מנגנון 5522
מידע על המנגנון
● בהתאם לדגם של השעון שלך ,טקסט תצוגה יכול להופיע כרקע כהה על רקע בהיר ,או תצוגה בהירה על רקע כהה .כל מציג המדגם במדריך זה מוצג באמצעות דמויות כהות על רקע בהיר.
● פעולות הלחצנים מסומנות באמצעות האותיות שמוצגות באיור.
● שים לב איורי המוצר במדריך זה נועדו לעיון בלבד ,ולכן המוצר בפועל עלול להיראות שונה במקצת מאשר מתואר על ידי המחשה

●

● במצב מדידת הזמן ,לחץ  Dכדי להיכנס למצב שעון העצר.
● לקבלת מידע נוסף על שימוש מצב סטופר ,ראה "כדי להיכנס למצב סטופר"
●בכל מצב (למעט מצב תיכנות) ,הקש  Lכדי להאיר את התצוגה.

● לחץ על  Cכדי למחזור בין המצבים כמוצג להלן.
כדי לחזור למצב מדידת זמן מכל מצב אחר ,החזק  Cלמשך כשתי שניות

World Time Mode

Countdown Timer Mode

Alarm Mode

Stopwatch Mode
change as follows.

פונקציות כלליות (כל מצבים)
תפקידי הפעולות המתוארות בסעיף זה ניתן להשתמש בכל המצבים
חזרה אוטומטית
אם אינך לבצע כל פעולה במשך כ שניים או שלוש דקות תוך קביעת הגדרות (הגדרה מהבהב על הצג הדיגיטלי) בכל מצב ,את השעון יהיה
לצאת למבצע ההגדרה ולחזור לתצוגה רגילה.
גְ ִלילָ ה
כפתורי  Bו D -משמשים על מצב ההגדרה כדי לגלול נתונים בתצוגה.
תוך כדי לחיצה על  ,Lלחץ כל כפתור C
● פעולה זו תגרום למחוגים לעבור למקום שבו הם אינם חוסמים את התצוגה של הצג הדיגיטלי.
לחיצה רציפה על  ,Lלחץ כל כפתור  , Cתחזיר את מחוגי השעון למקומם.

מצב תצוגת שעה
השתמש מצב מדידת הזמן להגדיר ולהציג את השעה הנוכחית ותאריך

PM indicator

כיוון עיר היעד
ישנן שתי הגדרות עיר הבית :למעשה בחירת בית העיר ,ובחירה באפשרות זמן סטנדרטי או בשעון חורף
.1במצב מדידת הזמן ,החזק עד שהחיווי  Hold SETמהבהב נעלם מהתצוגה ומהבהב שם עיר היעד בתצוגה.
● זה מציין את מצב הגדרת עיר הבית.
 .2השתמש  )+( Dו )-( B -כדי לגלול קודי העיר בתצוגה.
● לפרטים על קודי העיר ,לראות את "לוח קוד סיטי" בחלק האחורי של חוברת זו.
● לחיצה רצופה גוללת את שמות הערים במהירות גבוהה.

 .3לאחר ההגדרה,לחץ על  Aכדי לחזור אל מצב מדידת הזמן.

שינוי שעון סטנדרטי לשעון קיץ
.1במצב מדידת הזמן ,החזק עד שהחיווי  Hold SETמהבהב נעלם מהתצוגה ומהבהב שם עיר היעד בתצוגה.
 .2לחצו על  Cכדי להציג את מצב הגדרת שעון הקיץ.
 .3לחץ על  Dכדי לעבור בין שעון קיץ (אונ) ו .)Standard Time (OFF
● שים לב שאתה לא יכול לעבור בין שעון הקיץ וזמן רגיל תוך  UTCנבחרה כעיר הבית שלך.
 .4לאחר ההגדרה היא הדרך בה אתה רוצה ,לחץ  Aעל כדי לחזור אל מצב מדידת הזמן.
● מחוון  DSTמופיע על המסך כשעון הקיץ מופעל.

כיוון שעה ותאריך
.1במצב מדידת הזמן ,החזק עד שהחיווי  Hold SETמהבהב נעלם מהתצוגה ומהבהב שם עיר היעד בתצוגה.
 .2לחצו על  Cכדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג להלן כדי לבחור את ההגדרות האחרות.

Seconds

DST

12/24-Hour Format

Home City

Hour

Minute

Month

Year

Button Operation Tone On/Off

Day

 .3כאשר המדידה זמן הגדרה שברצונך לשנות מהבהב ,לבצע את הפעולה המתוארת להלן.
Do this:

Screen

To do this:
Press D.

Toggle between 12-hour (12H) and 24-hour
(24H) timekeeping

Press D.

Reset the seconds to 00
Change the hour or minute

Use D (+) and B (–) to
change these settings.
 Holding down either button
scrolls at high speed.

Change the year
Change the month or day

 .4לחץ על כפתור  Aלצאת ממצב תיכנות

סטופר
● טווח המדידה של סטופר הוא  23שעות 95 ,דקות 95.55 ,שניות .זמן שחלף חוזר לאפס אוטומטית ותזמון ממשיך משם כאשר הוא הגיע המספר המרבי המותר.
כדי להיכנס למצב סטופר
אתה יכול להיכנס למצב שעון עצר באמצעות אחת מהשיטות שלהלן.

הגדרת זמן יעד
 .1אפס את סטופר לכל אפסים.
 .2החזק עד שחיווי  Hold SETמהבהב נעלם מהתצוגה וספרת השעה מתחילה להבהב.
 .3השתמשו  )+( Dו )-( B -כדי לשנות את הגדרת השעה.
● לחיצה רצופה מעבירה את הנתונים במהירות גבוהה.
● במשך זמן יעד של  24שעות ,להגדיר  00שעות  00דקות.
 .4לחצו על  Cכדי לעבור את ההגדרה הדקה.
 .9השתמשו  )+( Dו )-( B -כדי לשנות את הדקות.
 .6לחצו על  Cכדי להציג את אזעקת זמן יעד  on / offהגדרה.
 .7לחצו על  Dכדי להעביר את הצפצוף מופעל לכבוי.
● מחוון  TGTיוצג במצב סטופר בזמן שהוא מופעל
 .8לאחר כל ההגדרות באופן רצוי ,קש  Aכדי לצאת ממסך ההגדרה.

טיימר
הטיימר ניתן להגדיר בטווח של דקה אחת ל  60-דקות .נשמעת התראה כאשר הספירה לאחור מגיעה לאפס.
כדי להיכנס למצב טיימר ספירה לאחור ,השתמש  Cכדי לבחור את מצב הטיימר
אם פעולת הטיימר מתבצעת ,לחצו  Dלהשהות אותו והקש  Bכדי לאפס את זמן היעד לעת ההתחלה שלו.
● אם פעולת הטיימר עצר ,לחץ  Bכדי לאפס את שעון העצר לזמן ההתחלה שלו.
 .1חזק עד שחיווי  Hold SETמהבהב נעלם מהתצוגה ואת הספרות הדקה מתחילה להבהב.
 .2השתמשו  )+( Dו )-( B -כדי לשנות את הדקות.
 .3הקש  Aכדי לצאת ממסך ההגדרה.

בדיקת הזמן המקומי בתוך אזור זמן אחר
אתה יכול להשתמש במצב זמן העולם כדי להציג את השעה הנוכחית באחד  31אזורי זמן ( 48ערים) ברחבי העולם .העיר שנבחרה במצב השעון העולמי נקראת "העיר זמן העולם".
● מחוג השעות מצביע על העיר בית הנבחר הנוכחי.
● בעת כניסה למצב שעון העולמי ,יופיע קוד העיר הנבחר כעת שם העיר (אנגלית) גלול על שמות הערים לאחר מכן ,קוד העיר יישאר בתצוגה.
● ניתן להציג את השם (באנגלית) של עיר הבית שלך על ידי לחיצת A

שעון מעורר
אתה יכול להגדיר חמישה שעונים מעוררים .אחד האזעקות היא אזעקה נודניקית שחוזרת כל חמש דקות ,עד שבע פעמים.
ניתן גם להפעיל על זמן לפי שעה  ,Signalדבר אשר יגרום את השעון מצפצף פעמיים בכל שעה עגולה.
כדי להיכנס למצב המעורר
השתמש  Cכדי לבחור את המצב המעורר
● מסך האזעקה הנודניקית מוצג על ידי  ,SNZבעוד מסכי אזעקה האחרים ממוספרים  AL1דרך  .AL4מסך איתותי זמן לפי השעה הוא הצביע על ידי .SIG
● כאשר אתם נכנסים המצב המעורר ,הנתונים שהצגתם בעת אחרונה יצאה במצב מופיע לראשונה.
כיוון שעון מעורר
 .1במצב מעורר ,השתמש  Dלהציג את האזעקה הגדרותיו ברצונך לשנות.

SNZ
 .2החזק עד שחיווי  Hold SETמהבהב נעלם מהתצוגה מהבהבת.
●  ALMמופיע בתצוגה ,המציין כי הגדרת ההתראה מופעל.
 .3לחצו על  Cכדי להזיז את ההבהוב בין השעה ואת הספרות הדקה.
● הספרות שנבחרה הן אלה מהבהבים.
 .4השתמש  )+( Dו )-( B -כדי לשנות את הגדרות השעה והדקה.
● לחיצה רצופה או מגילות כפתור במהירות גבוהה.
 .9לחץ על  Aכדי לצאת ממצב ההגדרה.

כדי לבדוק את השעון המעורר
במצב המעורר ,חזק  Dלהשמיע את הצלצול.

תאורה
התצוגה של השעון מוארת לקריאה קלה בחושך.
כדי להפעיל את התאורה ,לחץ על  Lבכל מצב כדי להאיר את התצוגה.
● ניתן להשתמש בהליך הבא כדי לבחור באפשרות  1.9שניות או שלוש שניות כמו משך התאורה.
כדי לשנות את משך התאורה
.1במצב מדידת הזמן ,החזק עד שהחיווי  Hold SETמהבהב נעלם מהתצוגה ומהבהב שם עיר היעד בתצוגה.
 .2לחץ עשר פעמים על  Cכדי להציג את מסך הגדרות משך תאורה.
● הגדרת משך התאורה הנוכחי ( 1או  )3יהיה מהבהב בתצוגה.
● הצגת הרצף בשלב  2של ההליך תחת "כדי להגדיר את הזמן הדיגיטלי גדרות תאריך" (עמ ' )E-21לקבלת מידע על אופן כדי לגלול בין מסכים שוקע.
 .3לחץ על  Dכדי לעבור את תקופת ההארה בין שלוש שניות ( )3ומותאמת  1.9שניות ( 1מוצג).
 .4לאחר כל ההגדרות באופן רצוי ,קש  Aכדי לצאת ממסך ההגדרה.

כיול מחוגי השעון
לעיתים עקב מכה או כוח מגנטי השעון עלול לצאת מכיול.
במצב מדידת הזמן ,החזק  Aבמשך כחמש שניות עד  00:00יחל להבהב .לשחרר את הלחיצה אחרי  00:00מהבהב.

אם מחוגי השעות והדקות אינם בשעה  ,12השתמש  )+( Dו )-( B -כדי להתאים אותם עד אשר יצביעו על השעה .12
● לחיצה רצופה אחד מלחצני מעביר את המחוגים במהירות גבוהה.
 .3לחץ על  Aכדי לחזור למצב מדידת הזמן .בדוק כדי לוודא כי הזמן המצוין על ידי המחוגים תואמת לשעה על הצג הדיגיטלי .אם הזמניים אינם תואמים ,בצע את הליך התיקון הנ"ל שוב.

צפצוף מקשים
אתה יכול להפוך את להפעיל או לכבות את צפצוף הלחצנים.
● גם אם צליל כפתורי ההפעלה מושבת ,שעון מעורר זמן יעד ,אזעקות ,סמן הזמן לפי שעה ,ו ביפרים אחרים יפעלו כרגיל.
הפעלה או כיבוי של צלצול הכפתורים
.1במצב מדידת הזמן ,החזק עד שהחיווי  Hold SETמהבהב נעלם מהתצוגה ומהבהב שם עיר היעד בתצוגה.
 .2לחצו על  Cתשע פעמים כדי להציג את טון פעולת לחצן הפעלה  /כיבוי המסך
המסך יציג אחד ממקשים או .MUTE
 .3לחצו  .Dכדי לעבור את ההגדרה בין ( KEYמופעל) ו ( MUTEכבוי).
 .4לאחר כל ההגדרות באופן רצוי ,קש  Aכדי לצאת ממסך ההגדרה.

