
 
 5499מספר מנגנון ERA-60 0הוראות הפעלה לשעון 

 

 היכרות 
אנו מברכים אותך על רכישת שעון הקסיו. כדאי להשיג את המירב מרכישתך, נודה לך על 

  קריאת הוראות ההפעלה.
 

 אזהרה !
אינה אחראית על אובדן או כל תביעה בעלולה   CASIO COMPUTER CO. LTDחברת 

 ון זה. להתעורר כתוצאה משימוש בשע
 הסנסור הפנימי של השעון אינו נועד למדידות מקצועיות או דיוק תעשייתי. 

 
 הוראות תפעול השעון יוסברו ע"י האותיות המופיעות בציור :

 
 

 תצוגת שעה :
 כשתי שניות, מעבירה את השעון למצב של תצוגת שעה. C לחיצה על כפתור
 השעון ממצב למצב עפ"י האיור הבא. עבירה את צגמ C לחיצה על כפתור

 
 
 

 
 
 
 

 תצוגת שעה
 

 משנה את תצוגת המסך עפ"י האיור:  Aלחיצה על כפתור במצב של תצוגת שעה, 
 
 
 
 
 
 
 



 
 עיר היעדכיוון 

 
 מופיעה.  ADJעד אשר המילה   Aבמצב של תצוגת שעה, לחץ על כפתור .1
 על מנת לכוון את עיר היעד הנכונה.   Bאו   D לחץ על כפתור .2
 להופיע על התצוגה.  DSTהדבר יגרום למילה    Cלחץ על כפתור  .3
 .OFFל   ONתשנה את הפונקציה בין   Dלחיצה על כפתור  .4
 לצאת ממצב תכנות.  Aלחץ על כפתור  .5

 
 

 כיוון שעה ותאריך
 

  תחיל להבהב.ת ADJהמילה עד אשר  Aבמצב של תצוגת שעה, לחץ על כפתור  .1
על מנת לעבור בין הנתונים השונים עפ"י האיור.                     Cלחץ על כפתור  .2

 
 על מנת לשנות את הנתון המבוקש. Dאו   Bלחץ על כפתור  .3
 לסיום התכנות.  Aלחץ  .4

 
 כיול מחדש של מחוגי השעון

  לעיתים המחוגים עלולים לסטות מהכיוונון בעקבות חשיפה לכוח מגנטי.
                            H-STEהמילהאשר ד ע  Aבמצב של תצוגת שעה , לחץ על כפתור  .1

 תוצג בצג התחתון .
                        , כל לחיצה על כפתור זה מעבירה את הכיוון של אחד Cלחץ על כפתור  .2

                ,         12א כי כל מחוג מצביע על השעה המחוגים על פי האיור למטה. יש לווד
                                  יש לכוון אותו בעזרת כפתורים 12מידה והוא אינו מצביע על השעה ב

D   אוB. 
 לסיום התכנות Aלחץ על כפתור  .3

 

 

 
 
 
 
 

 מד טמפרטורה
השעון מצוייד בחיישן המסוגל למדוד את לחץ האוויר )לחץ ברומטרי( ובחיישן למדידת 

 הטמפרטורה. השעון מגיע מכויל, אך ניתן לכייל אותו גם באופן עצמאי.
 כיצד לבדוק לחץ ברומטרי וטמפרטורה

השונים. השעון  במצב של תצוגת שעה או בכל אחד ממצבי החיישנים Dלחץ על כפתור 
 באופן אוטומטי ייחל במדידה, לאחר מספר שניות תופיע התוצאה על הצג

 * תוצאת הלחץ הברומטרי תופיע ביחידות מיליבר
 צלזיוס. 0.1* תוצאות הטמפרטורה יופיו היחידות של 

   60מעלות ועד + 10באם המדידה אינה בטווח של מינוס  ----* צג הטמפרטורה יציג 
 וס.מעלות צלזי  
 
 
 

Upper display Selected hand 

Flashing 00 Second hand 

Flashing 0:00 Hour and minute hands 

Flashing SUB Dial hand 



 
 כיול  מד הטמפרטורה

 בצע מדידה בעזרת מכשיר אחר. 1 
 להיכנס למצב של מד טמפרטורה D. לחץ על כפתור 2 
 כשתי שניות עד אשר הטמפרטורה מופיעה בצג העליון.  A. לחץ על כפתור 3 
 שנה את הערך המבוקש Bאו/ו  D. בעזרת כפתור 4 
 לצאת ממצב תכנות. A. לחץ על כפתור 5 

 
 
 

 סטופר
 להיכנס למצב של סטופר Cלחץ על כפתור 

 שניות. 59.99דקות ו  59 שעות 23 טווח הפעולה של הסטופר עד
 

 מדידת זמן
 על מנת שהסטופר יתחיל לעבוד. Eלחץ על כפתור  .1
 על מנת לעצור את מדידת הסטופר. E לחץ על כפתור .2
 .00על מנת לאתחל את הסטופר למצב התחלה  Aלחץ על כפתור  .3

 
 טיימר

 כיוון טיימר
 עד אשר המסך מהבהב. Aלחץ על כפתור  במצב של תצוגת טיימר , .1
 על מנת לשנות את הנתונים.  Dאו  Bלחץ על כפתור  .2
 לצאת ממצב תכנות. Aלחץ על כפתור  .3

 
 

 שעון מעורר
 שעונים מעוררים, שעון נודניק וסיגנל שעה עגולה.                                   זה ארבעהבשעון 

 
 כיוון שעון מעורר

 על מנת לעבור בין השעונים השונים.   D במצב של שעון מעורר, לחץ על כפתור .1
 עד אשר המסך מהבהב. Aלאחר שנבחר השעון שאותו רוצים לכוון, לחץ על כפתור  .2
 על מנת לעבור בין השעות לדקות. Cלחץ על כפתור  .3
 על מנת לכוון את הזמן המבוקש.  Dאו  Bלחץ על כפתור  .4
 ליציאה ממצב תכנות.  Aעל כפתור לחץ  .5

 
 הדלקה/כיבוי של השעון המעורר

 על מנת לעבור בין השעונים השונים.   D במצב של שעון מעורר, לחץ על כפתור .1
על מנת לבחור מצב של  Aלאחר שנבחר השעון שאותו רוצים לכוון, לחץ על כפתור  .2

 (.ON( או דלוק )OFFכבוי )
 

 ההדלקה/כיבוי של סיגנל שעה עגול
 .  SIGעד שיוצג השעון  D במצב של שעון מעורר, לחץ על כפתור .1
 (.ON( או דלוק )OFFעל מנת לבחור מצב של כבוי ) Aלחץ על כפתור  .2

 
 
 
 
 
 



 
 מידע על התאורה האוטומטית

הפעלת התאורה האוטומטית, גורמת לכך שהתצוגה תואר לשתי שניות, בכל פעם שהיד 
אוטומטית מופעלת רק כאשר אמת התאורה נמצאת מעלות. התאורה ה 40תופנה בזוית של 

 מתחת לסף מסוים, היא לא תופעל כאשר יש אור בהיר בסביבה.

 
 אזהרה !

 * כאשר הינך קורא את השעה, וודא כי אתה עושה זאת בבטחה, במיוחד בזמן פעילות 
 שעלולה לגרום לפציעות.   

 רכיבה על אופנוע וכדומה,  * לפני ביצוע פעילות ספורטיבית כגון רכיבה על אופניים,
 וודא כי פונקצית התאורה האוטומטית כבויה, על מנת להימנע מהפעלת התאורה לשווא    
 ולמנוע הסחת דעת מיותרת שעלולה לגרום לפציעות.    
 

 הפעלת התאורה האוטומטית 
במשך מספר שניות על מנת לעבור בין האפשרויות של  Bבצג השעה, לחץ על כפתור 

( או כיבוי האפשרות )יעלם הסימן אינדיקציהעל המסך  תוצגתאורה האוטומטית )הפעלת ה
על המסך(. כאשר האפשרות של תאורה אוטומטית מופעלת הסימן יופיע גם בכל שאר 

 הצגים של השעון. 

 
 
 

 תפעול צליל תפעול
 בשעון זה ניתן להשתיק את צליל התפעול של השעון. 

 מופיעה  ADJעד אשר המילה   Aתורבמצב של תצוגת שעה, לחץ על כפ .1
 ( MUTEעל מנת לבחור את פונקצית הצלצול )יופיע איור של תו או המילה  D.לחץ על 2
 ל מנת לבחור את הערך המבוקשע  D.לחץ על כפתור 3
 ליציאה ממצב תכנות Aלחץ על כפתור . 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


