
 5551הוראות הפעלה למנגנון 

 

 המנגנון

 

בהתאם לדגם השעון שלכם, טקסט התצוגה מופיע כדמויות כהות על רקע בהיר, או כנתונים  •

 .בהירים על רקע כהה. כל תצוגות הדגימה במדריך זה מוצגות באמצעות דמויות כהות על רקע בהיר

שים לב כי איורי המוצר במדריך זה  • .באיורפעולות הכפתור מסומנות באמצעות האותיות המוצגות  •

 .מיועדים לעיון בלבד, ולכן המוצר בפועל עשוי להיראות שונה במקצת ממה שתואר באיור

 

 דברים שכדאי לבדוק לפני השימוש בשעון

נתוני מצב זמן נכון בעולם תלויים  • !חשוב (DST) בדוק את עיר הבית ואת הגדרת שעון הקיץ. 1

ת של עיר הבית, השעה והתאריך במצב שמירת זמן. הקפד להגדיר הגדרות אלה בהגדרות הנכונו

 כראוי

 .השעון מוכן כעת לשימוש. הגדר את השעה הנוכחית. 2

 

 יםבחירת מצב

 כדי לעבור בין המצבים כמוצג להלן. Cלחץ על • 

 למשך כשתי שניות. Cכדי לחזור למצב שמירת זמן מכל מצב אחר, החזק את • 

 כדי להאיר את הצג. Bו )למעט מצב הגדרה(, לחץ על במצב כלשה• 

 

 

 פונקציות כלליות )כל המצבים( 

תכונות החזרה אוטומטית  • .ניתן להשתמש בפונקציות והפעולות המתוארות בסעיף זה בכל המצבים

השעון יחזור אוטומטית למצב שמירת זמן אם לא תבצע פעולה כלשהי למשך זמן מסוים, כמתואר 

 .להלן



 

משמשים במצב ההגדרה כדי לגלול בין הנתונים בתצוגה. ברוב המקרים,  D -וה B -גלילה כפתורי ה •

 .לחיצה ממושכת על לחצנים אלה במהלך פעולת גלילה גוללת בין הנתונים במהירות גבוהה

 

 אזור גרפי

 

ומצב  ,מצב שעון עצר ,מצב זמן עולמי ,האזור הגרפי מציין את ספירת השניות במצב שמירת זמן •

  טיימר

 

 מהדרך לטובת צפייה טובה יותר המחוגיםהעברת 

 

השעה והדקה מהדרך כדי  מחוגיאתה יכול להשתמש בהליך שלהלן כדי להעביר באופן זמני את 

 להציג טוב יותר את המוצג בתצוגה.

 המחוגים זזיםניתן לבצע פעולה זו בכל מצב. במקרה של מצב הגדרה )מידע מהבהב בתצוגה( • 

 מהדרך אוטומטית, גם אם לא תבצע את הפעולה שלהלן.

 .C, לחץ על B. תוך כדי לחיצה ממושכת על 1

שעה ודקה לעבור למיקום בו הם לא חוסמים את התצוגה שלך על העולם ה למחוגיפעולה זו תגרום • 

 העולמי ו / או התצוגה הדיגיטלית.

 יחזרו למקומן הרגיל )זמן רגיל(. יםהמחוגתביא לכך ש Cעל לחיצה על  B. החזקה ממושכת של 2

 

 מהדרך או במיקומן הרגיל.ים נע המחוגיםפונקציות כפתור הצפייה זהות ללא קשר לשאלה אם • 

 לחזור למקומן הרגיל. מחוגיםמעבר למצב אחר יביא את ה• 

 גם הן יחזרו למקומן הרגיל באופן אוטומטי אם לא תבצע פעולה במשך כשעה. מחוגיםה• 



 תצוגת שעה

 

 השתמש במצב שמירת זמן כדי להגדיר ולהציג את השעה והתאריך הנוכחיים.

 מחזירה את המידע על עיר העיר כמוצג להלן. Aכל לחיצה על • 

 

 

למשך כשלוש  D להחליף את עיר הבית שלך ואת עיר הזמן העולמי במצב שמירת זמן, החזק את

 .העולמישניות. זה מחליף את עיר הבית שלך ואת עיר הזמן 

 (NYC( ואת עיר הזמן העולמית )TYOדוגמה: להחליף את עיר הבית )

 

 

 קביעת תצורה של הגדרות עיר ביתית

  .(DST) ישנן שתי הגדרות עיר ביתית: בעצם בחירת עיר הבית ובחירת זמן רגיל או שעון קיץ

 לקביעת תצורה של הגדרות עיר ביתית

 .זה מציין את מצב הגדרת קוד העיר • .מופיע ADJ עד A במצב שמירת זמן, לחץ לחיצה ארוכה על. 1

 .)מערב( כדי לבחור את קוד העיר שבו תרצה להשתמש כעיר הבית שלך B )מזרח( ועל D לחץ על. 2

                                            של מדריך זה הסופילפרטים אודות קודי עיר, ראו "טבלת קוד עיר" בחלק  •

 .כדי לחזור למצב שמירת זמן A גדרה היא הדרך הרצויה, לחץ עללאחר שהה. 3



במצב הזמן העולמי כדי לחשב את השעה  * UTC לאחר שתציין קוד עיר, השעון ישתמש בקיזוזי •

זמן אוניברסלי מתואם,  * .הנוכחית עבור אזורי זמן אחרים על סמך השעה הנוכחית בעיר הבית שלך

 היא גריניץ ', אנגליה UTC -זמן. נקודת ההתייחסות ל הסטנדרט המדעי העולמי של שמירת

 

 כדי לשנות את הגדרת שעון הקיץ )שעון הקיץ(

 .זה מציין את מצב הגדרת קוד העיר • .מופיע ADJ עד A במצב שמירת זמן, לחץ לחיצה ארוכה על. 1

                                                                                  .DST כדי להציג את מצב הגדרת C לחץ על. 2

שים לב כי אינך יכול לעבור בין שעון  • .(OFF) לזמן רגיל (ON) כדי לעבור בין שעון הקיץ D לחץ על. 3

                                                                               נבחר כעיר הבית שלך UTC קיץ לשעה רגילה כאשר

 -נראה כי מחוון ה • .כדי לחזור למצב שמירת זמן A לאחר שההגדרה היא הדרך הרצויה, לחץ על. 4

DST מציין כי שעון הקיץ מופעל 

 

 הגדרת השעה והתאריך הנוכחיות

מירת זמן באפשרותך להשתמש בהליך שלהלן כדי להתאים את הגדרות השעה והתאריך של מצב ש

 אם הם אינם.

שינוי נתוני העיר הבית הדיגיטלית אמור לגרום להגדרת הזמן האנלוגי להשתנות בהתאם. אם הזמן 

 ובצע התאמות במידת הצורך המחוגיםהאנלוגי אינו מציין את השעה הדיגיטלית, בדוק את מיקום 

 כדי לשנות את הגדרות השעה והתאריך הנוכחיות

 

 זה מציין את מצב הגדרת קוד העיר • .מופיע ADJ עד A ץ לחיצה ארוכה עלבמצב שמירת זמן, לח. 1

 כדי להזיז את המהבהב ברצף המוצג למטה כדי לבחור בהגדרות האחרות C לחץ על. 2

 

כדי לשנות אותה  B ו / או D כאשר הגדרת שמירת הזמן שברצונך לשנות מהבהבת, השתמש. 3

 .כמתואר להלן

\  

 

 לצאת ממצב ההגדרהכדי  A לחץ על.4



 

 .1 -גורמת להגדלת הדקות ב 30-30בזמן שהספירה הנוכחית נמצאת בטווח  00איפוס השניות ל  •

 11:59יופיע לשעות מהצהריים עד  P (PM) שעות נבחרת למתן זמן, מחוון 12בעוד שהתבנית של  •

ות, השעה מוצגת שע 24בערב. עם פורמט של  11:59בערב. שום מחוון לא מופיע בזמנים מחצות ל 

לוח השנה האוטומטי המובנה של השעון  • .P (PM) , ללא שום מחוון23:59עד  0:00בין השעות 

מאפשר קצבאות לאורכי חודש ושנים מעוברות שונות. לאחר שתגדיר את התאריך, לא צריכה להיות 

ית כאשר יום השבוע משתנה אוטומט • .סיבה לשנות אותו אלא לאחר שהסוללה של השעון הוחלפה

 .התאריך משתנה

 

 בדיקת השעה הנוכחית באזור זמן אחר 

ערים( ברחבי העולם. העיר  48אזורי זמן ) 31-אתה יכול להציג את השעה הנוכחית באחד מ 

ישנן שתי הגדרות עולם הזמן  ."שנבחרת כיום במצב הזמן העולמי נקראת "עיר הזמן העולמית

 .(DST) חירת זמן רגיל או שעון קיץהעולמי: בעצם בחירת עיר הזמן העולמית וב

 

 

 לבחירת מצב זמן העולמי C -כדי להיכנס למצב זמן העולמי השתמש ב

 

לצפייה בשעה באזור זמן אחר לחיצה  .כדי להציג את קוד העיר ושם העיר שנבחרה כעת A לחץ על •

לשנות את קוד כדי  • .עוברת לקוד העיר הבא D כל לחיצה על • .משנה את הגדרת קוד העיר D על

 במקביל D -ו B לחץ על ,UTC -העיר ל

 לעיר  (DST) כדי לציין זמן רגיל או שעון קיץ

 

 מחוון) פעולה זו מחליפה בין שעון קיץ • .למשך כשתי שניות A במצב הזמן העולמי, החזק את מקש

DST לזמן רגיל (מוצג (מחוון DST לא מוצג). •  רגיל / שעון קיץשים לב כי אינך יכול לעבור בין זמן 

(DST) כאשר UTC הגדרת השעה / שעון קיץ רגילה • .נבחר כעיר הזמן העולמי (DST)  משפיעה רק על

 .העיר המוצגת כעת. ערים אחרות אינן מושפעות

 



 סטופר

 מריםמן שחלף, זמני פיצול ושני גשעון העצר מודד ז

 העצרלבחירת מצב שעון  C -כדי להיכנס למצב שעון העצר השתמש ב 

 

 

 

פעולת מדידת זמן  • .שניות 59.99דקות,  59מצב שעון העצר יכול להצביע על זמן שחלף עד  •

מתמשכת שחלפה תימשך באופן פנימי גם אם תעבור למצב אחר. עם זאת, אם אתה יוצא ממצב 

 .שעון העצר בזמן שמוצג זמן מפוצל, זמן הפיצול לא יוצג כשאתה חוזר למצב שעון העצר

 

 טיימר

 

 דקות.  60ניתן להגדיר את טיימר הספירה לאחור בטווח של דקה עד 

כדי להיכנס למצב טיימר הספירה לאחור  .אזעקה נשמעת כאשר הספירה לאחור מגיעה לאפס

 לבחירת מצב טיימר הספירה לאחור C -השתמש ב

 להגדרת תצורת הטיימר

. בזמן שזמן ההתחלה של הספירה לאחור מופיע בתצוגה במצב טיימר הספירה לאחור, החזק את 1

עד שזמן ההתחלה הנוכחי של הספירה לאחור מתחיל להבהב, מה שמצביע על מצב  Aמקש 

 ההגדרה.



אם זמן ההתחלה של הספירה לאחור לא מוצג, השתמש בהליך תחת "כדי לבצע פעולת טיימר • 

 ( כדי להציג אותו.E-33לאחור" )עמוד 

 ( כדי לשנות את ההגדרה.-) B -)+( וב D -. השתמש ב2

 דקות במרווחים של דקה. 60עד  1באפשרותך לקבוע זמן התחלה בטווח של • 

 כדי לצאת ממצב ההגדרה Aלחץ על  . 3

 

לפני שמתחילים בפעולה של טיימר הספירה לאחור, יש לוודא שפעולת הספירה לאחור אינה  •

כדי  A כדי לעצור אותו ואז על D צעת )מסומנת על ידי שניות הספירה למטה(. אם כן, לחץ עלמתב

 לאפס לשעת ההתחלה של הספירה לאחור

 .להפסקת האזעקה לחץ על כפתור כלשהו

 

 שעון מעורר

 

 אתה יכול להגדיר חמש אזעקות יומיות עצמאיות. 

ם כאשר השעה במצב שמירת זמן מגיעה שניות בכל יו 10כאשר מופעלת אזעקה, אזעקה תישמע כ 

 לשעת האזעקה שנקבעה מראש. זה נכון גם אם השעון אינו במצב שמירת זמן.

 אתה יכול גם להפעיל אות שעה לפי שעה, שיגרום לשעון לצפצוף פעמיים בכל שעה בשעה.

 כדי להיכנס למצב אזעקה

 לבחירת מצב האזעקה C -השתמש ב

 כמוצג להלן.הדבר יגרום לתצוגה להשתנות • 

 .Dבתצוגה, לחץ על  SIGאם מופיע • 

 

 לקביעת זמן אזעקה

 כדי לגלול בין מסכי האזעקה עד שמוצג זה שברצונך לשנות. D -. במצב האזעקה, השתמש ב1

 

 זהו מצב ההגדרה • .עד ש ספרות השעה של הגדרת האזעקה מתחילה להבהב A החזק את מקש. 2

 .המהבהב בין הגדרות השעה לדקהכדי להזיז את  C לחץ על. 3



בעת קביעת זמן האזעקה  • .כדי לשנות אותה (-) B -ו (+) D בזמן שההגדרה מהבהבת, השתמש. 4

  .(P מחוון) .שעות, הקפד להגדיר את השעה כהלכה )ללא מחוון( או כחודש 12בתבנית של 

 .כדי לצאת ממצב ההגדרה A לחץ על. 5

 

 .כדי להשמיע את האזעקה D זק את מקשלבדיקת האזעקה במצב המעורר, הח

 

 כדי להפעיל ולכבות את האזעקה ואת אות השעה

 כדי לבחור אזעקה או את אות השעה. D -. במצב האזעקה, השתמש ב1

כדי להפעיל אותה )להדליק( ולכבות אותה  A. כשנבחרה האזעקה או אות השעה הרצויה, לחץ על 2

(- -.) 

אזעקה פעילה( ומחוון אות השעה על )כאשר אות השעה פועלת( מחוון אזעקת ההפעלה )כאשר כל  •

 .מוצגים בכל המצבים

 

 

 תאורה

תצוגת השעון מוארת לקריאה נוחה בחושך. הנורה האוטומטית מדליקה תאורה באופן אוטומטי 

 כשאתה מכוון את השעון לכיוון הפנים שלך.

 כדי להאיר את הצג באופן ידני 

באפשרותך להשתמש בהליך  • .מצב הגדרה( כדי להאיר את הצגבמצב כלשהו )למעט  B לחץ על

  .שניות או שלוש שניות למשך תאורה 1.5שלהלן כדי לבחור בין 

 כדי לשנות את משך התאורה

 זה מציין את מצב הגדרת קוד העיר • .ADJ עד להופעת A במצב שמירת זמן, החזק את מקש. 1

  .LT3 או LT1 במסך יופיע •רת משך התאורהפעמים כדי להציג את מסך הגד C 10 לחץ על. 2

 (מוצג LT3) לשלוש שניות (מוצג LT1) שניות 1.5כדי להחליף את משך התאורה בין  D לחץ על. 3

 .כדי לצאת ממצב ההגדרה A לאחר שכל ההגדרות הן כפי שאתה רוצה, לחץ על. 4

 

 על תאורה אוטומטית

פעם שתמקם את פרק כף היד כמתואר להלן כאשר תאורה אוטומטית מופעלת, תאורה תידלק בכל 

 בכל מצב שהוא.

מעלות גורמת לתאורה  40 -הזזת השעון למצב שהוא מקביל לאדמה ואז הטייתו לעברכם יותר מ

 להידלק.



 אזהרה!

הקפד תמיד להיות במקום בטוח בכל פעם שאתה קורא את תצוגת השעון באמצעות תאורה • 

עוסק בפעילות אחרת שעלולה לגרום לתאונה או פציעה.  אוטומטית. היזהר במיוחד כשאתה רץ או

דאג גם לכך שתאורה פתאומית על ידי אור אוטומטי לא תבהיל או תסיח את דעתך של אחרים 

 סביבך.

כשאת עונדת את השעון, וודא שאור אוטומטי מושבת לפני שאתה רוכב על אופניים או מפעיל • 

ית ולא מכוונת של אור אוטומטי עלולה ליצור הסחת אופנוע או כל רכב מנועי אחר. פעולה פתאומ

 דעת, העלולה לגרום לתאונת דרכים ולפציעה אישית קשה

 

 כדי להפעיל או להשבית תאורה אוטומטית במצב שמירת זמן, 

למשך כשלוש שניות כדי להחליף את האור האוטומטי בין מופעל )מחוון מוצג( לבין  B החזק את

המחוון המותאם לתאורה אוטומטית מופיע בכל המצבים כאשר תאורה  • .מושבת )מחוון לא מוצג(

האור האוטומטי נשאר פעיל במשך כשש שעות. לאחר מכן הוא מושבת  • .אוטומטית מופעלת

ייתכן שקשה לראות את ההארה כאשר היא נראית תחת אור  •אמצעי זהירות להארה  .אוטומטית

שימוש תכוף בתאורה מפיל את  • .ם שנשמעת אזעקהתאורה נכבית אוטומטית בכל פע .שמש ישיר

 הסוללות

 

 

 אמצעי זהירות אור אוטומטיים

מעלות מעל או מתחת במקביל. וודא שגב כף  15תאורה עלולה לא להידלק אם פני השעון הם מעל • 

 היד שלך מקביל לקרקע.

נה כלפי ההארה נכבית לאחר משך התאורה שנקבע מראש, גם אם אתה שומר את השעון מופ• 

 הפנים שלך.

חשמל סטטי או כוח מגנטי יכולים להפריע לפעולה התקינה של אור אוטומטי. אם התאורה לא • 

נדלקת, נסה להזיז את השעון בחזרה למצב ההתחלה )במקביל לקרקע( ואז להטות אותו בחזרה 

עלה אותו שוב לכיוון הפנים שלך. אם זה לא עובד, זרוק את זרועך עד למטה כך שתלוי לצידך ואז ה

 למעלה.

יתכן ותבחין בצליל לחיצה קלוש מאוד שמגיע מהשעון כשהוא מטלטל קדימה ואחורה. צליל זה • 

 נגרם כתוצאה מפעולה מכנית של תאורה אוטומטית ואינו מצביע על בעיה בשעון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 כיול מחוגי השעון 

צבע רה, עליך לאם זה קו ויציאה מכיולתזוזה של מחוגי השעון יכולים לגרום ל חזק מכהמגנטיות או 

 כיול מחדש למחוגים

 

מצב זה מציין את מצב  • .H.SET למשך כחמש שניות עד להופעת A במצב שמירת זמן, החזק את. 1

אל תשחרר את הכפתור  ,A יופיע כשאתה ממושך על ADJ -למרות ש • .העולמית המחוגיםהתאמת 

 עדיין

כדי להתאים אותן עד שהן  B -ו D -, השתמש ב12אינן בשעה  World Time -של ה המחוגיםאם . 2

 .יגיעו

 זה נכנס למצב התאמת השעה והדקה.•  .C. לחץ על 3

 כדי להתאים אותם עד שהם יהיו. B -ו D , השתמש12בשעה ודקה אינן בשעה המחוגים . אם 4

 

 כדי לחזור למצב שמירת זמן. Aלחץ על  . 5

הזמן המצוין על ידי השעה והדקה תואם את הזמן בתצוגה הדיגיטלית. אם הזמנים בדוק כדי לוודא ש

 אינם תואמים, בצע שוב את נוהל התיקון שלמעלה.

 

 השתקת כפתורים

 

  .זה מציין את מצב הגדרת קוד העיר • .מופיע ADJ עד A במצב שמירת זמן, לחץ לחיצה ארוכה על. 1

)הגדרת כיבוי /  On / Off הגדרת צליל פעולת הכפתורתשע פעמים כדי להציג את  C לחץ על. 2

 . .MUTE או KEY המסך יציג כיבוי(

לאחר שכל ההגדרות הן כפי  .4 .השתק )כבוי( -ו KEY (ON) כדי להחליף את ההגדרה בין D לחץ על. 3

 כדי לצאת ממצב ההגדרה A שאתה רוצה, לחץ על



 

 

 


