הוראות הפעלה למנגנון 3284

אודות המדריך הזה
• תלוי בדגם השעון שלך ,טקסט התצוגה מופיע בתור דמויות כהות על רקע בהיר ,או דמויות בהירות
על רקע כהה .כל תצוגות המדגם במדריך זה מוצגות באמצעות דמויות כהות על רקע בהיר.
• פעולות הכפתור מסומנות באמצעות האותיות המוצגות באיור.
• כל חלק במדריך זה מספק לך את המידע הדרוש לך לביצוע פעולות בכל מצב.
• שים לב כי איורי המוצר במדריך זה מיועדים לעיון בלבד ,ולכן המוצר בפועל עשוי להראות שונה
במקצת מהמתואר באיור.

הוראות כלליות
• לחץ על  Bכדי לעבור ממצב למצב.
• לאחר ביצוע פעולה במצב כלשהו ,לחיצה על  Bחוזרת למצב שעון הזמן.
• השעון חוזר למצב שעון הזמן באופן אוטומטי אם אינך מבצע כל פעולה כפתור במשך דקה או
שתיים במצב אזעקה ובמצב הגדרת זמן.
• בכל מצב ,לחץ על  Cכדי להאיר את התצוגה

תצוגת שעה

השתמש במצב שעון זמן כדי להציג את השעה והתאריך הנוכחיים.

לעבור בין  12שעות ל  24שעות זמן במצב זמן ,לחץ על  Aכדי לעבור בין הפורמט  12שעות ל 24
שעות.
• בתבנית של  12שעות ,מחוון ה PM -מופיע לזמנים בטווח הצהריים עד השעה  .23:59ואף
אינדיקטור לא מופיע לזמנים בטווח של חצות עד  11:59בבוקר.
• בתבנית  24שעות ,הזמנים מוצגים בטווח של  0:00עד  ,23:59עם H24

אזעקה  /שעון מעורר

כאשר האזעקה היומית מופעלת ,האזעקה נשמעת למשך  20שניות בזמן הקבוע בכל יום .כאשר אות
הזמן לפי שעה מופעל ,השעון מצפצף כל שעה בשעה.
• כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב האזעקה ,אליו נכנסים בלחיצה על ( Bעמוד ה .)4-
להגדרת זמן האזעקה
 .1במצב האזעקה ,לחץ על  .Cהשעה מספרת באפר כי הם נבחרו.
• פעולה זו מפעילה את האזעקה באופן אוטומטי.
 .2לחץ על  Cכדי לשנות את הבחירה ברצף הבא.

 .3לחץ על  Aכדי להגדיל את הספרות שנבחרו .לחיצה ארוכה על  Aמשנה את המספר במהירות
גבוהה.
• הפורמט ( 12שעות ו  24-שעות) של זמן האזעקה תואם לפורמט שבחרת לתזמון זמן רגיל.
• בעת הגדרת זמן האזעקה בתבנית של  12שעות ,דאגו להגדיר את השעה בצורה נכונה לבוקר או
אחר הצהריים (.)PM
 .4לאחר הגדרת זמן האזעקה ,השתמש ב C -כדי לחזור למצב האזעקה.
• אם אינך מפעיל אף כפתור למשך דקה אחת או שתיים בזמן שהבחירה נמשכת ,האפרה נעצרת
והשעון חוזר למצב שעון הזמן באופן אוטומטי.
להפסקת האזעקה
לחץ על כפתור כלשהו כדי לעצור את האזעקה לאחר שהיא מתחילה להישמע.

כדי להפעיל ולכבות את האזעקה היומית ואת זמן השעה
לחץ על  Aבמצב האזעקה כדי לשנות את מצב האזעקה היומית ואת האות השעתי ברצף הבא.

לבדיקת האזעקה
לחץ לחיצה ממושכת על מצב זמן אזעקה כדי להפעיל את האזעקה.

סטופר

מצב שעון העצר מאפשר למדוד זמן שחלף ,זמנים מפוצלים ושני גמרים .טווח שעון העצר הוא
 59דקות 59.99 ,שניות.
• שעון העצר ממשיך לפעול ,מופעל מחדש מאפס לאחר שהוא מגיע לגבולו ,עד שתפסיק אותו.
• פעולת מדידת שעון העצר נמשכת גם אם תצא ממצב שעון העצר.
• יציאה ממצב שעון עצר בזמן שזמן מפוצל מוקפא בתצוגה מנקה את זמן הפיצול וחוזר למדידת הזמן
שחלף.
• כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב שעון עצר ,אליו נכנסים בלחיצה על B

כדי למדוד זמנים עם סטופר
(א) מדידת זמן שחלף

כיוון שעון

השתמש במצב הגדרת הזמן כדי לקבוע את השעה והתאריך הנוכחיים.
לקביעת השעה והתאריך
 .1השתמש ב  Bכדי להיכנס למצב הגדרת הזמן (עמוד ה .)5-
• הספרות של השנייה מהבהבות מכיוון שהן נבחרות.
 .2לחץ על  Cכדי לשנות את הבחירה ברצף הבא.

 .3בזמן שספרות השנייה נבחרות (מהבהבות) ,לחץ על  Aכדי לאפס את השניות
 .אם תלחץ על  Aבזמן שספירת השנייה בטווח שבין  30ל  ,59-השניות מאופסות ל 1 -ונוסף לדקות.
אם ספירת השנייה היא בטווח של  00עד  ,29ספירת הדקה אינה משתנה.
 .4כאשר כל ספרות אחרות (מלבד שניות) נבחרות (מהבהבות) ,לחץ על  Aכדי להגדיל את המספר.
בעוד שנבחר יום השבוע ,לחיצה על  Aעוברת ליום המחרת .לחיצה ארוכה על  Aמשנה את הבחירה
הנוכחית במהירות גבוהה.
 .5לאחר שתגדיר את השעה והתאריך ,לחץ על  Bכדי לחזור למצב שעון הזמן.
• אם אינך מפעיל אף כפתור למשך דקה אחת או שתיים בזמן שהבחירה מהבהבת ,ההבהוב נעצר
והשעון חוזר למצב שעון הזמן באופן אוטומטי.

