
 5623הוראות הפעלה למנגנון 

 

 ... העבודה תחילת לפני

 .בו לשימוש נוחות דרכים ומציג השעון של כללית סקירה מספק זה חלק

 

 !ָחׁשּוב

 כללית להתייחסות מיועדות מדידה פונקציות קריאות. במיוחד ייעודי מדידה מכשיר אינו זה שעון● 

 .בלבד

 '. ווכ צלילה, עור צלילת בזמן בו להשתמש ניתן● 

 הצלילה בפונקציית שימוש

 

 הערה

 במקצת שונה להיות עשוי איור. ההסבר על להקל כדי נוצרו זה פעולה במדריך הכלולים האיורים● 

 .מייצג שהוא מהפריט

 

 תצוגת שעון 

 

 

 בשבוע יום

A הבית בעיר השבוע יום על מצביע המצב מחוג, שנה לוח במצב. 

B קיץ שעון הגדרת 

 .הנוכחית הקיץ שעון הגדרת לע מצביעה המצב מחוג



C [D] 

 [.D] על מצביע המצב מחוג, צלילה במצב

 D גאות רמת 

 .שצוינה ביציאה הנוכחית הגאות רמת על מצביעה המצב מחוג, הגאות גרף במצב

E [ST] 

 [.ST] על מצביעה המצב מחוג, עצר שעון במצב

F [TR] 

 [.TR] על מצביע המצב מחוג, טיימר במצב

G [AL] 

 [.AL] על מצביעה המצב מחוג, עקהאז במצב

H אזעקה של כיבוי/  הפעלה הגדרת 

 .מושבתת או מופעלת האזעקה אם מציין מחוג השניות , אזעקה במצב

[ON :]מופעלת אזעקה [OFF :]מושבתת אזעקה 

 טיסה מצב הגדרת, הטלפון חיבור מצב, האחרונה התוצאה את קיבלתי

 על שבוצעה האחרונה בפעם הכוונון פעולת של התוצאה את המציינת האות על מחוג השניות מצביע

 מוצלחת אוטומטית זמן התאמת([: Y (YES. ]לטלפון מותאם אינו השעון כאשר זמן כיול אות קבלת ידי

[N (NO :])נכשלה אוטומטית זמן התאמת 

 .לטלפון משויך השעון כאשר לטלפון השעון בין החיבור מצב את מחוג השניות מציין

[Y (YES :])שלך לטלפון מחובר השעון. 

[N (NO :])שלך לטלפון מחובר אינו השעון. 

 .מושבתת או מופעלת( טיסה מצב) אוטומטי זמן התאמת אם מחוג השניות מציין

[Y (YES :])(מושבת טיסה מצב) מופעלת אוטומטי זמן התאמת 

[N (NO :])(מטוס דגם מופעל) מושבתת אוטומטי זמן התאמת 

J [C] 

 [.C] אל תפנה השנייה היד, מתחיל לפוןלט החיבור כאשר

K [RC] 

 .מתבצעת בזמן הכיול אות שקבלת בזמן[ RC] על מחוג השניות מצביע

 



 ניווט בין מצבים 

 .המצבים בין לעבור כדי( C) על לחץ

 .השנה לוח למצב להיכנס כדי לפחות אחת שנייה למשך( C) מקש את החזק*,  מצב בכל● 

 .הצלילה למצב להיכנס כדי לפחות שניות שתי למשך( C) המקש את החזק*,  מצב בכל● 

 .צלילה מצב מלבד* 

 

 לטלפון חיבור● 

 [.C] על מצביעה השנייה שהיד עד לפחות שניות 0.5 למשך( D) המקש את החזק

 



 

 יםמצב סקירת

 שנה לוח מצב● 

 .הנוכחית השעה את מציינות הראשית והשנייה הדקה, השעה

 (.כפול זמן) אחר זמן מציגות הדקהו השעה המחוגים הקטנים של

 

A שעות 24 בכל אחת מהפכה( שעות 24) נוכחי מיקום זמן. 

B הנוכחי במקום השבוע יום 

C כפול זמן שעה 

D כפול זמן דקה 

E (שעות 24 יד) כפולה זמן שעת 

י. הצהריים אחר P -ה ולצד, פעמים כמה למשך A לצד המחוג מכוון  .פִּ

F נוכחי מיקום תאריך 

 זמן כיול אות באמצעות זמן תהתאמ

 [.RC] על מצביע מחוג השניות עד לפחות שניות 0.5 למשך( D) המקש את החזק

 .לטלפון משויך שהשעון בזמן זמן כיול אות קבלת פעולת לבצע ניתן לא● 

 כפול וזמן הנוכחי המיקום זמן החלפת

 .לפחות שניות שלוש למשך( B) המקש את החזק

 השעון זמן את התאיםל כדי זוג לטלפון חיבור

 [.C] על מצביע שמחוג השניות עד לפחות שניות 0.5 למשך( D) המקש את החזק

 מזווג טלפון מחפש

 לפחות שניות חמש למשך( D) המקש את החזק

 

 



 צלילה מצב● 

 מרווח זמן ואת שעבר הצלילה זמן את מציינות שעות 24- ו שנייה, דקה, שעה מחוגי, זה במצב

 .השטח

 צלילה זמן

 לחוץ המקש את החזק, הצלילה זמן מדידת את לעצור כדי ●

(D )לפחות שניות שתי למשך. 

 .שטח מרווחי במדידת מתחילה הצלילה זמן מדידת עצירת●  

 

A צלילה שעות 

 .צלילה של שעתיים על המעידה, אחת מהפכה המחוג מבצע

 .שעתיים אחרי 12 -ו צלילה זמן של שעה אחרי שש על המחוג מצביע, 12 מהשעה החל

B דקות דקות צלילת 

 .יחד נעות והדקות השעות

C צלילה זמן שניות 

 השטח פני מרווח

 (.D) על לחץ, השטח מרווחי מדידת את לעצור כדי● 

 .הצלילה זמן במדידת מתחילה השטח מרווחי מדידת עצירת● 

 

 



A מרווח של תשעו 24 המציין אחד סיבוב מחוג זה מבצע( שעות 24 של זמן) שעות משטחי מרווח 

 מרווח זמן של שעות 12 אחרי שש השעה על מחוג זה מצביע, 12 מהשעה החל. השטח פני על זמן

 .שעות 24 אחר 12- ו משטח

B משטח מרווח שעות 

 C משטח מרווח דקות 

 D משטח מרווח שניות 

 

 גאות גרף מצב● 

 .שציינת בנמל הנוכחית השעה את מציינות והדקה השעה של המחוגים

 .הנוכחית השעה את מציינות הראשית והשנייה הדקה ,השעה● 

 

A הגאות רמת 

B שנבחר בנמל הנוכחי הזמן 

 עצר שעון מצב● 

 .שעבר העצר שעון זמן על מצביעות והדקה השעה של מחוג השניות

 .הנוכחית השעה את מציינים הראשיים והדקות השעה שעוני● 

 .וכחיתהנ השעה את מציינים הראשיים והדקות השעה שעוני● 

 

A שניות שעון עצר 

B שעות שעון עצר 

C דקות שעון עצר 

D  לצד המחוג מכוון )שעות 24שעות שעון עצר )זמן A  ולצד12עד  0למשך שעות , P  עד  12שעות

24. 



 טיימר מצב● 

 .הנוכחי לאחור הספירה זמן את מציינות והדקות מחוג השניות

 .הנוכחית ההשע את מציינים הראשיים והדקות השעה שעוני● 

 

A  טיימרשניות 

B  רטיימשעות 

C  טיימרדקות 

D  לצד המחוג מכוון) שעות 24)זמן  טיימרשעותA   ולצד12עד  0למשך שעות ,P   24עד  12שעות. 

 

 )שעון מעורר( אזעקה מצב● 

 .האזעקה זמן את מציינות מחוג השניות והדקות

 .מושבתת/  המופעלת האזעקה הגדרת את מציין המחוג

 .הנוכחית השעה את מציינים הראשיים והדקות השעה עוניש● 

 

A מושבתת/  מופעלת אזעקה 

B אזעקה שעת 

C אזעקה דקת 

D (שעות 24 זמן) אזעקה שעת 

 .הצהריים אחר P -ה ולצד, פעמים כמה למשך A לצד המחוג מכוון

 

 



 שימוש בכתר מפתח

 לעברך אותו לסובב עליך ראשית, בכתר להשתמש כדי(. בורג נעילת) הברגה סוג הוא השעון כתר

 .אותו לשחרר כדי( שמאלה)

 

 !ָחׁשּוב

 ממך סיבובו ידי על הכתר את לדפוק הקפד, פגיעה בגלל למים נזק או/  ו עמידות אובדן למנוע כדי● 

 .פנימה אותו דוחף כשאתה

 

 .כוח מדי יותר להפעיל לא דאג, פנימה חזרה הכתר את דחוף

 מהירה אחורה/  קדימה● 

 

 יתחיל הכיוונים לשני ברצף במהירות סיבובו, השנייה או הראשונה ללחיצה הכתר שליפת אחרל

 של מהיר סיבוב, בעיצומה קדימה מהירה שפעולה בזמן. לאחור מהירה או קדימה מהירה לפעולה

 .יותר עוד המהירות את יגביר שוב ברצף הכתר

 מהירה/  קדימה מהירה עצירה● 

 .כלשהו כפתור על לחץ או המתמשכת הפעולה של מזה ךההפו בכיוון הכתר את סובב

 

 הערה

 יושבתו הכתר פעולות, הכתר שליפת לאחר דקות כשתי במשך כלשהי פעולה תבצע לא אם● 

 .החוצה אותו שלף ואז לאחור הכתר את דחף, קורה זה אם. אוטומטית

 



 ויום מחוג המצב תנועת

 

 ויום מחוג המצב תנועת● 

 .המצב לתזוזה במחוג גם יגרום וןבשע היום הגדרת שינוי

 יום● 

מחוג . לחצות יגיע הזמן ששיעור לאחר ישתנה היום שמחוון עד שניות 40 עד 10 בין לקחת יכול זה● 

 .משתנה היום שמחוון ככל המצב נע

 .נשלף השעון שכתר בזמן כהלכה מצוין לא שהיום יתכן● 

 

 המחוגים הסטת

 .גההתצו במידע קלה לצפייה המחוגים העברת

 (.A) על לחץ. 1

  המידע של יותר קלה קריאה לאפשר כדי תסיט את המחוגים זו פעולה● 

 

 לעבור כדי( C) על לחץ או(, D) או( A) על לחץ, שלהם הרגילות לעמדות המחוגים את להחזיר כדי

 ראח למצב

 הערה

 הזמן מוןלתז יחזרו המחוגים, שניות כעשר במשך פעולה שום תבצע ולא השעון את תשאיר אם● 

 .אוטומטי באופן הרגיל

 טעינה סולארית

 הפאנל. סולארי פאנל ידי על הנטענת( משנית) נטענת מסוללה המסופק חשמל על פועל זה שעון

 .לאור נחשפים שהפנים פעם בכל נוצר וכוח, השעון בפנים משולב הסולארי

 השעון טעינת● 

  .בהיר לאור ףחשו הוא בו במקום אותו הנח, השעון את עונד אינך כאשר



. בגדיך שרוול ידי על מאור חסומים אינם( סולארי פאנל) שפניו ודא, השעון את עונד שאתה בזמן

 .חלקי באופן רק חסומים השעון פני כאשר גם מופחתת החשמל ייצור יעילות

 

 !ָחׁשּוב

 ורלא נחשף הוא כאשר למגע חם להיות עלול השעון, המקומיים ולתנאים האור לעוצמת בהתאם● 

 בתנאי השעון מהטענת הימנע, כן כמו. הטעינה לאחר כוויה מפגיעת להימנע הקפד. לטעינה

 .להלן המתוארים אלה כמו גבוהה טמפרטורה

ー בשמש כאשר הוא חונה רכב של המחוונים לוח על 

ー אחר חום מקור או ליבון נורת ליד 

ー ארוכות לתקופות אחרים חמים באזורים או ישיר שמש באור 

 !בָחׁשּו

 .האפשרי בהקדם לאור( סולארי פאנל) הפנים את חשוף, מתרוקנת הסוללה אם● 

 הערה

 עד השעון כיוון נגד להסתובב למחוג השניות תגרום מתה שהסוללה לאחר לאור השעון לוח חשיפת● 

 .החלה שהטעינה מציין זה. 57 בשנייה שתפסיק

 

 נמוכה סוללהרמת 

 .ותשני שתי של במרווחיםמחוג השניות קופץ 

 מתה סוללה

 .נעצרים מחווןהוכל המחוגים 

 

 טעינה לזמן הנחיות● 

 .משוערים טעינה לזמני הנחיות מציגה שלהלן הטבלה

 אחד פעולה ליום נדרשים טעינה זמני

 

 הבאה החיוב רמת להשגת נדרשים זמנים



 

 .השעון פעולת שמתחיל עד סוללה ממצבר הזמן :1 חיוב רמת

 .מלאה טעינה עד השעון עולתפ מתחילת הזמן :2 חיוב רמת

 האור עוצמת

 (לוקס 50,000) בחוץ שמש שטוף יום

B ( לוקס 10,000) חלון ליד, שמש שטוף יוםC ( לוקס 5,000) חלון ליד, מעונן יוםD פלורסנט תאורת 

 (לוקס 500) פנימית

 

 הערה

 .המקומית הטעינה בסביבת תלוי בפועל הטעינה זמן● 

 

 בחשמל חיסכון● 

 ברמה בחשמל לחיסכון יעבור והשעון יופסק שלך לטלפון החיבור, כשעה למשך מועבר אל השעון אם

 להפסקת יגרום בבוקר 6 ו. 21:00 השעות בין כשעה למשך חשוך במקום השעון השארת, כן כמו .1

 או שישה במשך זה במצב נשאר השעון אם. 2 ברמה בחשמל לחיסכון יכנס והשעון, השנייה היד

 .3 ברמה לחיסכון יכנס והשעון יפסיקו דייםהי כל, ימים שבעה

 .פועלות השעון פונקציות, טלפון עם לתקשורת פרט : 1 שלב

 .פועלות זמן שעת של בסיסיות פונקציות : 2 שלב

 .פועל היום מחוון רק : 3 רמה

 

 הערה

 שלך השרוול ידי על מאור חסומים פניו אם בחשמל חיסכון למצב להיכנס גם עשוי השעון כי לב שים● 

 .אותו לובש שאתה בזמן

 שנה לוח מצב ー.שלמטה מהמצבים באחד נמצא הוא כאשר בחשמל לחיסכון יכנס השעון● 

ー גאות גרף מצב 

ー (האפסים לכל אפס) עצר שעון מצב 

ー Timer Mode (מוצג הטיימר של ההתחלה זמן) 



 בחשמל חיסכון מפעולת התאוששות● 

 .כתר פעולת בצע או כלשהו כפתור על לחץ, בחשמל מחיסכון לצאת כדי● 

 .מואר במיקום השעון את הצב, 1 לרמה בחשמל לחיסכון 3 רמה או 2 מרמה לעבור כדי● 

 

 בחושך צפיה

 הוא כאשר. בחושך לצפייה שניות כשלוש למשך התצוגה את להאיר תוכלו בה לד נורת יש לשעון

 .בהדרגה מתעמעמת ואז בהדרגה בהירה הופכת התאורה, מופעל

 תאורה הפעלת● 

 

 .האור את מדליקה( B) על לחיצה

 .להישמע תתחיל אזעקה אם אוטומטי באופן תיכבה הארה● 

 .גבוהה במהירות שהמחוגים נעים בזמן מושבתת התאורה● 

 נכבה או נדלק הוא כאשר להבהב עשוי האור● 

 

 שימושיות תכונות

 השעון תכונות במספר השימוש על מקלה שלך לטלפון השעון התאמת

 אוטומטית זמן התאמת

 

 שלך לטלפון צלילה יומן של נתונים העברת

 

 



 G-SHOCK Connected באמצעות שציינת ביציאה הגאות ברמת צפייה

 

 העולם בזמן ערים 300- מ יותר של מבחר

 

 .שלך הטלפון באמצעות אחרות שעון הגדרות מספר להגדיר ניתן, בנוסף

 .שלך לטלפון השעון את להתאים עליך ראשית, רותהגד להגדיר וכדי לשעון נתונים להעביר כדי 

 אותה להתאים כדי” CASIO “G- SHOCK Connected אפליקציית את להתקין צריך שלך הטלפון● 

 .לשעון

 

 זמן התאמת

 הוא בהם, זמן אותות וקבלת לטלפון חיבור ידי על ושעה תאריך על מידע לקבל יכול שלך השעון

 .הגדרותיו את להתאים כדי משתמש

 !ָחׁשּוב

 את הפעל, לבעיות לגרום עלולים רדיו אותות שבו אחר מקום בכל או טיס כלי על נמצא אתה כאשר● 

 .שלך לטלפון החיבור את להשבית השעון של המטוס מצב

 טיס כלי או רפואי במתקן בשעון שימוש

 

 .שלך החיים לאורח המתאימה לשיטה בהתאם הזמן הגדרת את הגדר, שלהלן למידע בהתייחס

 ?בטלפון משתמש אתה האם

 .לטלפון חיבור באמצעות הזמן את להתאים מומלץ

 



 )אפשרות זו אינה קיימת בישראל( ?שלך באזור זמן אות לקבל יכול אתה האם

 להתאים ניתן, זמן אות לקבל ניתן שבה אפשרות היא השעון של הביתי הבית שעון שהגדרת בעוד

 .אותל בהתאם השעון של והיום השעה הגדרות את

 

 .לעיל האמור מלבד

 כדי השעון כפתור פעולות לבצע תוכל, זמן אות לקבל יכול ואינך לטלפון להתחבר מצליח אינך אם

 .שלו הזמן הגדרת את להתאים

 

 

 זמן אות באמצעות זמן התאמת

 כללית סקירה

 .שהתקבל הזמן כיול לאות בהתאם השעון של והיום השעה הגדרות את להגדיר ניתן

 !ָחׁשּוב

, הזמן כיול אות קבלת סמך על נכונה בצורה הנוכחית הזמן הגדרת התאמת את לאפשר מנת על● 

 .בשעון משתמש אתה בו הזמן אזור את לציין עליך

 הקודם היום במהלך זמן התאמת לצורך אחת פעם אפילו לטלפון להתחבר הצליח לא השעון אם● 

 .זמן כיול אות לקבל יאוטומט באופן ינסה הוא, לטלפון בחיבור השימוש בזמן

 את הפעל, לבעיות לגרום עלולים רדיו אותות שבו אחר מקום בכל או טיס כלי על נמצא אתה כאשר● 

 .שלך לטלפון החיבור את להשבית השעון של המטוס מצב

 טיס כלי או רפואי במתקן בשעון שימוש

 

 מתאים אות קבלת מיקום

 .חלון ליד נמצא שהשעון בזמן זמן כיול אות לקבל ניתן

 .לחלון פונה שלו 12 השעה שצד כך השעון את מקם● 

 .מהשעון מתכת חפצי הרחיקו● 



 .השעון את תזיז אל● 

 .בשעון פעולה כל תבצע אל● 

 

 הערה

 .להלן המתוארים באזורים בזמן כיול אות בקבלת בבעיות להיתקל עלול אתה● 

ー להם בסמוך או מבנים בין 

ー ברכב שנסע בזמן 

ー וכו ניידים טלפונים, משרדיות מכונות, ביתיים חשמל מכשירי ליד .' 

 רדיו בגלי הפרעה מתרחשת בו אחר מקום בכל או, תעופה בשדה, בנייה באתר

ー גבוה מתח קווי ליד 

ー הר מאחורי או הרריים באזורים 

 

 זמן כיול אות קבלת טווחי

 .להלן המוצגים באזורים נתמכת זמן כיול אות קבלת



 

 ומטיאוט זמן כיול קבל

 00: 5- ל חצות בין מותאמות והיום השעה והגדרות אוטומטית זמן כיול אות קבלת פעולת מתבצעת

 באותו אוטומטית לקבלת נוספות פעולות מבוצעות לא, מוצלחת אות קבלת שפעולת לאחר. בבוקר

 .יום

 !ָחׁשּוב

. אוטומטי זמן תהתאמ לצורך לטלפון מותאם שהשעון בזמן מושבת אוטומטית קבלה זמן כיול אות● 

 חיבור בסיס על אוטומטית זמן התאמת הייתה לא אם תבוצע זמן אות של אוטומטית קליטה, זאת עם

 .אחד מיום יותר במשך לטלפון השעון בין

 .אותות לקבלת המתאים אחר מקום או חלון ליד השעון את מקם. 1

 .הקבלה פעולת כדי תוך[ RC] על מצביעה השנייה היד● 

 .אוטומטית יותאמו והיום השעה הגדרות, מוצלחת הקבלה פעולת כאשר● 



 הערה

 .דקות 20 גם לקחת יכול זה. דקות 10- לכ דקות כשתי בין אורכת הקבלה● 

 

 ידנית זמן אות קבלת

 !ָחׁשּוב

 פעולת לבצע ברצונך כאשר. לטלפון משויך שהשעון בזמן זמן כיול אות קבלת פעולת לבצע ניתן לא● 

 .שלך מהטלפון השעון התאמת את בטל, דניתי זמן כיול אות קבלת

 מזווג לא

 כזה או חלון ליד השעון את מקם. 1

 .זמן אות לקבלת המתאים אחר מיקום

 .השנה לוח למצב היכנס. 2

 [.RC] על מצביע מחוג השניות עד לפחות שניות 0.5 למשך( D) המקש את החזק. 3

 השעון של והיום השעה הגדרות, הקבלה פעולת השלמת לאחר. החלה הקבלה שפעולת מציין זה

 .בהתאם יותאמו

 

 הערה

 .בלבד דקות 20 לארוך יכול זה. דקות 10- לכ דקות כשתי בין אורכת הקבלה פעולת● 

 .ביום מאשר בלילה יותר טובה הזמן כיול אות קליטת● 

 טתבקלי תומכת שאינה זו היא שלך הבית כעיר שנבחרה העיר כאשר זמן כיול אות לקבל ניתן לא● 

 .אות

 

 אות לקבלת זהירות אמצעי

 השעה זמן דיוק, כלשהי מסיבה כיול לאימת בהתאם זמנו את להתאים מסוגל אינו השעון כאשר● 

 .לחודש שניות ±15  בתוך הוא הממוצע

 הזמן להגדרת לגרום עלול אות מקבל שהוא לאחר מבצע שהשעון פנימי פענוח שתהליך לב שים● 

 (.אחת נייהמש בפחות) כבויה מעט להיות

 .להלן המתוארים בתנאים אפשרית אינה זמן כיול אות קליטת● 

ー חלשה שהסוללה בזמן 



ー היומן מצב מלבד מצב בכל 

ー בחשמל חסכון 3 ברמה נמצא שהשעון בזמן 

ー נשלף שהכתר בזמן 

ー מתבצעת לאחור ספירה שפעולת בזמן 

 בזמן אות לקבלת אפשרות אין בו זמן אזור היא הבית עיר הגדרת אמנם

ー הזמן אות של הקליטה לטווח מחוץ נמצא שהשעון בזמן 

ー מופעל טיסה שמצב בזמן 

 יוחל לא הקיץ זמן. אוטומטית יותאמו היום או/  ו השעה הגדרות, מוצלחת הקבלה פעולת כאשר● 

 .להלן המתואר במקרה כהלכה

 ו הקיץ שעון התחלת תאריך מתי

 הרשויות ידי על משתנים םאחרי כללים או, והשעה הסיום תאריך, השעה

 להשיג יוכל G-SHOCK Connected -ש כך ההגדרות את להגדיר יש, לטלפון מחובר שלך השעון אם● 

 תתבצע לא הקליטה, זמן אות של הקליטה בטווח שנמצא באזור נמצא אתה אם גם. מיקום על מידע

 .אפשרית לבלתי האות קבלת את שהופך באופן מוגדרות ההגדרות אם

, בעתיד הקיץ בשעון לצפות תתחיל סין אם. הקיץ שעון על שומרת אינה סין, 2020 מינואר להח● 

 .נכון אינו סין עבור השעון שמציג שהזמן יתכן

 

 הזמן הגדרת להתאמת שעון בפעולות שימוש

 כדי השעון בפעולות להשתמש יכול אתה, כלשהי מסיבה לטלפון להתחבר יכול לא שלך השעון אם

 .והשעה התאריך דרותהג את להתאים

 עירך של הזמן אזור בחירת● 

 כעיר בה להשתמש מעוניין שאתה העיר של הזמן אזור את לבחור כדי זה בסעיף בהליך השתמש

 .שלך המולדת

 !ָחׁשּוב

 נכונה תהיה לא הנוכחית הזמן הגדרת, בשעון משתמש אתה בו הזמן אזור את מציין אינך אם● 

 .מןז כיול אות פי על התאמתו לאחר

 .השני לקליק החוצה אותו שלף ואז הכתר את שחרר. 1

 הקיץ שעון הגדרת את מציין המצב מחוג ואילו, כרגע שנבחר הזמן אזור את מחוג השניות מציין

 .הנוכחית

 כאשר, 12 בשעה נמצאת השנייה היד כאשר מסומנות שעות 0. ± זמן כקיזוז מסומן הזמן אזור● 

 עבור, זמן אזורי מיקומי על למידע. 12 השעה של וימינה שמאלה אהי כאשר מסומנים אחרים קיזוזים

 .להלן לסעיף



 

 .הזמן אזור את לשנות כדי הכתר את סובב. 2

 .אותו נעלו ואז לאחור הכתר את דחפו. 3

 

 והיום הזמן הגדרת התאמת● 

 .השני לקליק החוצה אותו שלף ואז הכתר את שחרר. 1

 .כעת רשנבח הזמן לאזור יופנה מחוג השניות

 .כעת שנבחרה הבית עיר עבור הקיץ שעון הגדרת על צביעי המצב מחוג● 

 

 .לפחות אחת שנייה למשך( C) מקש את החזק. 2

 .הדקה הגדרת פעולת את ומאפשר 12 לשעה לעבור למחוג השניות גורם זה

 .הדקה הגדרת את לשנות כדי הכתר את סובב. 3

 (.C) על לחץ. 4

 .מופעלת השעה הגדרת שפעולת מצייןה דבר, מעט תנוע השעה שעת

 .השעה הגדרת את לשנות כדי הכתר את סובב. 5

 (.C) על לחץ. 6

 .עשר השנה של הספרות הגדרת פעולת מאפשר זה

 עשר השנה לספרת הרצויה להגדרה מחוג השניות את להזיז כדי הכתר את סובב. 7

 

 (.C) על לחץ. 8

 .בשנה הספרות הגדרת פעולת את מאפשר זה 

 



 .אחת השנה לספרת הרצויה להגדרה מחוג השניות את להזיז כדי הכתר את סובב. 9

 

 (.C) על לחץ. 10

 .החודש הגדרת פעולת את מאפשר זה

 .החודש את לשנות כדי הכתר את סובב. 11

 

 (.C) על לחץ. 12

 .מופעלת היום הגדרת שפעולת המציין דבר, מעט תנוע המצבמחוג  

 .ושוב שוב לסובב המצב מחוג את יביא היום הגדרת שינוי● 

 .היום את לשנות כדי הכתר את סובב. 13

 

 .אותו ונעל פנימה חזרה הכתר את דחף, הדקה בראש זמן איתות על. 14

 

 (הבית עיר) הקיץ שעון הגדרת של תצורה קביעת● 

 .הצורך במידת קיץ לשעון להשתנות יכולה השעון של הנוכחית הזמן הגדרת

[STD :]סטנדרטי זמן תמיד מציין השעון. 

[DST :]הקיץ שעון את מציין תמיד השעון. 

 

 .השני לקליק החוצה אותו שלף ואז הכתר את שחרר. 1

 .כעת שנבחר הזמן לאזור יפנה מחוג השניות

 .כעת שנבחרה הבית עיר עבור הקיץ שעון הגדרת על צביעי המצב מחוג● 



 .לפחות אחת שנייה למשך( B) המקש את החזק. 2

 לאופציה תעבור הקיץ שעון הגדרת, לפחות אחת שנייה למשך( B) המקש את שתחזיק פעם לבכ

 .הזמינה הבאה

 

 אותו נעל ואז לאחור הכתר את דחוף. 3

 

 האחרונה בפעם ההתאמה תוצאת בדיקת

 השנה לוח למצב היכנס. 1

 

 (.D) על לחץ. 2

 השעה את לציין יחזרו השעון מחוגי. האחרונה ההתאמה פעולת תוצאת את תציין מחוג  השניות

 .שניות עשר או תשע במשך פעולה שום תבצע לא אם הנוכחית

[Y (YES :])הצליחה האחרונה בפעם ההתאמה פעולת. 

[N (NO :])נכשלה האחרונה ההתאמה פעולת. 

 

 הערה

 אם([ N (NO] אל פנהי מחוג השניות, לטלפון חיבור או מוצלחת זמן כיול קבלת פעולת היה אם גם● 

 .ידני באופן התאריך או/  ו השעה הגדרת את התאמת

 .לטלפון השעון התאמת לאחר תצוין לא בזמן הכיול אות קבלת תוצאת● 

 

 טיס כלי או רפואי במתקן בשעון שימוש

 חיבור או אוטומטית אות קליטת שבו אחר מקום בכל או במטוס, חולים בבית נמצא אתה כאשר

 של המטוס מצב את להשבית כדי. השעון של המטוס מצב את הפעל, לבעיות לגרום עלולים לטלפון

 .שוב פעולה אותה את בצע, השעון



 .השנה לוח למצב היכנס. 1

 

 (.D) על לחץ. 2

 .שניות עשר או תשע למשך האחרונה הקבלה תוצאת את צייןי מחוג השניות 

 

 ללחיצה החוצה אותו שלף ואז הכתר את שחרר, 2 בשלב הפעולה ביצוע לאחר שניות 10 תוך. 3

 .הראשונה

מחוג , 2 בשלב הפעולה ביצוע לאחר הכתר את שתשלוף לפני שניות 10- מ יותר חולפות אם● 

 .שוב 2 שלב את בצע, קורה זה אם. שניות לסימני חזורי השניות

 .טיסה מצב את להפעיל כדי הכתר את סובב. 4

[Y (YES :])(מופעלת אוטומטי זמן התאמת) מושבת טיסה מצב 

[N (NO :])(מושבתת אוטומטי זמן התאמת) מופעל טיסה מצב 

 .אותה נעלו ואז פנימה הכתר את דחפו. 5

 

 נייד טלפון עם נייד בקישור שימוש

 גם תוכל. אוטומטית מותאמת הצפייה זמן הגדרת, לטלפון השעון בין Bluetooth חיבור שיש בזמן

 .השעון של האחרות ההגדרות את לשנות

 הערה

 .בטלפון פועל G-SHOCK Connected כאשר רק זמינה זו פונקציה● 

 

 התכונן

 כדי הבאים השלבים את בצע. אותם לזווג עליך תחילה, טלפון עם בשילוב בשעון להשתמש כדי

 .לטלפון השעון את להתאים

 ●A שלך בטלפון הנדרשת האפליקציה את התקן. 

 אותה והתקן” CASIO “G-SHOCK Connected אפליקציית את חפש האפליקציות בחנות או פליי בגוגל

 .שלך בטלפון

 ●B הגדרות את הגדר Bluetooth. 



 .הטלפון של Bluetooth -ה את הפעל

 הערה

 .שלך הטלפון בתיעוד עיין, נהלים הגדרת אודות לפרטים● 

 ●C לטלפון השעון את התאם. 

 .אותם לזווג עליך תחילה, טלפון עם בשילוב בשעון להשתמש שתוכל לפני

 (.אחד מטר של בטווח) לשעון קרוב אליו שישויך הטלפון את הזז. 1

 ".G-SHOCK מחובר" הסמל על הקש. 2

 עבור הפריט על הקש, על הקש, לשעון משויך כבר שלך הטלפון אם● 

 .הזה השעון על הקש ואז חדש לשעון התחברות

 .אליו לשייך שיש הטלפון מסך גבי על המוצגת הפעולה את בצע. 3

 .הטלפון מסך גבי על המוצגת הפעולה את בצע, זיווג בקשת דעתהו מופיעה אם● 

 הליך את בצע. זה הליך של 1 בשלב למצב יחזור השעון, מה משום נכשלת ההתאמה אם● 

 .מההתחלה שוב ההתאמה

 

 הערה

 ברצונך אם ששואלת הודעה בטלפון תופיע, G-SHOCK Connected את שתפעיל הראשונה בפעם● 

 .המיקום במידע ברקע שימוש לאפשר כדי הגדרות הגדר. מיקום על מידע רכישת להפעיל

 

 אוטומטית זמן התאמת

 .השעון של הזמן הגדרת את להתאים כדי שלך לטלפון להתחבר יכול שלך השעון

 כדי תוך אוטומטי באופן הכוונון פעולת את יבצע הוא, השנה לוח במצב השעון את תשאיר אם

 .לך שתידרש פעולה כל ללא(, באיור מוצגש כפי) שלך היומיום חיי התנהלות

 !ָחׁשּוב

 .להלן המתוארים בתנאים אוטומטית זמן התאמת לבצע יוכל לא השעון● 

ー שלו המשויך מהטלפון מדי רחוק שהשעון בזמן 

ー וכו ברדיו הפרעות בגלל אפשרית אינה אמנם תקשורת .' 

ー שלו המערכת את מעדכן שהטלפון בזמן 



ー ש בזמן- G-SHOCK Connected בטלפון פועל אינו 

ー שימוש אי של כשעה לאחר בחשמל חיסכון במצב נמצא שהשעון בזמן 

 

 הערה

מחוג  עמדות את כוונן, לטלפון להתחבר מסוגל הוא אם גם, הנכונה השעה את מציין אינו השעון אם● 

 .המצב ומכוון היום

 כיול מחוגי השעון והיום

 .אוטומטית יותאם שלה הזמן, מחובר G-SHOCK עם עולמית זמן עיר מוגדרת אם● 

 .להלן המתוארים בזמנים מתבצעת אוטומטית זמן התאמת● 

 שלך בטלפון הקיץ שעון או הזמן אזור שינוי לאחר

ー חיבור באמצעות האחרונה הפעם התאמת מאז ויותר שעות 24 שחלפו לאחר Bluetooth 

ー באמצעות העיר החלפת מאז ויותר שעות 24 שחלפו לאחר G- SHOCK Connected פעולת או 

 שעון

ー באמצעות הזמן התאמת או הבית בעיריית האחרון השינוי מאז ויותר שעות 24 שחלפו לאחר 

 שעון הפעלת

 .שלך לטלפון מחובר כשהוא גם שעון פעולת לבצע ניתן● 

 

 מיידית זמן התאמת מפעילה● 

 פעם בכל. לטלפון השעון בין קשר שתיצור פעם בכל אוטומטית תותאם השעון של הזמן הגדרת

 .לטלפון להתחבר כדי להלן ההליך את בצע, מיידית זמן התאמת להפעיל רוצה שאתה

 (.אחד מטר של בטווח) לשעון קרוב הטלפון את הזז. 1

 .השנה לוח למצב היכנס. 2

 את שחרר[. C] על מצביעה השנייה שהיד עד לפחות שניות 0.5 למשך( D) המקש את החזק. 3

 [.C] על מצביעה השנייה שהיד ברגע הכפתור

 של הזמן הגדרת תוגדר ואז([ Y (YES] -ל כלל בדרך תעבור השנייה היד, לטלפון מתחבר השעון כאשר

 .השעון

 

 צלילה יומן נתוני הצגת

 .צלילה יומן נתוני להציג כדי מחובר G-SHOCK -ב להשתמש יכול אתה

 .שלהלן הפריטים את לראות ניתן● 



ー התחלה ושעת תאריך צלילת 

ー צלילה זמן 

 השטח פני מרווח

ー מיקום פרטי 

 Y] אל מפנהשמחוג השניות  לוודא כדי בדוק, מכן לאחר(. D) על לחץ ואז השנה לוח למצב היכנס● 

(YES.]) 

 .למטה בקישור במידע עיין([, Y (YES] על מצביע לא מחוג השניות אם● 

 לטלפון תחברה

 ".G-SHOCK מחובר" הסמל על הקש. 1

 .צלילה יומן נתוני להציג כדי הטלפון מסך על המוצגת הפעולה את עבצ. 2

 

 יציאה ציון

 השעה את להציג כדי בשעון להשתמש תוכל, יציאה לציון G-SHOCK Connected -ב שתשתמש לאחר

 .בנמל הגאות ורמת הנוכחית

 Y] אל מפנה שמחוג השניות לוודא כדי בדוק, מכן לאחר(. D) על לחץ ואז השנה לוח למצב היכנס● 

(YES.]) 

 .למטה בקישור במידע עיין([, Y (YES] על מצביע לא מחוג השניות אם● 

 הערה

 .כנמל העולם ברחבי נקודות 3,300- מ אחת כל לציין כדי G-SHOCK Connected -ב להשתמש ניתן● 

 ".G-SHOCK מחובר" הסמל על הקש. 1

 .יאהיצ לציין כדי הטלפון מסך על המוצגת הפעולה את בצע. 2

 

 עולמי זמן הגדרות של תצורה קביעת

. בהתאם להשתנות השעון של העולמי הזמן לעיר גורם מחובר G-SHOCK עם עולמי זמן עיר ציון

 שעונה פעולה כל ללא אוטומטית תותאם העולמי השעון של הסטנדרטית הקיץ שעון/  השעה הגדרת

 .ידך על הנדרשת

 Y] אל מפנה שמחוג השניות לוודא כדי בדוק, מכן לאחר(. D) על לחץ ואז השנה לוח למצב היכנס● 

(YES.]) 

 .למטה בקישור במידע עיין([, Y (YES] על מצביע לאמחוג השניות  אם● 

 



 הערה

 .העולמי הזמן כעיר ערים 300- כ מבין לבחור לך מאפשר G-SHOCK -ל מחובר עולמי זמן● 

 

 עולמי זמן עיר בחירת● 

 ".G-SHOCK מחובר" הסמל על הקש. 1

 .בשעון תשתקף העולמי הזמן הגדרת. הטלפון מסך על המוצגת הפעולה את בצע. 2

 היד של המיקום בדיקת ידי על. הצהריים אחר או בבוקר הוא עולמי זמן אם לקבוע יכול אתה● 

 .שעות 24 הקטנה

 

 הקיץ שעון הגדרת של תצורה קביעת● 

 ".G-SHOCK מחובר" הסמל על הקש. 1

 .קיץ שעון הגדרת לבחור כדי הטלפון מסך גבי על המוצגת ההפעול את בצע. 2

 "אוטומטי● "

 .אוטומטי באופן קיץ לזמן סטנדרטי זמן בין עובר השעון

 "כבוי● "

 .סטנדרטי זמן מציין תמיד השעון

 "פועל● "

 .הקיץ שעון את מציין תמיד השעון

 הערה

 באופן הקיץ לשעון הרגילה שעהה בין יעבור השעון", אוטומטי" היא הקיץ שעון שהגדרת בעוד● 

 שאינו באזור נמצא אתה אם גם. הקיץ לשעון הרגילה השעה בין ידנית לעבור צריך אינך. אוטומטי

 ". אוטו"כ השעון של הקיץ שעון הגדרת את להשאיר יכול אתה, קיץ בשעון מתבונן

 שעון/  אוטומטי יסטנדרט זמן החלפת יבטל שעון פעולת באמצעות ידני באופן השעה הגדרת שינוי● 

 .קיץ

 .בקיץ זמן פרקי על מידע מציג G-SHOCK מחובר מסך● 



 בית וזמן עולמי זמן החלפת● 

 ".G-SHOCK מחובר" הסמל על הקש. 1

 .שלך העולם זמן עם שלך הבית זמן את להחליף כדי הטלפון מסך על המוצגת הפעולה את בצע. 2

 .להלן שמוצג כפי יוחלפו הם, יורק ניו היא העולמית הזמן ועיר טוקיו היא שלך הבית עיר אם, לדוגמא

 

 הערה

 .העולם וזמן הבית זמן החלפת לאחר שעות 24 במשך פועלת אינה אוטומטית זמן התאמת● 

 

 כיוון שעון מעורר

 Y] אל מפנה שמחוג השניות לוודא כדי בדוק, מכן לאחר(. D) על לחץ ואז השנה לוח למצב היכנס● 

(YES.]) 

 .למטה בקישור במידע עיין([, Y (YES] על מצביע לא שניותמחוג ה אם● 

 ".G-SHOCK מחובר" הסמל על הקש. 1

 .האזעקה זמן הגדרות את לקבוע כדי הטלפון מסך על המוצגת הפעולה את בצע. 2

 .On -ל Off -מ האזעקה הגדרת את שנה● 

 .האזעקה זמן של והדקה השעה את הגדר● 

 

 טיימר הגדרות של תצורה קביעת

 Y] אל מפנה שמחוג השניות לוודא כדי בדוק, מכן לאחר(. D) על לחץ ואז השנה לוח למצב היכנס● 

(YES.]) 

 .למטה בקישור במידע עיין([, Y (YES] על מצביע לא מחוג השניות אם● 

 לטלפון מתחבר אני

 ".G-SHOCK מחובר" הסמל על הקש. 1

 .הטיימר זמן הגדרת את להגדיר כדי הטלפון מסך על המוצגת הפעולה את בצע. 2

 .הטיימר התחלת זמן של והדקות השעות את הגדר● 



 כיול  מחוגי השעון 

-G -ב השתמש, אוטומטית זמן התאמת שמתבצעת למרות מתואם אינו היום או/  ו המחוגים אם

SHOCK אותם לכוונן כדי מחובר. 

 Y] אל מפנה שמחוג השניות לוודא כדי בדוק, מכן לאחר(. D) על לחץ ואז השנה לוח למצב היכנס● 

(YES.]) 

 .למטה בקישור במידע עיין([, Y (YES] על מצביע לא מחוג השניות אם● 

 לטלפון התחבר 

 ".G-SHOCK מחובר" הסמל על הקש. 1

 .מחוגי השעון והתאריך את לתקן כדי הטלפון מסך על המוצגת הפעולה את בצע. 2

 

 איתור הטלפון 

 הטון. אותו למצוא קל שיהיה כדי בטלפון צליל להפעיל כדי לפוןהט Finder -ב להשתמש יכול אתה

 .רטט במצב נמצא הטלפון אם גם להישמע נאלץ

 !ָחׁשּוב

 .בטלפון פועל G-SHOCK Connected אם אלא הטון את ישמיע לא הטלפון מאתר● 

 .מוגבלים טלפון שיחת צלילי שבהם באזורים זו בפונקציה תשתמש אל● 

 .באוזניות הטלפון לפלט האזנה בעת זו בפונקציה תשתמש אל. גבוהה הבעוצמ נשמע הצליל● 

 

 .לפחות אחת שנייה למשך( C) המקש את החזק. 1

 .השנה לוח למצב להיכנס לשעון יגרום זה

 [.C] על שמחוג השניות מצביע עד לפחות שניות חמש למשך( D) המקש את החזק. 2

 .יישמע לפוןהט רינגטון ואז, לטלפון השעון בין חיבור נוצר

 .הטלפון צליל שנשמע לפני שניות מספר יידרשו● 

  

 .הטון את לעצור כדי כפתור כל על לחץ.  3

 השניות 30 במהלך רק אך, הטלפון צליל את לעצור כדי שעון כפתור כל על ללחוץ באפשרותך● 

 להישמע מתחיל שהוא לאחר הראשונות

 



 השעון הגדרות של תצורה קביעת

 להגדיר כדי G-SHOCK Connected -ב להשתמש באפשרותך, לטלפון השעון בין רחיבו יצירת לאחר

 .השעון ידי על שנרכש במידע ולצפות השעון הגדרות את

 Y] אל מפנה שמחוג השניות לוודא כדי בדוק, מכן לאחר(. D) על לחץ ואז השנה לוח למצב היכנס● 

(YES.]) 

 .למטה בקישור במידע עיין([, Y (YES] על מצביע לאמחוג השניות  אם● 

 לטלפוןהתחבר 

 ".G-SHOCK מחובר" הסמל על הקש. 1

 וןהטלפ מסך על המוצגת הפעולה את בצע מכן ולאחר לשנות שברצונך ההגדרה את בחר. 2

 

 הבית עיר של הקיץ זמן הגדרת שינוי

 Y] אל מפנה שמחוג השניות לוודא כדי בדוק, מכן לאחר(. D) על לחץ ואז השנה לוח למצב היכנס● 

(YES.]) 

 .למטה בקישור במידע עיין([, Y (YES] על מצביע לאמחוג השניות  אם● 

 לטלפוןהתחבר 

 ".G-SHOCK מחובר" הסמל על הקש. 1

 .בעיר שלך הקיץ שעון הגדרת את לשנות כדי הטלפון מסך גבי על המוצגת הפעולה את בצע. 2

 

 חיבור

 לטלפון חיבור

 .אליו תאםהמו לטלפון להתחבר יכול שלך השעון

 .אותם והתאם שלמטה במידע עיין, להתחבר ברצונך שאליו לטלפון משויך אינו השעון אם● 

 .טלפון עם השעון את התאם

 לטלפון חיבור● 

 (.אחד מטר של בטווח) לשעון קרוב הטלפון את הזז. 1

 [.C] על מצביע מחוג השניות עד לפחות שניות 0.5 למשך( D) המקש את החזק. 2

 .לטלפון השעון בין רקש יוצר זה

 .נשמר החיבור, והטלפון השעון חיבור לאחר● 

 



 !ָחׁשּוב

. שלך בטלפון פועל אינו G- SHOCK Connected -ש הדבר פירוש, חיבור ביצירת בעיות לך יש אם● 

 את החזק, האפליקציה הפעלת לאחר". G-SHOCK מחובר" הסמל על הקש, הטלפון של הבית במסך

 .לפחות שניות 0.5 למשך( D) השעון לחצן

 

 ביטול הזיווד

 .שעון וגם G-SHOCK פעולות ביצוע מחייב מטלפון השעון התאמת ביטול

 הערה

 .בטלפון השמורים ההתאמה פרטי את גם מחק, iPhone -ב משתמש אתה אם● 

 

 מחובר G- SHOCK -מ זיווג מידע מחיקת

 ".G-SHOCK מחובר" הסמל על הקש. 1

 .ההתאמה את לבטל כדי הטלפון מסך לע המוצגת הפעולה את בצע. 2

 מהשעון זיווג מידע מחיקת

 .השנה לוח למצב להיכנס כדי לפחות אחת שנייה למשך( C) המקש את החזק. 1

 .השנייה ללחיצה החוצה אותו שלף ואז הכתר את שחרר. 2

 .כעת שנבחר הזמן לאזור תפנה מחוג השניות

 .כעת שנבחרה הבית ירע עבור הקיץ שעון הגדרת על תצביע המצב מחוג● 

 .לפחות שניות 10 למשך( D) המקש את החזק. 3

 [.C] על צביעי מחוג השניות. ההתאמה פרטי את מוחקת זו פעולה

 .אותו נועל ואז לאחור הכתר את דחף. 4

 

 בלבד אייפון● 

 הטלפון של ההתאמה פרטי מחיקת

 .שלך הטלפון בתיעוד עיין, נהלים הגדרת אודות לפרטים

 .השעון של המכשיר רישום את בטל n "Bluetooth" n" הגדרות"

 

 אחר טלפון רוכש אתה אם

 הראשונה בפעם לטלפון Bluetooth חיבור ליצור שתרצה פעם בכל ההתאמה פעולת את לבצע עליך



 .העולם ברחבי שונים זמן באזורי הנוכחי הזמן את לחפש לך מאפשר כפול זמן

 זמן אזור בחירת

 בו להשתמש רוצה שאתה שזמנה העיר נמצאת בו הזמן אזור את לציין כדי שלמטה בהליך השתמש

 .זמן כפול

 .השנה לוח למצב היכנס. 1

 .הראשונה ללחיצה החוצה אותו שלף ואז הכתר את שחרר. 2

 של הנוכחית ההגדרה אתמציין  המצב מחוג ואילו, הנוכחי הכפול הזמן אזור את מציין מחוג השניות

 .כפול קיץ זמן

 כאשר, 12 בשעה נמצאת השנייה היד כאשר מסומנות שעות 0. ± זמן כקיזוז מסומן ןהזמ אזור● 

 עבור, זמן אזורי מיקומי על למידע. 12 השעה של וימינה שמאלה היא כאשר מסומנים אחרים קיזוזים

 .להלן לסעיף

 

 .הזמן אזור את לשנות כדי הכתר את סובב. 3

 .שנבחר הזמן באזור הנוכחית עההש את מציינים כפול זמן של והדקה השעה שעון

 

 .אותו נעלו ואז פנימה חזרה הכתר את דחפו. 4

 

 (כפול זמן) הקיץ שעון הגדרת של תצורה קביעת

 .הצורך במידת קיץ לשעון השעון של הנוכחית הזמן הגדרת את לשנות ניתן

[STD :]סטנדרטי זמן תמיד מציין השעון. 

[DST :]הקיץ שעון את מציין תמיד השעון. 



 !ָחׁשּוב

( אוטומטי[ )AT] לבחור תוכלו, זמן כיול אות קליטת לקבל ניתן בו אזור הוא הכפול הזמן אזור אם● 

 בפעם הכיול אות קבלת פעולת, הקיץ שעון כהגדרת מוגדר[ AT] -ש בעוד. הקיץ שעון להגדרת

 לזמן קיץ ןשעו בין אוטומטית לעבור כפול זמן להגדרת תגרום הקיץ זמן פרק הכנסת לפני הראשונה

 .רגיל

 שבהם אזורים על למידע

 . להלן לסעיף עבור, זמן כיול אותות לקבל ניתן

 .השנה לוח למצב היכנס. 1

 .הראשונה ללחיצה החוצה אותו שלף ואז הכתר את שחרר. 2

 .כעת שנבחר הזמן לאזור תפנה מחוג  השניות

 .הכפול הזמן של הקיץ שעון הגדרת על תצביע המצב מחוג● 

 .לפחות אחת שנייה למשך( B) המקש את החזק. 3

 לאופציה תעבור הקיץ שעון הגדרת, לפחות אחת שנייה למשך( B) המקש את שתחזיק פעם בכל

 .הזמינה הבאה

 

 .אותו נועל ואז לאחור הכתר את דחוף. 4

 

 (כפול זמן) עולמי וזמן הבית עיר זמן החלפת

 ארוכה לחיצה ידי על שלך הכפול הזמן עם ךשל הבית עיר זמן את להחליף יכול אתה, שנה לוח במצב

 .לפחות שניות שלוש למשך( B) על

 .ושוב שוב תסתובב המצב מחוג, היום מחוון הגדרת לשינוי גורמת החלפה פעולת אם● 

 

 הערה

 עברו, בו השימוש אופן על לפרטים. אחר זמן לאזור לעבור צריך כשאתה שימושית זו פונקציה● 

 .להלן לסעיף



 הצלילה נקצייתבפו שימוש

 השעון. שלך הזמן ומרווח הצלילה זמן אחר לעקוב כדי זה בסעיף בהליכים להשתמש באפשרותך

 נתוני הקלטת. צלילה יומן נתוני רשומות 30 לעד זיכרון יש. צלילה יומן נתוני אוטומטי באופן מתעד

 יומן נתוני 30 כבר כשיש צלילה יומן

 לרשומה מקום לפנות כדי ביותר העתיקה היומן רשומת של אוטומטית למחיקה יגרמו בזיכרון רשומות

 .החדשה

 

 .שלהלן הפריטים את להציג כדי צלילה יומן בנתוני להשתמש תוכל● 

ー התחלה ושעת תאריך צלילת 

ー צלילה זמן 

 השטח פני מרווח

ー מיקום פרטי 

 .מוקלטים צלילה יומן נתוני להציג כדי G-SHOCK Connected -ב להשתמש יכול אתה

 !ָחׁשּוב

 .לצלילה בשעון השימוש לפני נעול שהכתר לוודא יש● 

 .לצלילה בשעון השימוש לפני אותה טען, מתה או חלשה הסוללה אם● 

 .צלילה למצב היכנס(, המים פני על או הסירה על עוד) לצלול שתתחיל לפני● 

 .רטוב שהשעון בזמן הכתר את תפעיל אל● 

 .השנה לוח למצב ויעבור הזמן מדידת את פסיקי השעון, תפחת הסוללה צריכת אם● 

 לצאת לשעון לגרום עלול בתאורה יתר שימוש. צלילה בזמן התצוגה בתאורת יתר משימוש הימנע● 

 לגרום גם יכול זה. השעון פעולת על לשמור מנת על היד תנועת לעצירת לגרום או הצלילה ממצב

 .לרגע השעון פעולות כל להשבתת

 

 שחלף הצלילה זמן מדידת

 (.שעתיים) שניות 59, דקות 59, שעה עד אחת שנייה של ביחידות נמדד הצלילה זמן

, שעתיים של המרבי הצלילה מזמן יותר רב זמן נמשכת שחלפה הצלילה זמן מדידת אם גם● 

 .שעות 24 במשך לנוע ימשיכוהמחוגים 



 .צלילה למצב היכנס. 1

 כך על שמעיד מה, 12 לשעה כולם יעבור ותשע 24 מחוגו השנייה מחוג, הדקה מחוג, השעה מחוג

 .הצלילה זמן במדידת להתחיל מוכן שהשעון

 (.D) על לחץ. 2

 .צלילה זמן מדידת מתחיל זה

 שניות 26 דקות 5 צלילה זמן מדידת: דוגמה

 

 .יחד נעות והדקות השעות● 

 .הצלילה זמן מדידת את להפסיק כדי לפחות שניות שתי למשך( D) המקש את החזק. 3

 .שטח מרווחי מדידת מתחיל זה

 הערה

 זמן לאיפוס תביא הראשונה ללחיצה משיכתו ואז הכתר התרופפות, צלילה במצב נמצא השעון אם● 

 .שחלף הנוכחי הצלילה

 באותה השנה לוח למצב להיכנס ועד צלילה למצב נכנסת בה מהנקודה לתקופה ההתייחסות● 

 .צלילה

 למצב חזור ואז השנה לוח למצב היכנס, חוזרת צלילה גוןכ לצלילה נפרדת יומן רשומת ליצירת● 

 .צלילה

 תיפסק המדידה, הצלילה זמן מדידת תחילת לאחר שעות 24 -כ במשך שעון פעולת תבצע לא אם● 

 .12 לשעה יחזרו המחוגיםו

 

 שעבר השטח פני מרווח מדידת

 להשתמש שניתן, משטח מרווח כזמן שלך האחרונה הצלילה מאז שחלף הזמן את מודדת זו פונקציה

 .חוזרת לצלילה כהכנה בו

 .שעות 24 עד משטח מרווח זמני למדוד ניתן

 .צלילה למצב היכנס. 1



 .טיימר פעולת לבצע כדי שלמטה בפעולות השתמש. 2

 

 .השעון כיוון נגד נע מחוג השניות● 

 

 הצלילה ממצב יציאה

 .השנה לוח למצב עוברת צלילה במצב שניות שתי למשך( C) על ארוכה לחיצה

 תיפסק המדידה פעולת, זמן מרווח של זמן מדידת או צלילה זמן כדי תוך הצלילה ממצב תצא אם● 

 .השנה לוח למצב יעבור והשעון

 צלילה יומן נתוני הצגת

 .G-SHOCK Connected -ל אוטומטית נשלחים הצלילה יומן נתוני, צלילה יומן נרכש כאשר

 .מוקלטים צלילה יומן נתוני להציג כדי G-SHOCK Connected -ב להשתמש יכול אתה

 הערה

 30 כבר כשיש צלילה יומן נתוני הקלטת. צלילה יומן נתוני רשומות 30 עד של זיכרון יש לשעון● 

 לרשומה מקום לפנות כדי ביותר העתיקה היומן רשומת למחיקת תגרום בזיכרון יומן נתוני רשומות

 .החדשה

 !ָחׁשּוב

 של G-SHOCK Connected לאפליקציית יישלחו הצלילה יומן נתוני, מהטלפון מנותק השעון אם● 

 .מחדש מחוברים שהם הבאה בפעם הטלפון



 יכול אינך כי לב שים. צלילה יומן נתוני רשומות להציג כדי G-SHOCK Connected -ב להשתמש ניתן● 

 .שעון פעולות באמצעות צלילה יומן נתוני רשומות להציג

 

 צלילה יומן נתוני מחיקת

 .צלילה למצב היכנס. 1

 .הראשונה ללחיצה החוצה אותו שלף ואז הכתר את שחרר. 2

 .הצלילה יומן נתוני את מוחקת זו פעולה. לפחות שניות שתי למשך( D) המקש את החזק. 3

 .אותו נעלו ואז פנימה חזרה הכתר את דחפו. 4

 

 הגאות רמת

 -G באמצעות מציין שאתה ביציאה הנוכחית הגאות רמת את לבדוק כדי בשעון להשתמש יכול אתה

SHOCK Connected. 

 

 !ָחׁשּוב

 '. וכו ימי לניווט בו תשתמש אל. בלבד לעיון מיועד המוצג המידע● 

 ברצונך פרטיה שאת היציאה לבחירת מחובר G-SHOCK -ב השתמש, הגאות מפלס לבדיקת● 

 .יציאה לך מוגדרת כן אם אלא, הגאות גרף במצב יוצג לא הגאות רמת על מידע. לחפש

 

 יציאה ציון

 .להציג תרצה הגאות רמת פרטי שאת היציאה את לבחור כדי G-SHOCK Connected -ב השתמש

 !ָחׁשּוב

 זו הגדרה להגדיר יכול לא שאתה לב שים. יציאה לציין כדי G-SHOCK Connected -ב השתמש● 

 .שעון פעולות באמצעות

 



 שצוין בנמל הנוכחית הגאות רמת בדיקת

 G-SHOCK עם שציינת ביציאה הגאות ותנאי הנוכחית השעה את מציגה ותהגא גרף למצב כניסה

 .מחובר

 .הגאות גרף למצב היכנס. 1

 

A שלך הנוכחי במיקום זמן 

B שצוינה ביציאה גאות תנאי 

 C שצוין בנמל נוכחי זמן 

 D נוכחי מיקום תאריך 

 

 הערה

 גרף למצב כניסה בעת שצוינה היציאה של הקיץ שעון הגדרת על מתבססת הגאות רמת תצוגת● 

 .הגאות

 שהוצגו הגאות תנאי פירוש● 

  .שצוינה ביציאה הנוכחית הגאות רמת על מצביע המצב מחוג

 

 הערה

 .רמות משש כאחת מסומנת הגאות● 

 .הגאות זמן את כוונן, כראוי מסומן אינו הגאות מפלס אם● 

 



 הגאות זמני התאמת

 או באינטרנט הקיים למידע בהתאם הגאות זמן התאמת ידי על המוצגת הגאות דיוק את לשפר ניתן

 .בעיתון

 .הגאות גרף למצב היכנס. 1

 .הראשונה ללחיצה החוצה אותו שלף ואז הכתר את שחרר. 2

 .הגאות זמן הגדרת את לשנות כדי הכתר את סובב. 3

 

 .אותו נעלו ואז פנימה חזרה הכתר את דחפו. 4

 

 הערה

 את אוטומטית יחשב השעון. ראשונהה הגאות זמן את הגדר, ביום ושפל גאות שני יש שבו למיקום● 

 .השנייה הגאות זמן

 התאריך בהם מקרים יתכנו, שלך הנוכחי הזמן מאזור שונה זמן באזור נמצאת שצוינה היציאה אם● 

 .המוצג מהתאריך שונה ביציאה

 .הגאות זמן ציון בעת בקיץ גם להשתמש עליכם, שצוינה ביציאה בתוקף נמצא הקיץ שעון אם● 

 

 סטופר

 24) שניות 59, דקות 59, שעות 23 עד אחת שנייה של ביחידות שחלף הזמן את מודד העצר שעון

 (.שעות

 שחלף הזמן מדידת

 

 .עצר שעון למצב היכנס. 1

 .שחלף הזמן את למדוד כדי הבאות בפעולות השתמש. 2



 

 .האפסים לכל שחלף הזמן את לאפס כדי( A) על לחץ. 3

 

 טיימר

 לסוף מגיעים כאשר נשמע צפצוף. ידך על שצוינת התחלה משעת סופר את הזמן לאחור הטיימר

 .לאחור הספירה

 חלש הסוללה חכו כאשר מושתק צפצוף● 

 הטיימר התחלת זמן הגדרת

 .טיימר למצב היכנס. 1

 .הראשונה ללחיצה החוצה אותו שלף ואז הכתר את שחרר. 2

 .לאחור הספירה התחלת זמן הגדרת את לשנות כדי הכתר את סובב. 3

 .שעות 24 עד אחת דקה של ביחידות לאחור הספירה התחלת זמן את להגדיר ניתן● 

 .אותו נעלו ואז פנימה חזרה הכתר את דחפו. 4

 

 שימוש בטיימר

 .טיימר למצב היכנס. 1

 .לאחור הספירה את להתחיל כדי( D) על לחץ. 2

 .לאחור הספירה לסוף מגיעים כאשר שניות 10 למשך נשמע צפצוף

 לשעת מושהית לאחור ספירה לאפס כדי(. D) על לחץ, מתמשכת לאחור ספירה להשהות כדי

 (.A) על לחץ, ההתחלה

 .הטון את לעצור כדי כלשהו כפתור על לחץ. 3

 

 שעון מעורר

 .האזעקה זמן הגיע כאשר יצפצף השעון

 .להלן המתוארים במקרים מושתק צפצוף● 



ー חלשה הסוללה כאשר 

ー בחשמל חסכון 3 ברמה נמצא שהשעון בזמן 

 אזעקה הגדרות של תצורה קביעת

 .האזעקה למצב היכנס. 1

 .הראשונה ללחיצה החוצה אותו שלף ואז הכתר את שחרר. 2

 .האזעקה את מפעיל זה

 .האזעקה זמן הגדרת את לשנות כדי הכתר את סובב. 3

 .אותו נעלו ואז פנימה חזרה הכתר את דחפו. 4

 האזעקה להפסקת● 

 כפתור על לחץ, האזעקה זמן מגיע כאשר להישמע מתחילה שהיא לאחר האזעקה את להפסיק כדי

 .כלשהו

 

 האזעקה כיבוי

 .אותה לכבות כדי הבאים השלבים את בצע, מלהישמע האזעקה את לעצור כדי

 .אותה הפעל, שוב האזעקה להפעלת● 

 .האזעקה למצב היכנס. 1

 .OFF למצב השנייה היד את להזיז כדי( D) על לחץ. 2

 

 OFF -ו ON בין מחליפה( D) על לחיצה כל● 

 

 כיול המחוגים

 . מכיול לצאת היום למחוון או/  ו למחוגים לגרום יכולים חזקים פגיעה או מגנטיות

 השעון של אוטומטי כיול מבצע השעון● 

 

 .השני לקליק החוצה אותו שלף ואז הכתר את שחרר. 1



 שחרר. 12 השעה על מצביע שמחוג השניות עד לפחות שניות חמש למשך( D) המקש את החזק. 2

 .12 לשעה מחוג השניות מגיע כאשר הכפתור את

 השעון של אוטומטי כיול תתחיל זו פעולה

 .להלן המוצגים במיקומים להיות הידיים על, האוטומטי היישור סיום לאחר● 

 

 (.C) על לחץ. 3

 בערב 12 בשעה כולם נעצרות שעות 24 הקטנה והיד, והדקות הקטנות שהידיים ודא

 

 .12 השעה עם אותן ליישר כדי הכתר את סובב, 12 בשעה אינם המחוגים אם. 4

 (.C) על לחץ. 5

 .כהלכה מצוין היום אם ובדוק, 12 בשעה נעצרת המצב מחוג כי וודא

 

 לשעה המצב מחוג את להזיז כדי הכתר את סובב, מיושרים אינם היום מחוון או/  ו המצב מחוג אם. 6

 .המחוון חלון למרכז והיום 12

 מימין המרבית התנועה. הכתר את מסובב אתה כאשר מוגבל והיום המצב חווןמ של התנועה טווח● 

 .מעט רק נע היום מחוון. הכיוונים לשני מעלות 180 היא המצב יד של לשמאל

 מצליח אינך אם. זה בהליך 9 לשלב עבור, הרצויים במצבים נמצאים ויום הממחוג שהמצב לאחר

 7 לשלב עבור, הרצויות ההתאמות את לבצע

 (.C) על לחץ. 7

 .1 מראה היום מחוון כי אשר



 

 עשוי המצב מחוג, מסוימים במקרים. ושוב שוב לסובב המצב מחוג את יביא התאריך הגדרת שינוי● 

 .דקות כחמש במשך להסתובב להמשיך

 .ליום 1 שמוצג עד הכתר את סובב, מוצג לא 1 אם. 8

 .12 לשעה המצבמחוג  את העבירו. כתר סיבוב עם בשילוב נע המצבמחוג ● 

 .אותו נעלו ואז פנימה חזרה הכתר את דחפו. 9

 

 הערה

 באופן כוונון לניתוק תגרום כלשהי פעולה ביצוע ללא דקות 30 -מ יותר למשך שלוף הכתר השארת● 

 כדי החוצה אותו משוך ואז הרגיל למצב חזרה הכתר את דחף, קורה זה אם. מושבת להיות אוטומטי

 היישור מהליך חלק שלה הרגיל למצב פנימה הכתר דחיפת. מההתחלה ההליך את מחדש להפעיל

 .יוחל נקודה אותה עד שביצעת יישור כל. הרגיל למצבן יחזרו המחוגיםש לכך תביא

 

 אחרות הגדרות

 .להגדיר שתוכלו אחרות שעון הגדרות מסביר זה חלק

 השעון הגדרות איפוס

 .המפעל של הראשוניות המחדל לברירות למטה השעון הגדרות את להחזיר כיצד מסביר זה סעיף

 שעון הגדרות● 

 עצר שעון● 

 טיימר● 

 אזעקה● 

 נמל מפרט● 

 צלילה יומן● 

 .השנה לוח למצב היכנס. 1

 .השני לקליק החוצה אותו שלף ואז הכתר את שחרר. 2

 .12 השעה על מצביעה השנייה מחוגש עד לפחות שניות חמש למשך( A) המקש את החזק. 3

 .אותו נעלו ואז פנימה חזרה הכתר את דחפו. 4



 בינלאומיות נסיעות

 בהתאם שלך הנוכחי למיקום שלו הזמן הגדרת את יתאים השעון, אחר זמן לאזור נכנס כשאתה

 בשעון המטוס מצב את השבת, ליעד כשתגיע. שלך הטלפון של הזמן לאזור

 .שלך לטלפון השעון בין קשר צור, ליעד מגיע תהא כאשר. 1

 הנוכחי במיקום לשעה הזמן הגדרת את יתאים הוא, השעון של המטוס מצב את שתשבית לאחר

 .שלך

 .למטה בקישור במידע עיין, מיידית זמן התאמת להפעיל ברצונך אם● 

 אחר מידע

 .כנדרש זה במידע עיין. לדעת שעליך מבצעי שאינו מידע מספק זה סעיף

 



 זמן כיול שבהם זמן אזורי

 לא שלה הזמן שקיזוז עיר לציין כדי שלך בטלפון השתמשת אם( 9) 45 יהיה מחוג השניות מיקום● 

 .שלמעלה בטבלה נכלל

 .2020 מינואר החל עדכני שלעיל בטבלה המידע● 

 נתמכים טלפונים

 .CASIO באתר בקרו, לשעון להתחבר שיכולים טלפונים על למידע

https://world.casio.com/os_mobile/wat/ 

 מפרטים

 :רגילה בטמפרטורה דיוק

 עם תקשורת ידי על או זמן כיול אות קבלת ידי על זמן התאמת כאשר לחודש שניות ±15  של ממוצע

 .אפשרית אינה טלפון

 :זמן תזמון

 יום(, 2099 עד 2000 מלא אוטומטי שנה לוח) יום, שנייה(, שניות 5 של שנייה יד תנועה) דקה, שעה

 בשבוע

 :אות לקבלת פונקציות

 ידנית קבלה, אוטומטית קבלה

 (JJY, MSF / DCF77 עבור) אוטומטי משדר בחירת

 לקבל הניתנים קריאה סימני

JJY (40kHz / 60kHz), BPC (68.5kHz), WWVB (60kHz), MSF (60kHz), DCF77 (77.5kHz) 

 מושבתת אות קבלת: כבוי

 : כפול זמן

 ביממה שעות 24 זמן אזורי, דקה, שעה

 אוטומטי קיץ זמן הגדרת

 עולמי זמן/  עיר עיר החלפת

 :גאות גרף

 גאות זמן/  גאות רמת בחירת

 :סטופר

 אחת שנייה: מדידה יחידת

 (שעות 24") 59'59: 23: מדידה יכולת

https://world.casio.com/os_mobile/wat/


 : אזעקה

 שניות 10: צפצוף דקות, שעות: יחידות הגדרת

 :טיימר

 אחת שנייה: מדידה יחידת שעות 24: לאחור ספירה טווח 1 דקה: הגדרה יחידת

 לאחור הספירה לסוף מגיעים כאשר שניות 10 של צפצוף

 :צלילה פונקציית

 (אחת שנייה של יחידות) שעתיים עד: צלילה זמן מדידת

, צלילה של וסיום התחלה ושעות תאריכי) רשומות 30: יומן זיכרון שעות 24 עד: שטח מרווחי תצוגת

 (השטח לפני וסיום התחלה ושעות תאריכי או

 

 :לנייד קישור

 זמן לתיקון אוטומטי טלפון איתור

 .הטלפון של ההתראה צליל את משמיעה השעון פעולת

 עולמי זמן

 ערים 300- כ של רהלבחי הנוכחי הזמן

 אוטומטי קיץ זמן הגדרת עולמי זמן החלפת/  בית זמן

 .קיץ לשעון סטנדרטי זמן בין אוטומטי מעבר

 (רמות 6) גאות גרף

 גלובליים מיקומים 3,300- כ על מידע

 אזעקה הגדרות טיימר הגדרות

 ידיים יישור תיקון

 ®Bluetooth נתונים תקשורת מפרט

 מטר 2 עד: תקשורת טווחdBm (1 mW ) 0: מרבי שידור 2480MHz עד 2400MHz: תדרים רצועת

 (בסביבה תלוי)

 :אחר

 בחשמל חיסכוןLED (Super Illuminator, afterglow ) נורת

 יד Shift אוטומטי יד יישור תיקון

 : כוח ספק

 אחת נטענת וסוללה סולארי פאנל



 :משוערים סוללה חיי

 חודשים 5 בערך תנאים

 .שלמטה בתנאים לאור נחשף לא

 ביום שעות Bluetooth: 10 חיבור זמן● 

 ליום( שניות 10) אחת פעם: אזעקה● 

 ליום( שניות 3) אחת פעם: תאורה● 

 ביום שעות 6: שנייה יד שינה● 

 בחודש צלילות 3: צלילה● 

Measurement צלילה/  דקות 45: צלילה זמן מדידת 

Measurement צלילה/  דקות 15: שטח מרווחי מדידת 

ー שניות 6: תאורה (שניות 3 x 2 / )צלילה 

 וזמן צלילה במצב הצלילה זמן משך, תאורה בתנאי מצטמצם הסוללה של הפעולה שזמן לב שים

 . *Bluetooth חיבור

 Bluetooth חיבור זמן* 

 חודשים 4- כ: ביום שעות 16● 

 חודשים 3 -כ: ביום שעות 18● 

 


