לאחר מבצע שהשעון פנימי פענוח שתהליך לב שים● 
 .הזה המצב את מתקן אינו מחוגים עמדות התאמת הליך ביצוע(. משניה פחות) שונה  מעט להיות

 
 .הבאות הפעולות את לבצע נסה, ונותנכ אינה עדיין ותאריך שעה הגדרות אם

 
 
 

 ( כדי לבחור  את אזור הזמן  המתאים  20אזור זמן )בעמוד \התייחס לטבלת מחווני עיר    

 (10) עמוד     GPSבצע  קבלת מידע  מיקום  

קבלת  מידע  מיקום  בוצע  

 בהצלחה 

שימוש  יום  "השתמש  בשעון  כמתואר  

 (.2עמוד " )אחד זמן באזור יומי 

בוצע  לאקבלת  מידע  מיקום  

 בהצלחה 

תר  לקליטה  גלי  עבור  למקום  מתאים  יו

GPS     ( 10) עמוד 

פעם      GPSבצע  קבלת מידע  מיקום  

 נוספת 

 ( 22 ( ואת שעון  הקיץ  ) עמוד22אזור  זמן )עמוד  \הגדר את עיר  הבית
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 !חשוב
) " טווחים ותנאי קבלת  אות  כיול " ראה. ספציפים הגיאוגרפיים באזורים לקבל ניתן זמן כיול אות● 

 בישראל האות  אינו  מתקבל (  14עמוד 

 
 הערה

השתמש בכתר , שלהלן הפעולות אתשעשית  לאחר גם נכון אינו תאריך הגדרת או/  ו הזמן אם● 
 (.22 עמוד) ידני באופןובכפתורים כדי  לכוון  את  השעון 

 . זמן כיול אות או/  ו GPS אות קבלת  לבצע ונסה שנה  את  מיקומך -

 .המחוגים עמדות את וסנכרן התאם -
 .מיקום מידע קבלת  ולבצע GPS -ה אות לקבלת מתאים למיקום לעבור מומלץ, לעיל הבמקר גם● 

 ישמור השעון, כלשהי מסיבה  זמן כיול אות או/  ו GPS אות קבלת  לבצע מצליח לא אתה אם גם● 

 .שניות ±15  של ממוצע חודשי דיוק עם זמן
 

 שעוןה טעינת

הסוללה  , המובנית הסוללה את מטעין שנוצר ר, הכחמהאו כוח שיוצר סולארי פנל הינו השעון של פניו
 .לאור נחשף שהוא פעם בכל השעון נטען היא  שנותנת  את  הכוח  לפעולותיו  השונות  של  השעון,

 !חשוב
 .מיוחדת משנית בסוללה משתמש זה שעון● 
  של המשוער לטווח מחוץ היא השעון של הטמפרטורה אם אפשרית תהיה לא טעינה -
 .10°C to 60°C (14°F to 140°F)– כ

 פעולה מפסיק שהוא לאחר חודשים כשלושה בתוך נטען אינו השעון אם תתרחש פריקה מוחלטת -
 ראה. שפריקה מוחלטת מתרחשת יותר אחרי לא תהיה אפשרית טעינה. חלשה סוללה עוצמת בשל

  (.8עמוד " )כוח רמות"

 
 

 מדריך  טעינה 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 !אזהרה
 פגיעה למנוע כדי, בשעון לטפל יש. לשעון להתחמם לגרום יכולה לטעינה בהיר באור ןהשעו השארת

 .לתנאים להלן חשיפה בעת במיוחד חם להיות יכול השעון.או  שריפה 
 ישיר שמש באור שחונה מכונית של המחוונים על לוחמיקום ● 

 .להלן המפורטים מההליכים באחד השתמש

 (12) עמוד   GPS קבלת אות את בצע● 

 (9) עמוד   כיול האוטומטי ע"י אות כיול  הזמן את בצע● 

 (9) עמוד  GPS -ה ע"י אות את הכיול האוטומטי בצע● 

 לובש לא שאתה פעם בכל

 אותו להשאיר הקפד, שעון

 .לאור נחשף הוא שבו במקום

 ביותר הטוב הטעינה ביצועי● 

 השעון חשיפת ידי על מושגת

 .האפשר ככל חזק שהוא לאור

 לוודא יש  ,השעון בעת ענידת

 חסומים לא שלו שהפנים

 הבגדים שרוולעל ידי  מהאור

 .שלך

 למצב להיכנס עשוי השעון● 

 ושל הפנים אם( 9עמוד ) שינה

 שלך השרוול ידי על חסומים

 .בלבד חלקי באופן אפילו
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 ליבון למנורת מדי קרוב● 
 הישיר שמש אור תחת● 

 !חשוב
 זו פעולה. ארוכות לתקופות אחסונו בעת בהיר לאור חשוף כלל שבדרך באזור השעון את שמור● 

 .שלא  יגמר  הכוח  בסוללה להבטיח מסייעת
 חסום שהוא ענידת השעון  בצורה  כזאת או אור אין שבו באזור ארוכות לתקופות השעון אחסון● 

 ההזדמנות כלב בהיר לאור נחשף  השעון כי וודא אנא.להיגמר לכוח לגרום יכול לאור מחשיפה
 אפשרית. 

 
 רמות  טעינה  

 התבוננות ידי על השעון שלרמת הטעינה  על מושג לקבל יכול אתה
 [.1]מחוג השניות  של התנועה

, אחת שנייה של זמן במרווחי כלל בדרך נע מחוג השניות  אם● 
 .1 הברמ הטעינה

במרווחי   נע [1]מחוג השניות  כאשר תמצוינו ותכנמו טעינה תורמ● 
 התראת( )3 רמה)ות שני חמש או( 2 רמה)שניות   ישל  שת  זמן

 שהוא כך, האפשרי בהקדם לאור השעון את לחשוף יש (.נמוכה סוללה
 .להטען יכול

 פעילות פונקציות  תנועת  מחוג  השניות  רמת טעינה 

 כל  הפונקציות  פעילות   -רגילה   1

מחוג  השניות  נע במרווחי  זמן   2
בעת שהסוללה   שניות,  2של  

מתרוקנת  יותר  מחוג  השניות  
  5יתחיל  לזוז במרווחי  זמן  של  

 שניות 

כיול  , טיימר פעולת, זמן כיול אות קבלת, צלילים
 לא פעילות   -מחוגים 

כל  המחוגים  נמצאים  על  שעה   3
[ נמצא על  8. מחוון  הימים ] 12
1  . 

 לא  פעילות כל  הפונקציות  

 הסוללה טעינת. נמחקות ( שעון מקומי כולל) ההגדרות כל, 3 לרמה יורדת ת הטעינהרמ כאשר● 
 .כך  שיהיה צורך  להגדיר  מחדש את  השעון, היצרן של המחדל לברירת ההגדרות כל את תאפס

לעמדת  לעבור [1מחוג  השניות ]ל יגרום זמן למשך לאור חשיפתה, 3 ברמה הוא השעון כאשר● 
 .החלה שהטעינה כך על מצביע זופעולה  .57 שנייה

 
 .אחת שנייה של זמן במרווחי לקפוץ מתחיל פעם מחוג  השניות  בכל השעון את לטעון צריך אתה

 !חשוב
להיות  יכול זה, לאור ברציפות חשוף השעוןש לאחר ועוצר 12 לשעה נע [1מחוג  השניות ] אם● 

 .המשנית הסוללה של ובקש החלפה  ם הקמעונאיע צור קשר.  פריקה בשל אפשרית אינה שהטעינה
 השעון פעולת עצירת עד זמן

 . חודשים כשבעה לאחר  טעינה  מלאה 
 יום .   20ממצב  טעינה חסר כ 

 Recovery Power מצב

 פתאום הטעינה ש פעם בכל זמני באופן המחוגים את שעוצר התאוששות למצב להיכנס נועד השעון
 תקופה פני על ההתראה בצליל יתר שימוש או, רציפה אות קבלת בשל מתמסוי לרמה מתחת תיורד

 השעוןש במהלך מושבתות הפעולות כל כי לב שים. קצרה תקופה פני על אחרות פעולות או קצרה
 .(Recovery Power) הכח התאוששות במצב

 15- כ) תמתאושש שטעינה  לאחר רגילה לפעילותישוב  והשעון הנכונות לעמדות יעברו המחוגים
 .יותר מהר להתאושש לטעינה יעזרו לאור נחשף הוא שבו מקוםון בהשעמיקום (. דקות
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Exposure Level (Brightness) 

 
Daily Operation *1  Level Change *2 

Level 3 Level 2 Level 1 

  

Outdoor sunlight (50,000 lux) 8 minutes 8 hours 27 hours 

Window sunlight (10,000 lux) 30 minutes 26 hours 102 hours 

Window sunlight on cloudy day (5,000 lux) 48 minutes 41 hours 165 hours 

Indoor fluorescent lighting (500 lux) 8 hours 450 hours – – – 

 

 זמן  טעינה 

 .רגיל יומיומי לתפעול חשמל לייצר כדי יום בכל משוערת חשיפה 1* 
 .למעלה 1להעלות  רמת  טעינה כדי  משוערת חשיפה 2* 
 .תאורה בתנאי תלויים בפועל זמנים. לבדב לעיון הנן לעיל הזמנים● 
 (.XXXעמוד " )Power Supply" בסעיף עיין, יומיים הפעלה ותנאי פעולה זמן אודות פרטים לקבלת● 

 
 מצב  שינה  -החשמל בצריכת חיסכון
 באזור מסוימת לתקופה נותר שהשעון פעם בכל אוטומטי באופן שינה למצב בחשמל מכניס חיסכון

 .חשמל בצריכת מחיסכון מושפעות שעון פונקציות כיצד אהמר שלהלן הטבלה .אפל הוא שבו
 .2 ורמה 1 רמה: שינה מצב רמות שתי למעשה יש● 
 

 פעילות  מחוגים  ותצוגה  זמן  בחשכה 

 כל  הפונקציות  פעילות   מחוג  השניות  עוצר  (1) רמה  דקות  60-70

 .12 בשעה  המחוגים כל ( 2ימים  ) רמה   7-8
 .ענ תאריך מחוון● 
צליל התראות  ושעון  ספירה ● 

 לאחר  מופסקים

כל הפונקציות אינן  פעילות  
 מלבד שעה. 

 
 .   PM 21:59עד  AM 06:00בין  שינה למצב היכנס לא השעון● 

 .השינה במצב יישאר מגיע הוא 06:00 כאשר שינה במצב כבר השעון אם עם זאת
 .בלבד שעוןממצב  שינה למצב להיכנס יכול השעון● 
 השינה ממצב להתאושש דיכ

 .כלשהו לחצן על לחץ או היטב מואר לאזור השעון את הזז
 

 (כיול ואות GPS Signal ידי על)כיוון  שעה  אוטומטי 

  זמן כיול אות או GPS קבלת אות ביצוע ידי על אוטומטי באופן ותאריך יכולות  להתכוון שעה הגדרות

 !חשוב
רכישת  מידע  יש לבצע  ,באופן  אוטומטי זמן כיול אות או/  ו זמן אות GPS מידע לקבל נסיון לפני● 

 .2מתואר  בעמוד כ GPSמיקום  ואזור  זמן  

 
 .בשימוש נמצא הוא שבו הגיאוגרפי באזור תלויות יומיות שעון פעולות

  כיול זמן אות שקבלת אזורי
 אם. אוטומטי פןבאו מותאמות ותאריך השעה והגדרות, AM 05:00ל החצות בין מבוצע כיול אות

 מתקבל  בצורה  אוטומטית בשעות  GPS -ה אות, כלשהי מסיבה אפשרית אינה זמן כיול אות קבלת

 .אוטומטי באופן מותאמות ותאריך השעה והגדרות, 6:00-10:00
 איתותים כיול זמן בקבלת תומכים שאינם אזורים

 עוצמת  החשיפה  לאור 

 אור שמש חיצוני 

 משה ( אור שמש פנימי )מאחורי ש

 אור שמש )מעונן( פנימי )מאחורי שמשה ( 

 אור  פלורוסנט 

*1 

 פעילות  יומית

 שעות 8

 שעות 26

 שעות 41

 שעות 450

 3טעינה  2טעינה 

  2טעינה  2*

  1טעינה 

 שעות 27

 שעות 102

 שעות 165

 דקות 8

 דקות 30

 דקות 48

 שעות 8
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 תאריך והגדרות הזמן, 6:00-10:00 בין  השעות  מוצלחת היא פעולהתקבל והמ GPS -ה אות כאשר

 .אוטומטי באופן מותאמים
 

 אם גם, היום במהלך עת בכל GPS -ה אותאת  קבלת  להפעיל כדי הפעלה בלחצן להשתמש גם ניתן

 (.12 עמוד" ) GPS סנכרון זמן ידני  מיידי" ראה. מתקבל  אינה זמן כיול אות שבו באזור נמצא אתה

 
 (GPS Signal ידי על) בדיקת שעה  -שעון מקומי  

 (GPS Signal) מתאים אות קבלת מיקום

 
, מבנים ידי על יםמוסתר ולא גלויים השמייםש במקום בחוץ
יצביעו  שפניו כך השעון את כוון, אחרים אובייקטים או, עצים
 .השמים אל למעלה ישר

 
 הערה

 יציב  השעון על שמור, קליטה בבעיות נתקלת אתה אם● 
 .השמיים אל למעלה ישר ושפניו מצביעות

 מנע כיסוי  השעון  ע"י  השרוול ● 
. 

 (.9עמוד " )אוטומטי GPSקבלת אותות " ראה

 .להלן המתוארים באזורים GPS -ה אות קליטת בעיות שתהיינה  ייתכן● 

 במקום  בו נוף השמיים  צר. -
 .קרובים בניינים או עצים -
 אחרים צפופים באזורים או, תעופה שדה, רכבת תחנת ליד -

 .להלן המתוארים באזורים אפשרית אינה GPS אות קבלת● 

 .לעין נראים אינם השמיםכאשר  -
 .במנהרה או תחתיתרכבת  -
 .(לחלון בסמוך אפשרית להיות עשויה קבלה) הבית בתוך -
 מגנטיות שיוצרים אחרים התקנים או קרוב אלחוטי תקשורת ציוד כאשר יש -
 

 נסיעה בעת אושעון  רכישת לאחר   GPSקליטת מידע מיקום וזמן 

 GPS מיקום מידע קליטת

 הגדרות .בהתאם( זמן אזור) הבית עיר את אוטומטי באופן השעון מכוון, נרכש מיקום מידע כאשר
 (.זמן אזור) הבית גם ישתנו בהתאם לעיר והתאריך השעה

 .צורך בעת רק אותם בצע. כוח של גדולות כמויות דורשת זו פעולה● 
 (.16 עמוד" )מדריך מצבים" ראה(. הטיסה במצב לא)מקומי  שעון במצב זו פעולה בצע

 אל למעלה הישר מכוון שלו התצוגה כך השעון את וכוון אות לקבלת עבור למקום מתאים  .1
 (.10עמוד " )(GPS Signal) אות קבלת מיקום " ראה. השמים

[ 1מחוג השניות ] עד לפחות שניות לשלוש B את החזיקו .2

 .T+Pעובר ל 

מחוג השניות  כאשר מתחילה מיקום עמיד רכישת פעולת .3
 או, Y (YES), N (NO) על הצביעה מחוג השניות  אם גם. T+Pל  עוברת

T (TIME) ,על יש לשמור B ל  עובר שהוא עד לחוץT+P . 
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 מספר למחצה עגולה בתבנית לנוע תחילי [ 7להקלט מחוג  מצב ] מתחיל  GPS מיקום מידע כאשר● 

 קו יעמוד על מכן ולאחר 12 בשעה [  יעמוד 7מחוג  מצב ], מוצלחת היא הרכישה פעולת אם. פעמים
 .בו  השעון  נמצא המשוער הרוחב

 
 מידע על כאשר, דקות 13 עוד לקחת יכול זה. דקות לשתי שניות 30 בין לוקחת כלל בדרך הרכישה● 

 (.12עמוד " )הקפצת שנייה" ראה. כלול קפיצת שניות 
 השעה הגדרות מכן ולאחר Y (YES) על [ יצביע1מחוג  השניות  ], צלחתמו היא הרכישה פעולת אם● 

 .מקומי לזמן אוטומטי באופן יותאמו ותאריך
 המשוער הרוחב וקו( זמן אזור) הבית ירכע מוגדרתה העיר את לבדוק כדי בשעון בדיקה לבצע ניתן● 
(" רכישה תוצאות)בדיקת תוצאות רכישת מיקום " ראה. בוצע   GPSקבלת האות  שבו המיקום של

 (.14עמוד )

 תחדשי רגיל שעון מקומי מכן ולאחר N (NO)ל עבורי [1מחוג  השניות ], נכשלה הרכישה פעולת אם● 

 .שינוי ללא הגדרות עם
 

 הערה
 נחשף הוא כאשר מיקום מידע רכישת פעולת אוטומטית יתחיל השעון, הטיסה ממצב יציאה לאחר● 

וזאת  בין השעות     בהיר ביום חלון ליד המקבילה לבהירות יפהרצ לתאורה דקות שתי או לדקה
06:00 AM   (.17עמוד (" )טיסה מצב) במטוסים שימוש" ראה 22:00 –ל 

. הזמן אזור גבול בקרבת נמצא אתה כאשר מיקום על מידע רכישת בבעיות שתיתקלנה ייתכן● 
 באופן שייקבע( זמן אזור) הבית עיר אם נכונות תהיינה לא השעון של ותאריך השעה הגדרות
 מידע רכישת פעולת את לבצעיש . שלך המיקום עבור נכונה לא מיקום מידע רכישת לאחר אוטומטי

 או. הזמן באזור בודאות שהוא במיקום או שלך הזמן באזור שהנך יודע  בוודאות שהיא  בעיר מיקום
  STD/DSTן  קיץ שעוו עיר, לאחר שקבעת את אזור  הזמן GPSמיקום  מידעקבלת  לבצע יכול שאתה

 (.וכתר פעולותיהן באמצעות) באופן ידני
 מידע קבלת" ו(, 22 עמוד" )STD / DST שינוי (, "22 עמוד( " )זמן אזור) הגדרת עיר  בית או " ראה

 (.12 עמוד") GPS זמן

 
 (GPS Signal) סנכרון זמן יומי רגיל

 אוטומטי  GPSקבלת אותות 

 (.זמן אזור)הבית  עיר שלך הנוכחית להגדרה בהתאם אוטומטי באופן קבלמת GPS אות זמן מידע

 (.16 עמוד" )מצבים מדריך " ראה(. הטיסה במצב לא) שעון מקומי עת במצבצהפעולה מתב

 
 מתקיימים . להלן המפורטים התנאים שכל פעם בכל אוטומטי באופן מתקבל GPS אות זמן מידע

 6:00-22:00 הוא הנוכחי הזמן● 
 ביום חלון ליד לבהירותהמקבילה   רציפהה אורלת דקות שתי או כדקה במשך נחשפים השעון פני● 

 .בהיר
 .צלח לא הקודם הלילה במהלךשבוצע  כיול אות כאשר● 
 

 להלן התנאים כאשר GPSמ אוטומטי באופן יירכשו מיקום מידע, הטיסה ממצב היציאה לאחר

 .מתקיימים
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 6:00-22:00 הוא הזמן● 
 ביום חלון ליד המקבילה לבהירות  לתאורה רציפה דקות שתי או כדקה במשך נחשפים השעון פני ●

 .בהיר
 מידע על כאשר, דקות 13 עוד לקחת יכול זה. דקות לשתי שניות 30 בין לוקחת כלל בדרך הרכישה● 

 (.12עמוד " ) vepm, abhhv" ראה. כלול קפיצת שניות 

 .אוטומטי באופן תותאם ותאריך עההש הגדרות, מוצלחת היא מקבל הפעולה כאשר● 
. יום באותות אותות אוטומטיות קבל יותרמתבצעות   לא, מוצלחת פעולה שקבלת אות מבצע  ברגע● 
 (.14עמוד (" )רכישה תוצאות) דיקת תוצאות רכישה ב"

 
 GPSהפעלת  סנכרון זמן ידני  מיידי 

 GPS זמן מידע קבלת

 .נכון לא הוא השעון ידי שמצויין על מןשהז חושד אתה כאשר זו פעולה בצע
 .צורך בעת רק אותו בצע. כוח של גדולות כמויות דורשת זו פעולה● 

 (.16 עמוד" )מדריך  מצבים" ראה(. הטיסה במצב לא) שעון מקומי במצב זו פעולה בצע

 אל למעלה היישר מצביע שלו התצוגהש כך השעון את וכוון אות קבלת עבור למיקום .1
 (10 )עמוד (GPS Signal) מתאים אות קבלת מיקום ראה. השמים

 
 
ברגע שמחוג   לחצן את שחרר. לפחות אחת לשנייה B את החזיקו. 2

 T (TIME )[ מצביע על 1השניות ]

. T[ מצביע על  1מתקבל ברגע שמחוג השניות ] בזמן המידע●  .1

 לחוץ B על יש לשמור, Y (YES), N (NO) על הצביעה מחוג השניות  אם גם

 . Tל  עובר שהוא עד
 

 יכול זה. אחת לדקה שניות שבע בין כלל אותות אורכת בדרך קבלה● 
על הקפצת שניות )תיאום בין זמן  המידע כאשר, דקות 13 עוד לקחת

 (.12עמוד " )הקפצץ שנייה " ראה. אטומי לעולמי( מועבר 

 ישתנו ותאריך שעהה הגדרות מכן ולאחרY. (YES )מחוג השניות יעבור ל , מוצלחת הפעולה אם● 

 .הקיץ זמן והגדרות( זמן אזור) הבית לעיר בהתאם
 תתחדש רגיל שעון מקומי פעולת מכן ולאחר N (NO)ל עבורי [1מחוג השניות ], נכשלת הפעולה אם● 

 .שינוי ללא הגדרות עם
 

 הקפצת שניה 

 .שנה בכל בדצמבר 1 או 1 יוניבתאריכים סביב  GPS -ההקפצת שנייה  מתקבל  ע"י   אות

 .דקות 13 עד להימשך יכולה ת הקבלה של  מידע  הקפצת שנייה פעול● 
 שהקפיצה עד שוב אותו לקבל ניסיון כל יעשה לא השעון, הקפצת שנייה  התקבל  לשמידע  ע ברגע● 

 (.הבא בדצמבר 1 או 1 ביוני) הבאה
 .להלן שיפורטו בתנאיםגם  לקבל ניתןהקפצת שניה  מידע

 . האחרון GPS קבלת אות  מאז פהחל ארוכה תקופה לאחר -

 .נכשלה קודמת שנייה תקפיצקבלת מידע  כאשר -
 (לקבל מידע  על  הקפצת  שנייה  עד  שיצליח לנסות ימשיך השעון)
 

 (אות  כיול  זמן  ידי על)  -שעון מקומי 

 (אות כיול זמן) אות לקבלת מתאים מיקום
 

 תעומד 12:00 כך ששעה  אותו מקםו מתכתמ הרחק השעון על שמור● 
מלהזיז את השעון  שניתן כמה עד לצפות ההעברה עהמנליש . חלון קרוב
 .כיול מתקבל שאות בזמן שעוןב פעולות כל לבצעואין 
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 .להלן המתוארים באזורים זמן כיול אותב קליטה בבעיות שתיתקלנה ייתכן● 
 בניינים ליד או בין -
 ברכב נסיעה בעת -
 ' וכו, ניידים טלפונים, משרדיות ונותמכ, ביתיים חשמל מכשירי ליד -
 ליד אתרי בנייה, שדות תעופה ומקומות  בהם  יכול להיות ריבוי  גלי  רדיו. -
  גבוה מתח קוויליד  -
 הר מאחורי או הרריים באזורים -
  
 

 ) אות כיול(ע"י גלי רדיו קבלת שעה 

 קבלת אות כיול 
 .בקבלת אותות הרדיו תומך שעון נמצאהמקום  שה אם אוטומטי באופן יתבצע זמן כיול אות

טווחי " ראו  05:00 -ו  00:00 שעות בין זמן כיול אות לקבלת מתאים במיקום השעון את השאר● 
 (.14 ודעמ" )שידור 

 . זמן כיול אות קבלתכדי  תוך RC עלמחוג השניות יצביע ● 

 .דקות 20 עד לקחת יכול זה אבל, דקות 10ל  2בין  בערך לוקחת כלל בדרך קליטה  ●
 .אוטומטי באופן תותאם ותאריך השעה הגדרות, מוצלחת פעולת הקליטה  כאשר● 
 בדיקת תוצאות רכישה". תעשה קליטה  אוטומטית באותו היום לא, מוצלחת פעולת הקליטה ברגע● 
 (.14ד עמו(" )רכישה תוצאות)

 

 קליטה, טווחים ותנאים זמן כיול אות

 
  

 מיקום תחנת השידור   שם עיר  ואזור  זמן
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 טווחי תחנות השידור 

 
. היום או השנה של מסוימות בתקופות להלן האמורים במרחקים בעייתית להיות עשויה קליטת האות

 .קליטה לבעיות לגרום גם עלולות רדיו הפרעות
 (מיילים 310) קילומטר 500: משדרים( אנגליה) Anthorn או( גרמניה) מלפינגן -

 (קילומטר 1,000) קילומטר מיילים: משדר( הברית ארצות) קולינס פורט -
- Fukushima (מיילים 310) קילומטר 500(: יפן) משדריםסאגה /  פוקואוקה או 

 
 

 (GPS)תוצאות רכישה מיקום בדיקת 

 (רכישה תוצאות) פעולה תוצאות קבלת לבדוק כדי
 
 ( 16עמוד " )מצביםמדריך  " ראה.ומי שעון מק במצב זו פעולה ביצוע 

 .B על כפתור  לחץ

הקליטה  האחרונה היתה   אם, Y (YES)ל עבורי [1מחוג השניות ]● 

 מדידת, שניות שתי או כאחד לאחר. היה לא זה אם N (NO) או, מוצלחת

 .תתחדש רגיל זמן
 הערה

  במידה  וכיוונת ידנית את  השעה לאחר  הקליטה  המוצלחת  האחרונה● 
 . N (NO)מחוג השניות  יצביע  על  

 
 
 

 השעון בדיקת תוצאות  הפעולה , מחוגי לאחר שתיים או אחתלשניה  פעולה כלבמידה  ולא  בוצעה 
 .בוצעה אות קבלת שבו המיקום של המשוער הרוחב וקו( זמן אזור) הבית עיר את יציינו

 (זמן אזור) עיר בית: [1מחוג  השניות ]
 בוצעה אות רכישת שבו מיקום של משוער רוחב קו: [7מחוג  מצב ]

 לשעון מקומי  לחזור כדי אחדות  לשניות פעולה כל לבצע לא או B לחץ● 
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 רדיו שליטת עם האטומי זמן על לשמירה זהירות אמצעי

 .להלן שיפורטו בתנאים אפשריות  לא זמן כיול אות וקבלת GPS -ה אות● 

 נמוך הוא שעוןב הסוללה כוח כאשר -
 .מעורר מצב או, העצר שעון, זמן  לאחור  שעון, במצב טיסה השעון בעוד -
 2 ברמה הוא שעוןב רמת  הטעינה \ הסוללה כוח כאשר -
 .(1 ברמה ניתן לא GPS אות קבלת)

 ףושל הכתר את כאשר -
 בפעילות זמן לאחור  שעון או עצר שעון פעולת בעוד -
 מעלות צלזיוס 60מעלות ויותר מ 10 ממינוס פחות היא השעון של הטמפרטורה כאשר -

 .נכונה הלא הזמן להגדרת לגרום יכול חזק אלקטרוסטטי מטען● 
 ליום ועד 2000 בינואר 1- מ לתקופה אוטומטי באופן בשבוע ויום התאריך את לעדכן נועד השעון● 
 .2100 בינואר 1- מ החל יבוצע לא כבר אות קבלת ידי על למועד עדכון. 2099 בדצמבר 31
 עירב החלים זמןה דרותהגל בהתאם תותאם ותאריך השעה הגדרות, קבלת אות מוצלחת לאחר ●
 במקרים נכונה בצורה שתקףי לא הקיץ זמן כי, זאת עם, לב שים. קיץה שנמצא ובשעון (זמן אזור)

 .להלן המתוארים
 השתנו והשעה הסיום תאריך ותקנות, והזמן ההתחלה תאריך כאשר -
 נכון מיקום מידע לקבל ניתן לא כאשר -
 .זמן אזור גבול בקרבת נמצא השעון  אבל, מיקום מידע לקבל ניתן כאשר -

 הקיץ שעון למערכת הולכת סין אם(. DST) הקיץ בשעון משתמשת אינה סין, 2013 לדצמבר נכון● 

 .סין זמן לאזורי נכונה בצורה יפעלו לא הזה השעון של מפונקציות חלק, בעתיד
 המצויין ב הדיוק עם זמן רישמו השעון, אפשרית אינה אות קבלת שבו באזור נמצא אתה אם● 
 (.26עמוד ") תכונות" 

 
 מדריך מצבים 

, לעשות רוצה שאתה במה תלויבו   להשתמש עליךש המצב., מצבים על מבוססת שעון פעולת
 [ כדי  לעבור  בין  מצבים. Cהשתמש  בכפתור  ]

 

 עמוד  כדי לבצע  בחר מצב זה 

 בדוק  שעה בעיר  הבית )אזור זמן(  ל  המצביםכ
 הגדר עיר בית ושעון קיץ 
 כוון באופן  ידני  שעה  ותאריך 
  מחוגיםהתאת  –כוון ואפס  את  המחוגים 

16 
22 
23 
25 

 ל )לא במצב טיסה(או אות כיו  GPSקבלת אות   שעון מקומי 

  תוצאות רכישת אותותבדיקת –מידע  על  אות  כיול 
  ושעון קיץ –הגדר שעון עולמי 
   בדוק שעון עולמי 
   ראה שעוןUTC 

9 
14 
23 
18 
19 

 19 השנייה 1/20מדוד זמן ביחידות של    סטופר 

 20 הגדר זמן לספירה לאחור , התחל ספירה  לאחור   שעון ספירה לאחור 

 21 הגדר זמן  התראות   התראות 

 

 

 שניות לשתי C על כפתור  רצופה לחיצה ידי על אחר מצב מכל זמן מדידת למצב לחזור באפשרותך● 

 .לפחות
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 המצביםמדריך 

  

 

 (.17עמוד ) הטיסה מצבמ מוציא  או מכניס  לפחות שניות לארבע C תור לחיצה  על  כפ● 

 !חשוב

לכוון   יכול אתה, הנכונות בעמדות אינם התאריך שמחוון או/ ו יום ,זמןשמחוגי  מרגיש אתה אם● 

 (.25עמוד " )מיקום  מחוגים כוונון" ראהאותם 

  

 סטופר שעון  מקומי

 התראות שעון  ספירה  לאחור

 מכוון  על  יום  בשבוע 

 TR  מכוון על   AL  מכוון על  

 ST  וון על  מכ
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 (טיסה מצב) טיסה  שימוש במצב

 רדיו גל קליטת שבו אחר תחום בכל או מטוס בתוך שאתה פעם כלב הטיסה למצב יש לעבור ● 

 תמוגבל או אסורה

 

 

 

 

 

 

 

 .זמן כיול אות וקבלת GPS -ה אות מבטלת הטיסה למצב כניסה● 

 .הטיסה מצב לצאת או להיכנס כדי לפחות שניות לארבע C לחץ על כפתור ● 

 המיקום בדיקת ידי על הטיסה במצב הוא ןהשעו אם לדעת יכול אתה, לעיל באיור לראות שניתן כפי● 

שעון מקומי  המחוג  יראה  את  היום  בשבוע  ובמצב  טיסה  הוא  יצביע   במצב [7מחוג  המצב ] של

 .על  המטוס

 .הטיסה במצב מצוין אינו השבוע של הנוכחי היום● 

 למצב הטיסה כדי להיכנס

 .לארבע שניות לפחות C לחץ על כפתור, בכל מצב

 לחוץ הכפתור  לשמור עליש , הכפתור לוחץ על אחרי שאתה שתי שניות משתנה שהמצב למרות ●

 .למצב הטיסה יעבורוהשעון  .ארבע שניות לפחות

 ממצב הטיסה כדי לצאת

 .לארבע שניות לפחות C לחץ על כפתור, , במצב הטיסה השעון ש בעוד

 לחוץ הכפתור  לשמור על יש, הכפתור לוחץ על אחרי שאתה שתי שניות משתנה שהמצב למרות ●

 .שעון מקומי למצב מצב הטיסהמ יצא השעון . ארבע שניות לפחות

 הערה

 באופן ידני אזור זמן() הבית עיר את כדי להגדיר בשעון הנדרשת לבצע את הפעולה באפשרותך● 

 יורד ברגע שאתה, עשית זאת אם . ממצב הטיסה מבלי לצאת ולבדוק את השעה הנוכחית ליעד שלך

כדי להגדיר מחדש את המיקום  GPS מידע מיקום ולרכוש ממצב הטיסה לצאת מומלץ וסמהמט

 הנוכחי שלך.

 (.10)עמוד "   GPSקליטת מידע מיקום וזמן ו" ( 23 )עמודאזור זמן( " ) הגדר עיר ביתראה "

 להלן כאשר התנאים  GPSמ באופן אוטומטי יירכשו מידע מיקום, ממצב הטיסה לאחר היציאה ●

 ימיםמתקי

 6:00-22:00 הזמן הוא -

ביום  חלון ליד לבהירות המקבילה  ציפהלתאורה ר שתי דקות אודקה כ במשך חשוף השעון פניו של -

 בהיר

  

 שעון מקומי מצב  טיסה 

 Cלחץ על כפתור 

 שניות  4למשך 
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 מדידת זמן –שעון מקומי 

 לשתי שניות לפחות C לחץ על כפתור ,שעון  מקומי  כדי להיכנס למצב

 פונקציות  מחוונים 

 מחוג שניות  1

 מחוג  דקות  2

 עות מחוג  ש 3

 ( 24מחוג  שעות  ) שעון   4

 מחוג  דקות  קטן )שעון  משני ( 5

 מחוג  שעות  קטן ) שעון משני( 6

 מחוג  מצב  7

 מחוון יום   8
 .ומחוונים שעון ידי את לזהות כדי לעיל שמוצגים במספרים משתמש זה למשתמש המדריך

 

 

 

 

 

 

 

 בדיקת הזמן הנוכחי באזור זמן שונה

 

אשר  יש  על  השעון בתור זמן עולם   אשר  יוצג  על    40ת )אזור זמן ( מתוך  עיר אחניתן לציין 

 .[[6[ ו ]5השעון המשני  מחוגים ]

 מחוגים

 על השעה הנוכחית בעולם זמן )אזור זמן(. יםלהלן מצביע המחוגים

 מחוג דקות קטן 5

 שעות ביממה( 24) קטן  שעה מחוג 6

 הפעולות בסעיף זה.לבצע את  שעון  מקומי כדיהשתמש במצב 

 באזור זמן אחר השעהכדי להציג את 

 . משוך את הכתר לקליק הראשון.1

 זמן העולם העיר  )אזור  זמן (שנבחרה  בצביע על [ י1מחוג השניות ]● 

מקף  לסימוני הזמן ולוח הזמנים " יעל הלוח של השעון מתאים לפריטים ב" אזור )∙(הנקודה סימני ● 

 (.28עמוד ור זמן מחוון ")( בעמודת" העיר / אז-)

כהגדרת שעון  )שעון קיץ(,  DST)זמן סטנדרטי( או  AT (AUTO),    ,STD [ יציין7המצבים ]מחוג  ● 

 [.1הקיץ בעיר  של  הזמן  עולמי  אותה מציין מחוג  השניות  ]

לא    כתרה פעולות, אותו משכוש לאחר דקות כשתי במשך הכתר עם פעולה כל לא  מבצעים אם● 

ומשוך בחזרה  הכתר על לחץ, קורה זה אם. הכתר סיבוב בעת יסובו לא כבר השעון יעבדו ומחוגי

 .שוב הפעולה את התחילו מכן ולאחר, החוצה

1 2 3 4 

5 6 8 7 
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 זמןכ לבחור שברצונך( הזמן אזור) עיר לקוד[ 1מחוג  השניות ] את להזיז כדי הכתר את סובב. 2

 (.זמן אזור) כעולם

[ יסובו  לזמן  הנוכחי  באזור  הזמן  6[ ]5מחוגים  ](, זמן אזור) עיר קוד בוחר שאתה פעם בכל● 

 חוברת של האחורי בחלק הזמן ולוח הזמנים " י" אזורראה  (זמן אזורי) עיר קודי על לפרטים. שבחרת

 .זו

 .להלן שמוצג כפי הקיץ זמן הגדרות בין לעבור כדי אחת לשנייה[ Aכפתור ] את החזק. 3

 
 ●AT בחירה (AUTO )אודות פרטים לקבלת. הקיץ וזמן הסטנדרטי זמן בין אוטומטי מעבר שרמאפ 

AT (AUTO), STD והגדרות DST ,החלפת" ראה STD / DST( "22 עמוד.) 

זמינים   DSTו STD רק(, זמן אזור) הבית כעיר נבחר או השעון של הלוח על(∙) נקודה מיקום בעוד● 

 לבחירה 

 (.זמן אזור) הבית כעיר נבחר UTCידה ו במ DSTו STD בין לעבור יכול לא אתה● 

 .למקומו ונעל  אותו בחזרה הכתר על לחץ. 4

  

 ( המתואם האוניברסלי הזמן)  UTC זמן אזור גישה

 (.16 עמוד" )מדריך  מצבים " ראה. שעון מקומי במצב אפשרי זו פעולה ביצוע

 . משוך את הכתר לקליק הראשון.1

, אותו משכוש לאחר דקות כשתי במשך הכתר עם פעולה כל לא  מבצעים אם● 

 זה אם. הכתר סיבוב בעת יסובו לא כבר השעון לא  יעבדו ומחוגי  כתרה פעולות

 .שוב הפעולה את התחילו מכן ולאחר, החוצהומשוך בחזרה  הכתר על לחץ, קורה

 .לפחות אחת לשנייה Bלחצו על כפתור . 2

 .UTC זמן באזור הנוכחית לשעה לעבור [6[ ]5למחוגים  ] יגרום זה● 

 .למקומו בחזרה הכתר את דחוף. 3

 

 

 

 שעון  עצר )סטופר (

 

 מחוגים

 .השנייה( 0.05) 1/20 מציין ספירה  של : [1מחוג  השניות  ]

 .בספירת שעון עצר שניות מציין: [5] קטן דקות מחוג

 שעון העצר. דקות ספירת את מציין: [ 6] שעות מחוג

 (.דקות 24=  1 מחזור)

 .STמצביע על : [7בים ]מחוג מצ

 העצר שעון למצב להיכנס כדי

 (. 16עמוד " )מדריך המצבים" עיין

 .STל לעבור[ 7מחוג מצבים ] יגרום העצר שעון למצב כניסה● 

 שחלף זמן למדוד כדי 
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 שחלף הזמן פעולת את יחדש איפוס ללא העצר שעון את מחדש להפעיל[ Aעל כפתור ] לחיצה● 

 .רוןאח הופסק שבו מהמקום

 הערה

 באופן תפסיק שחלף זמן מדידת. שניות 59.95, דקות 23 עד שעבר זמן על להצביע יכול עצר שעון● 

 .המרבי הזמן מגיע כאשר אוטומטי

 .שניות 45.10, דקות 20 של העצר שעון קריאת מציג 18 בעמוד התצוגה איור● 

 את שתזין לאחר שחלף זמן תלמדיד עוברות הידיים בעוד איפוס פעולת בצעת לא [ Bעל ] לחיצה● 

 .העצר שעון מצב

לאחר   עצר שעון פעולת זמן שלהראשונות  שניות 30 וסופר ב( 0.05) 1/20 מציין [1מחוג השניות [● 

 פעם עצור  ילחץ.מכן  הוא  יקפוץ  לערך  הנכון  בכל 

 ימר טי-לאחור הספירה בשעון שימוש

 נשמעת התראה .שעות 24 עד תאח דקה של בטווח להיות יכולה לאחור הספירה התחלת שעת

 .לאפס מגיע העצר שעון כאשר שניות 10 כ במשך

 

 פעילות מחוגים

 .לאחור ספירה שניות מציין: [1מחוג  השניות  ]

 .לאחור ספירה דקות מציין: [5ן ]קט דקות מחוג

 (.שעות 24=  1מחזור ) לאחור ספירה שעות מציין: קטן[  6 ] שעות מחוג

 .TRל ודותנק: [7מחוג  מצבים ] 

 .לאחור בספירה השעון כיוון נגד נעות טיימר בפעולת המשמשות הידיים כל

 לאחור הספירה למצב להיכנס כדי

 .( 16עמוד " )מדריך  מצבים" עיין

 .TRל לעבור [ 7למחוג  המצבים ] יגרום לאחור לספירה כניסה● 

 

 לאחור ספירה התחלת שעת את לציין כדי

 לקליק הכתר את שלוף, בהמצ לאחור ספירהבמצב  .  1

 .הראשון

 דקות כשתי במשך הכתר עם פעולה כל לא  מבצעים אם● 

 השעון לא  יעבדו ומחוגי  כתרה פעולות, אותו משכוש לאחר

 הכתר על לחץ, קורה זה אם. הכתר סיבוב בעת יסובו לא כבר

 .שוב הפעולה את התחילו מכן ולאחר, החוצהומשוך בחזרה 

 .לאחור הספירהזמן התחלת  את הגדירל כדי הכתר את סובב. 2

 ( 5עמוד ) גבוהה במהירות בתנועה להשתמש באפשרותך● 

 .זה צעד ביצוע בעת

 .בחזרה הכתר את דחוף. 3

 טיימר פעולת לבצע כדי

 

 

 

 

 . כאשר הספירה לאחור נעצרה מאפסת את הספירה לאחור לנקודת ההתחלה  Bעל כפתור  לחיצת● 
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 .נעים המחוגים בעוד איפוס עת מבצ לא Bעל כפתור  לחיצת● 

לפני  הפעלת  הספירה  לאחור  יש  לוודא  כי  הספירה  אינה  עובדת כבר  ע"י  עצירה  ואיפוס  ● 

 [ . Bע"י  כפתור  ]

 הוצאת  הכתר  תוך כדי  פעולה של  ספירה  לאחור  תעצור  את  הספיר● 

 מעורר שעון\התראהב שימוש

 גם נכון זהשנקבעה,  שעהב שבו יום בכל שניות 10- כ למשך עצליל ישמ, תמופעל ההתראה  כאשר

 .AL מעורר במצב לא הוא השעון אם

 פעולות  מחוגים

 ON / OFF הנוכחית ההתראה  אם מציין: [1מחוג  השניות ]

 .מופעל  או  מופסק

 .כעת מוגדרותה ההתראה זמן דקות מציין: קטן 5 דקות מחוג

 התראהה שעת את מציין: (ביממה שעות 24) קטן 6 שעות מחוג

 .כעת המוגדרת

 . ALל מציין : [7מחוג  מצבים ]

 מעורר למצב להיכנס כדי

 .( 16עמוד " )מדריך  מצבים " עיין

 האזעקה זמן הגדרת את לשנות כדי

 .הראשון לקליק הכתר את שלוף, התראה במצב. 1

 .האזעקה את מדליקה הכתר שליפת● 

לא    כתרה פעולות, אותו משכוש לאחר דקות כשתי במשך הכתר עם פעולה כל לא  מבצעים אם● 

ומשוך בחזרה  הכתר על לחץ, קורה זה אם. הכתר סיבוב בעת יסובו לא כבר השעון יעבדו ומחוגי

 .שוב הפעולה את התחילו מכן ולאחר, החוצה

 .ההתראה זמן את לקבוע כדי הכתר את סובב. 2

 .(5עמוד ) המחוגים כוונון בעת והההגב במהירות התנועה בתכונת להשתמש באפשרותך● 

 .בחזרה הכתר ונעל את דחוף. 3

 .השעון ידי על שנשמר הזמן בסיס על עובדת תמיד ההתראה● 

 ההתראה. או לבטל את להפעיל כדי

 / ON הגדרת את מחוג  השניות יציין .וכיבוי הדלקה  בין לעבור כדי B כפתור עללחץ , התראה במצב

OFF נוכחי. 

 השעון של הטעינה שרמת בזמן או נמוכה היא השעון של הטעינה שרמת בזמן ישמעת לא התראה● 

 .2 ברמה היא

 (. 9עמוד " )בחשמל חיסכון" ראה

 ההתראה את להפסיק כדי

 .כלשהו כפתור על לחץ

 תאורה

 .בחושך קלה לקריאה מוארים השעוןפני 

 ידני באופן תאורה את להפעיל כדי

 מדליקה התראה מצבב או קומישעון מ במצב [Aלחיצה על כפתור ]

 .תאורה

 .שתי שניות מתעמעם ולאחר, בהיר בהדרגה הופך האור● 

 .התראה השמעת בעת אוטומטי באופן תכבה התאורה● 
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 .מחוגיםה של גבוהה במהירות בתנועה נדלקת לא שתאורה לב שים● 

 

 (זמן אזור) ביתעיר ה הגדרת

ניתן להגדיר  ,  GPSלקלוט אות   מצליח לא אתה שבו אחר באזור במצב  טיסה או  בשעון שימוש בעת

 באמצעות הפעולות להלן. STD/DSTעיר בית)אזור זמן( והגדרת שעון קיץ 

 

 דרת עיר  בית גה

מקף  לסימוני הזמן ולוח הזמנים " יעל הלוח של השעון מתאים לפריטים ב" אזור )∙(הנקודה סימני ● 

 (.28עמוד ( בעמודת" העיר / אזור זמן מחוון ")-)

 מיתוג" ו( 28 עמוד" ) זמנים ולוח שעה/  העיר אזור(, " 10 עמוד" )GPS מיקום מידע רכישת" ראה

STD / DST (" 22עמוד.) 

 .השנייה ללחיצה הכתר את שלוף, מצב בכל. 1

 (.זמן אזור) שנבחרה לעיר לעבור [1יגרום למחוג השניות ] זה

 פעולה כל צועבי ללא דקות משתי ליותר בחוץ הכתר השארת● 

, קורה זה אם. הכתר פעולותלהפסקת   לגרום אוטומטי באופן

 את התחיל מכן ולאחר, החוצה אותו משוךו הכתר על לחץ

 .שוב הפעולה

 מדדים" את לראות(, זמן אזורי) ערים אודות פרטים לקבלת● 

 האחרון של חוברת זו  בחלק"  זמנים ולוח זמן אזור/  לעיר

 העיר לקוד מחוג  השניות את להזיז כדי הכתר את סובב. 2

 (.זמן אזור) הבית שלך כעיר לבחור שברצונך( זמן אזור) 

  2, שעות מחוג 3(, זמן אזור) עיר קוד בוחר שאתה פעם בכל● 

 של  תאריךהו הנוכחי לזמן יעברו מחוון היום 8ו   דקותמחוג ה

 .הנבחר (זמן אזור) העיר

 אזור) לעיר קיץה זמן הגדרת את מראה[ 7מחוג  המצבים ]● 

 .שנבחר  (זמן

 .החזר את  הכתר  למצב  נעול . 3

 עון קיץ שהגדרת  – STD / DST שינוי

 המחדל ברירת(.זמן אזור) עיר לכל עצמאי באופן סטנדרטי זמן או הקיץ זמן לבחור באפשרותך

 .AT (AUTO) הוא הערים לכל המוגדרת הראשונית

 ושעון הקיץ שעון בין אוטומטי ופןבא עובר זה כי AT (AUTO) בהגדרת להשתמש צריך אתה כלל בדרך

 ידני באופן DST הגדרת קיץ זמן את לשנות צריך אתה שלהלן במקרים, זאת עם, לב שים. החורף

 .הקיץ זמן בתקופת

 צורך אין, אוטומטי באופן מוגדר שעון קיץ ידני באופן הוגדרה השעון של הקדמי בלוח( ∙) כאשר -

 (.AT (AUTO) -מ הגדרת את לשנות

 .בשעון הקיץ הגדרת זמן מתקופת שונה בפועל מיושםה הקיץ שעון תקופת -

 (.28 עמוד" )טבלת אזורי זמן " ראה

 ידני באופן הקיץ וזמן הסטנדרטי זמן בין לעבור כדי

 (.22 עמוד" )הגדרת עיר  בית" בסעיף 2- ו 1 הפעולות את בצע. 1

 יציג  את  הגדרת  שעון הקיץ  באזור  הזמן. 7מחוג  המצבים  ( זמן אזור) הבית עיר בעת הצגת ● 

 (.קיץ שעון) DST או(, סטנדרטי זמן) STD(, אוטומטי מיתוג) AT (AUTO)ל לעבור כדי
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AT (AUTO) The watch automatically switches between standard time and daylight 
saving time in accordance with its calendar. 

 STD The watch always shows standard time. 

DST The watch always shows daylight saving time. 

 

 .להלן שמוצג כפי הקיץ זמן הגדרות בין לעבור כדי אחת לשנייה  Aכפתור   את החזק. 2

 
 בחזרה. הכתר את ההגדרה נעל לאחר .2

 

 הערה

 ב בחרי אוטומטי באופן GPS -ה אות מיקום ידעמ רכישת, להלן מתואר במקרים● 

AT הגדרה (AUTO.) 

 .פעולה קבלת לפני בתוקף שהיה מזה שונה הוא הזמן אזור כאשר -

 עיר הבית)אזור  זמן . שינוי לאחר מתבצעת הרכישה כאשר -

 

 ידני באופן נוכחיים ותאריך שעה הגדרת

 GPS אות לקבל תהיה ניתן לא שבו באזור ןבשעו שימוש בעת ידני באופן ניתן  להגדיר שעה ותאריך

 .אפשרי לא תאריך והתאמת אחר אוטומטי שזמן פעם בכל או, זמן כיול אות או

 !חשוב

 .נכונות ותאריך השעה הגדרות כאשר שלהלן ההליך את לבצע צריך לא אתה● 

 עמיד לרכוש, GPS -ה אות לקבלת מתאים למיקום לעבור מומלץ, שלהלן ההליך ביצוע לאחר● 

 מיקום.

 ידני באופן הנוכחיות ותאריך שעה הגדרות את לשנות כדי

 .השנייה לעמדה הכתר את שלוף, מצב בכל.  1

 העיר של( הזמן אזור) העיר לקוד לעבור [1] למחוג השניות  יגרום זה● 

 (.זמן אזור) הבית שנבחרה

 באופן פעולה כל ביצוע ללא דקות משתי ליותר בחוץ הכתר השארת● 

 הכתר על לחץ, קורה זה אם. הכתר פעולותלהפסקת   לגרום יאוטומט

 .שוב הפעולה את התחיל מכן ולאחר, החוצה אותו משוךו

 .( במידה וצריך  זמן אזור) העיר בית הגדרת את שנו. 2

 (.21 עמוד" )הגדרת עיר בית " תחת 2 שלב לבצע(, זמן אזור) ביתעיר  הגדרת את לשנות כדי● 

 .ותאריך השעה הגדרת למצב יעביר את השעון. שניות כעשר במשך C את החזיקו. 3

 .12 לשעה יעבור מחוג השניות יצפצף השעון● 

 השעון  תמיד מראה שעון קיץ

 

 השעון  מחליף  בצורה  אוטומטית בין שעון קיץ ושעון סטנדרטי בהתאם לתאריך

The watch automatically switches between standard time and 

daylight saving time in accordance with its calendar. 

 השעון  תמיד מראה שעון סטנדרטי  
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 .להלן שמוצג כפי הגדרות יעביר  C כפתור   של לחיצה כל, הבאים בשלבים● 

 
 . דקה/  שעה הגדרת את לשנות כדי הכתר את סובב. 4

 ה.הגבוה במהירות התנועה בתכונת להשתמש באפשרותך● 

 ידי על בערב או בבוקר הוא הזמן אם לקבוע באפשרותך● 

 (. ביממה שעות 24) שעות מחוג 4 בדיקת

 החזר  ,נכונים השעון של השנה יום והגדרות, החודש, אם● 

 . למצב  נעילה  הכתר את

 התקדם ,ויום, חודש, שנה הגדרות את לשנות רוצה אתה אם● 

 .להלן, 5 לשלב

 .C לחץ. 5

 2015ספרת העשרות בשנה  ל יעבור [ 1ת ]מחוג  השניו● 

 (.ספרת העשרות) הנוכחית שנהשל ה

 .12 לשעהור יעב 7מחוג מצב ● 

ספרת העשרות  של השנה   את לשנות הכתר את סובבו. 6

 הנוכחית. 

 לספרת השנה )שנה בודדת( להיכנס כדי C על לחצו. 7

ספרת ) שנבחרה הנוכחית לשנה יעבור 1 מחוג השניות● 

 2015 .(האחדות

 .בצהריים 3לשעה  יעבור [7מחוג המצבים ]● 

ספרת ) לשנה ההגדרה את להתאים כדי הכתר את סובב. 8

 (.האחדות

  

 

 

 .חודש הגדרת למצב להיכנס. C על לחצו. 9

 .שנבחר הנוכחי לחודש [ יעבור1מחוג השניות ]● 

 .6לשעה  יעבור [7מחוג המצבים ]● 

 .החודש רתהגד את לשנות כדי הכתר את סובב. 10

 .להכנס להגדרת יום. C לחצו. 11

 .הגדרת היום להתאים כדי הכתר את סובב. 12

 הגבוהה במהירות התנועה בתכונת להשתמש באפשרותך● 

 (. זה הליך של 4 שלב) ותאריך הגדרת השעה למצב לחזור כדי C על לחץ● 

 .הכתר את דחוף ונעל , לאחר ההגדרה . 13 

 .12 וג השניות עומד על השעההשעון המקומי יתחיל כשמח● 

 חודש, שנה) לתאריך בהתאם אוטומטי באופן ישתנה 7ידי מחוג המצבים  על שיצוין בשבוע היום● 

 (.ויום

 הערה
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אין צורך  לשנות  תאריך זה   .הינו אוטומטי מחשב את התאריך גם לשנות מעוברות השנה לוח● 

 .  3מלבד בעת החלפת סוללה או שרמת הטעינה  הגיע  ל

 המחוגים התאמת

 יכול זה. למחוגים  לצאת  מסנכרון לגרום יכול זה, חזקה השפעה או למגנטיות חשוף השעון אם

 . GPS אות קבלת למרותשעה מקומית שגויה  או/  ו שגוי לתאריך לגרום

 

 לכוונון ניתן. לעת מעת [ 3[ ושעות ]2[ דקות ]1מחוג  השניות ] את מכוון אוטומטי באופן השעון

 .ידני באופן םמחוגי

 .שעות מחוג 3 עם זמנית בו מותאם( ביממה שעות 24) שעות מחוג 4● 

 

 

 

 

  יום/ סינכרון מחוגים 

 ראה הליך  מלא  בהמשך

מחוג המצבים (, ביממה שעות 24)מחוג שעות קטן 6מחוג דקות קטן ו 5  כי מחוגים מבחין אתה אם 

 .ידנית תאמהה לבצע יש ,הנכון במקום אינם  8 או מחוון יום,  7

 !חשוב

תר למקומו ונעל אותו, המחוגים יזוזו למקומותיהם לאחר  ביצוע כהחזר את ה, ההתאמה לאחר● 

 השינוי

 סנכרון מחוגים ומחוון יום 

 !חשוב

 .נכונה בצורה יום או/  ו הזמן את המציין השעון אם זה בסעיף ההליך את לבצע צריך לא אתה● 

 .השנייה ללחיצה החוצה הכתר את משוך, מצב בכל.  1

 ומחוג השניות שהשעון יצפצף עד B את החזיקו. 2

 .שניות חמש בערך לוקח זה. 12 לשעה ינוע

 זה בשלב. 12 מציין שעה 1מחוג השניות  כאשר B שחרור● 

מחוג ,1 מחוג השניות של אוטומטית התאמה יתחיל השעון

 .3ומחוג השעות  ,2הדקות 

 

 

 

 .12מצביאים על שעה  3ומחוג השעות  ,2מחוג הדקות ,1 תמחוג השניו כאשר הושלמה ההתאמה● 
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 עד[ Aאת כפתור ]  בערך שניות לשתי את החזק, 6 בשעה( ביממה שעות 24) שעות מחוג 4 כאשר● 

 .לנוע מתחיל  3שמחוג השעות 

 .C לחץ. 3

 6ומחוג שעות קטן  5מחוג דקות קטן  אם בדוק● 

 .12 בשעה נעצרים

ומחוג שעות  5קטן  מחוג דקות של המיקום אם● 

אותם  להתאים כדי הכתר את סובב, נכון אינו 6קטן 

 .12 לשעה

 התנועה בתכונת להשתמש באפשרותך● 

 .המחוגים כוונון בעת הגבוהה במהירות

 .C לחץ. 4

 .12[ עומד על שעה7מחוג המצבים ]י אם בדוק● 

 סובב, 12[ אינו 7מחוג המצבים ] של המיקום אם● 

 .12 לשעה אותו להתאים כדי הכתר את

 +.הידיים כוונון בעת הגבוהה במהירות התנועה בתכונת להשתמש באפשרותך● 

 .C. לחץ על 5

 .לזוז 8 יגרום למחוון יום זה● 

 .1ב עוצר 8שמחוון יום  עד המתן● 

 .שהוא עד הכתר את סובב, 1 לא נמצא ב 8 אם מחוון יום● 

 . הידיים כוונון עתב הגבוהה במהירות התנועה בתכונת להשתמש באפשרותך● 

 .נעל את הכתר. 6

 

 השעון יחזור למצב שעון מקומי.

 

 !חשוב

 פעולת יפסיק את אוטומטי באופן פעולה כל ביצוע ללא דקות 30- מכ יותר בחוץ הכתר השארת● 

 מחדש להפעיל כדי החוצה אותו למשוך מכן ולאחר בחזרה הכתר את דחוף, יקרה זה אם. ההתאמה

 .להמההתח ל"הנ ההליך את

 מקומותב יום או/  המחוגים עם 1 בשלב שהתחלת למצב השעון  רהחזרת הכתר למקומו יחזי

 .שלהם יםהחדש המותאמים

 

 מפרט השעון ותכונות

 (אות במידע התאמה לא) לחודש שניות 15: ± רגילה בטמפרטורה דיוק

 בשבוע יום, יום, ביממה שעות 24, שניות, דקות, שעות: זמן מדידת

 2000-2099 מהשנה אוטומטי מתוכנת מראש שנה לוח: השנ לוח מערכת

 והזמן זמן אזורי 40- מ אחד להקצות ניתן( זמן אזור) סיטי העולמי והשעון( זמן אזור) העיר בית: אחר

 Standard Time אוטומטי מיתוג( / קיץ זמן) הקיץ שעון; מתואם אוניברסלי

 

( בזמן מידע, מיקום מידע) ידני GPSאות  קבלת, אוטומטי GPS -ה אותמקבל : תכונות קבלת אותות

 . אוטומטיאות כיול זמן רדיו 

 (JJY, MSF / DCF77ל) אוטומטי משדר בחירת
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 ,JJY (40 kHz / 60 kHz), BPC (68.5 kHz), WWVB (60 kHz), MSF (60 kHz): סימני קבלת אותות

DCF77(77.5 kHz) 

 האחרונה הקבלה תוצאת תצוגת

 אוטומטי הקיץ ןזמ/  סטנדרטיכיוון שעון 

 שחלף זמן: מצבים מדידת שניות( 0.05) 1/20: מדידה יחידת" 59.95'23 סטופר :מדידה יכולת

 השני 1: מדידה חידתי :לאחור ספירה

 (דקות 1 של במרווחים) שעות 24: טווח

 יומית התראה :התראה

 וגים.מיקומי  מח של אוטומטי תיקון; נמוכה סוללה התראת; בחשמל חיסכון; נורית: אחר

  

 .שלהלן בתנאים לאור נחשף לאאם חודשים 7 המחזיקה לכ נטענת וסוללה סולארי פנל :כוח ספק

 שניות אחת ליומיים 10זמן בלבד לכ  GPSמקבל אות 

 שניות  אחת לחודש. 36לזמן ומיקום כ  GPSמקבל אות 

 יוםל 1הפעלת תאורה 

 ליום. 1 מבצע: מעורר שעון
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UTC (אםמתו אוניברסלי זמן )זמן ואזורי 

 .מפורטת אינה זו מפה. זמן אזור או עיר מחפש כאשר התייחסות כנקודת במפה השתמש

 

 טבלת אזור זמן

 שעון. של בטבעת מסומנים סמנים מציגה שלהלן הטבלה

הזמן ולוח  י( מקף ב" אזור-) לסימוניעל הלוח של השעון מתאים לפריטים  )∙(הנקודה סימני ● 

 . הזמנים "

 .AT (AUTO) היא הקיץ זמן הגדרת כאשר חל הלןשל המידע

 .GPS -ה אות של המיקום למידע בהתאם תשתנה הקיץ זמן הגדרת● 

 (.22עמוד " )STD / DST שינוי" ראה
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 זמן אזור הגדרת בעת. נרכש GPS אות מיקום מידע כאשר אוטומטי באופן הוא הקיץ זמן הגדרת* 

 .ידני באופן DSTו STD בין הגדרה קיץ זמן לעבור, ידני באופן

 הערה

 .2013 לדצמבר נכון נוכחי הינו לעיל הטבלה של התוכן● 

 (.UTC) המתואם אוניברסלי לזמן בהתאם הנן לעיל בטבלה הזמן אזורי● 

 .בסוגריים נמצא עיר שם, זמן לאזור מוצג( -) מקף כאשר● 


