שעון דגם 5470 PRW-6100
סעיף זה מספק סקירה כללית של השעון ומסביר פעולות המשותפות לכל המצבים.
חָ ׁשּוב!
● שעון זה אינו מכשיר מדידה מיוחד .קריאות פונקציית המדידה מיועדות לעיון כללי בלבד.
● בעת שימוש במצפן הדיגיטלי של שעון זה לטיולים רציניים ,טיפוס הרים או פעילויות אחרות ,הקפידו תמיד
לקחת מצפן אחר כדי לאשר את הקריאות .אם הקריאות המיוצרות על ידי המצפן הדיגיטלי של השעון הזה
שונות מאלה של המצפן השני ,בצע כיול דו כיווני של המצפן הדיגיטלי כדי להבטיח דיוק טוב יותר.
לא ניתן יהיה לצפות בקריאה ובכיול של המצפן ,אם השעון נמצא בקרבת מגנט קבוע) אביזר מגנטי ,וכו '( ,חפצי
מתכת ,חוטי מתח גבוה ,חוטים אוויריים או מכשירי חשמל ביתיים) טלוויזיה ,מחשב ,וכו).
מצפן דיגיטלי
● מצב מד גובה השעון מחשב ומציג גובה יחסי בהתבסס על קריאות לחץ ברומטריות המיוצרות על ידי חיישן
הלחץ שלו .מסיבה זו ,ערכי הגובה המוצגים על ידי השעון עשויים להיות שונים מהגובה בפועל ו  /או בגובה פני
הים המצוינים עבור האזור שבו אתה נמצא .מומלץ כיול רגיל על פי הגובה המקומי (גובה).
• מדידת גובה
הערה
● במדריך זה ,הביטוי "אות שעה" מתייחס לאות כיול זמן .אותות הזמן כוללים מידע בזמן.
● שים לב שאיורי השעון במדריך זה מיועדים לעיון בלבד .השעון בפועל עשוי להיראות שונה במקצת מהמתואר
מדריך כללי :

.1מחוג שעה
 .2מחוג שניות
 .3מחוג דקות
 .4מחוג מצבים
 .5תצוגה
 .6כתר מפתח
מכוונים

 .1מופיע כאשר מופעל .
 .2מופיע כאשר אות השעה הוא פועל.
 .3מופיע כאשר הזמן שצוין הוא קיץ.
 .4מופיע כאשר לחץ ברומטרי משתנה.
 .5מציג את יחידת המדידה של לחץ הברומטריה.

מעבר בין המצבים השונים

לחזור למצב של תצוגת שעה  ,יש ללחוץ על כפתור  Bלמשך שתי שניות.

שימוש בכתר מפתח
כתר השעון הוא סוגר בורג .כדי להשתמש בכתר ,תחילה עליך לסובב אותו כלפיך (משמאל) כדי לשחרר אותו.
משוך את הכתר לפני ביצוע פעולות כתר .אל תמשוך את הכתר בכוח רב מדי.
חָ ׁשּוב!
● כדי למנוע חדירת מים ו  /או נזק כתוצאה מהשפעה ,הקפד לסגור את הכתר פנימה על  -ידי סיבובו הרחק
ממך כאשר אתה דוחף אותו פנימה.

טעינת השעון
פניו של השעון הינו פנל סולארי שיוצר כוח מהאור ,הכח שנוצר מטעין את הסוללה המובנית ,הסוללה
היא שנותנת את הכוח לפעולותיו השונות של השעון ,השעון נטען בכל פעם שהוא נחשף לאור.
חשוב!
● שעון זה משתמש בסוללה משנית מיוחדת.
 טעינה לא תהיה אפשרית אם הטמפרטורה של השעון היא מחוץ לטווח המשוער שלכ –10°C to 60°C (14°F to 140°F).
 פריקה מוחלטת תתרחש אם השעון אינו נטען בתוך כשלושה חודשים לאחר שהוא מפסיק פעולהבשל עוצמת סוללה חלשה .טעינה לא תהיה אפשרית אחרי יותר שפריקה מוחלטת מתרחשת .ראה
"רמות כוח" (עמוד .)8

מדריך טעינה
בכל פעם שאתה לא לובש
שעון ,הקפד להשאיר אותו
במקום שבו הוא נחשף לאור.
● ביצועי הטעינה הטוב ביותר
מושגת על ידי חשיפת השעון
לאור שהוא חזק ככל האפשר.

בעת ענידת השעון ,יש לוודא
שהפנים שלו לא חסומים
מהאור על ידי שרוול הבגדים
שלך.
● השעון עשוי להיכנס למצב
שינה (עמוד  ) 5אם הפנים שלו
חסומים על ידי השרוול שלך
אפילו באופן חלקי בלבד.

אזהרה!
השארת השעון באור בהיר לטעינה יכולה לגרום לשעון להתחמם .יש לטפל בשעון ,כדי למנוע פגיעה
או שריפה .השעון יכול להיות חם במיוחד בעת חשיפה לתנאים להלן.
● מיקום על לוח המחוונים של מכונית שחונה באור שמש ישיר
● קרוב מדי למנורת ליבון
● תחת אור שמש ישירה
חשוב!
● שמור את השעון באזור שבדרך כלל חשוף לאור בהיר בעת אחסונו לתקופות ארוכות .פעולה זו
מסייעת להבטיח שלא יגמר הכוח בסוללה.
● אחסון השעון לתקופות ארוכות באזור שבו אין אור או ענידת השעון בצורה כזאת שהוא חסום
מחשיפה לאור יכול לגרום לכוח להיגמר.אנא וודא כי השעון נחשף לאור בהיר בכל ההזדמנות
אפשרית.

רמות טעינה

החזק את  Bלחוץ לשתי שניות כדי להיכנס למצב מדידת זמן
רמת הטעינה מוצגת לפי הטבלה להלן

• האות  Lברמה  )L( 3אומר לך שרמת הטעינה בסוללה נמוכה
מאוד ,ושחשיפה לאור בהיר לשם טעינה נדרש בהקדם האפשרי.
• ברגע שהסוללה מגיעה לרמה  )M( 2לאחר שהגיע לרמה  ,5יש
לסנכרן את הזמן הנוכחי ,תאריך ,והגדרות אחרות.
• מחווני תצוגה מופעים שוב ברגע שהסוללה טעונה מרמה  5לרמה
.)M( 2
• השארת השעון חשוף לאור שמש ישיר או מקור אור חזק מאוד
יכול לגרום לחיווי הסוללה להראות קריאה שגויה באופן זמני ,יש להמתין מספר דקות ולקרוא שוב
.
• כל הנתונים וההגדרות השמורים בזיכרון ימחקו ויחזרו לברירות המחדל של היצרן הראשוני שלהם
בכל פעם שעוצמת הסוללה יורדת לרמה  5וכאשר יש להחליף את הסוללה.
סביבה חשוכה בזמן שהסוללה ברמה  4תגרום לירידה לרמה .5
יש לחשוף את השעון לאור בהיר בכל ההזדמנות אפשרית.

מצב התאוששות POWER RECOVERY -
• ביצוע חיישן ,תאורה ,או פעולות צלצול מרובות במהלך תקופה קצרה עלול לגרום לחיווי
ההתאוששות ( )RECOVERלהבהב .זה מצביע על כך את השעון במצב התאוששות.
פעולות תאורה ,התראה ,צלצול טיימר ,אות זמן לשעה ,וחיישן יושבתו עד שהסוללה מתאוששת.
• כוח הסוללה יתאושש בתוך כ  15-דקות .בשלב זה ,מחוון ההתאוששות ( )RECOVERיפסיק.
זה מצביע על כך שהפונקציות המפורטות לעיל מופעלות שוב.
• הבהוב תכוף של מחוון ההתאוששות ( )RECOVERמצביע על כך שהסוללה במצב טעינה נמוך.
יש לחשוף את השעון לאור בהיר בהקדם האפשרי.
• גם אם הסוללה היא ברמת  )H( 1או רמה  ,)M( 2המצפן הדיגיטלי מצב ,מצב ברומטר ,מד
טמפרטורה מצב או חיישן מצב מד גובה עשוי להיות מושהה אם אין מספיק כוח זמין לפעילות זו
במידה מספקת .זה מצויין כאשר מחוון ההתאוששות ( )RECOVERמהבהב.
• הבהוב תכוף של מחוון ההתאוששות ( )RECOVERכנראה אומר שמצב הטעינה של הסוללה נמוך.
השאר את השעון באור בהיר כדי לאפשר לו להיטען.

זמני טעינה

רמות טעינה *2
רמה
5
עוצמת חשיפה

רמה
4

רמה
3

רמה 2

רמה 1

פעילות יומית *1

אור שמש ()LUX 50,000

 8דקות

 3שעות

 23שעות

6
שעות

אור שמש מאחורי שמשה ()LUX 10,000

 30דקות

 7שעות

 85שעות

23
שעות

אור שמש מאחורי שמשה ביום מעונן (5,000
)LUX

 48דקות

 10שעות

137
שעות

37
שעות

אור ביתי \ משרד ()LUX 500

 8שעות

 121שעות

---

---

* – 1זמן החשיפה הנחוץ לטעינה עבור פעילות יומיומית רגילה
* – 2זמן החשיפה המשוער שנחוץ כדי להביר את הסוללה ממצב טעינה אחד לשני ,זמני
החשיפה ישתנו בהתאם לתנאי התאורה .
חיסכון בצריכת החשמל -מצב שינה
מצב חיסכון בחשמל מכניס למצב שינה באופן אוטומטי בכל פעם שהשעון נותר לתקופה מסוימת
באזור שבו התאורה חשוכה .הטבלה שלהלן מראה כיצד פונקציות שעון מושפעות מחיסכון בצריכת
חשמל.
● למידע כיצד להיכנס למצב חיסכון בחשמל ראה עמוד 30
יש למעשה שתי רמות מצב שינה" :מצב שינה תצוגה" ו "מצב שינה תכונות"
זמן בחשכה

מחוגים ותצוגה
השניות

פעילות

 60-70דקות ("מצב שינה תצוגה")

מחוג
ריקה

 7-6ימים ("מצב שינה תכונות")

כל המחוגים בשעה .12
תצוגה ריקה

עוצר ,תצוגה כל הפונקציות פעילות מלבד
תצוגה ומחוג שניות
כל התכונות מושהות מלבד
שעון מקומי.

● השעון לא היכנס למצב שינה בין  06:00עד .21:59
עם זאת אם השעון כבר במצב שינה כאשר  06:00מגיע הוא יישאר במצב השינה.
● השעון יכול להיכנס למצב שינה ממצב שעון בלבד.

כדי להתאושש ממצב השינה
הזז את השעון לאזור מואר היטב או לחץ על לחצן כלשהו.

מדידת זמן אטומי שליטת רדיו
שעון זה מקבל אות כיול זמן מעדכן את השעה בהתאם .עם זאת ,בעת השימוש בשעון מחוץ
לאזורים המכוסים על ידי אותות כיול זמן ,יש להתאים את ההגדרות באופן ידני כנדרש.
סעיף זה מסביר כיצד השעון מעדכן הגדרות זמן ,כאשר קוד העיר שנבחר כעיר הבית הוא ביפן ,צפון
אמריקה ,אירופה ,או סין ,והוא אחד שתומך בקבלת אות כיול זמן.

טווחי שידור

קליטת האות עשויה להיות בעייתית במרחקים האמורים להלן בתקופות מסוימות של השנה או היום.
הפרעות רדיו עלולות גם לגרום לבעיות קליטה.
 מלפינגן (גרמניה) או ( Anthornאנגליה) משדרים 500 :קילומטר ( 310מיילים) פורט קולינס (ארצות הברית) משדר :מיילים קילומטר ( 1,000קילומטר) Fukushima -או פוקואוקה  /סאגה משדרים (יפן) 500 :קילומטר ( 310מיילים)

הכנה לקבלת אות כיול רדיו
מיקום מתאים לקבלת אות (אות כיול זמן)

 Bכדי

 .1ודא כי השעון במצב שעון מקומי .השתמש בכפתור
להגיע למצב זה
 .2שמור על השעון הרחק ממתכת ומקם אותו כך ששעה 00'12
עומדת קרוב חלון .יש להמנע מלהזיז את השעון ואין לבצע כל פעולות
בשעון בזמן שאות כיול מתקבל.
 קליטת אות כיול עובדת טוב יותר בשעות הלילה .
 קבלת אות כיול בדרך כלל לוקחת בערך בין  2ל  10דקות ,אבל זה יכול לקחת עד  20דקות.
 כאשר פעולת הקליטה מוצלחת ,הגדרות השעה ותאריך תותאם באופן אוטומטי.
 ייתכן שתיתקלנה בבעיות קליטה באות כיול זמן באזורים המתוארים להלן.
 בין או ליד בניינים בעת נסיעה ברכב ליד מכשירי חשמל ביתיים ,מכונות משרדיות ,טלפונים ניידים ,וכו ' ליד אתרי בנייה ,שדות תעופה ומקומות בהם יכול להיות ריבוי גלי רדיו. ליד קווי מתח גבוה -באזורים הרריים או מאחורי הר

 .3הפעולה הבאה תלויה אם משתמשים בקבלת אות כיול אוטומטי או פעולת קבלת אות
כיול ידנית
 oפעולה אוטומטית  -יש להשאיר את השעון כמתואר בסעיף  – 2ראה פעולה כיול
אוטומטית בהמשך.
 oפעולה ידנית  -בצע הליך "קליטה ידנית של אות כיול" בהמשך .
קבלת אות כיול אוטומטית
 בקבלת אות כיול אוטומטית השעון מבצע פעולת קבלת אות כיול בכל יום באופן אוטומטי
עד שש פעמים בין שעת חצות ו  5-בבוקר (על פי זמן שעון מקומי) .כאשר פעולה מוצלחת
לא תתבצע עוד קבלת אות במשך אותו היום.
 כאשר מגיע זמן לכיול ,השעון יבצע פעולה רק אם הוא במצב שעון מקומי .פעולת קבלת
אות כיול לא מתבצעת אם השעון במצב הגדרות.
 הפעלה וביטול של תכונת "קבלת אות כיול אוטומטי "
קבלת אות כיול ידני
 .1לחץ על כפתור  Bכדי להיכנס למצב "קבלה" R/C
 .2לחץ על  Aבמשך  2שניות עד ש  RCמוצג ולאחריו ! RCמוצג בתצוגה הדיגיטלית
 .2.1מחוון רמת אות ( )L1, L2, L3יופיע בתצוגה לאחר שהקבלה מתחילה.
אין להזיז את השעון כדי ולא לבצע כל פעולת כפתור עד ש  GETאו ERR
מופיע בתצוגה.
 • .2.2אם הפעולה מוצלחת ,התאריך והשעה יופיעו בתצוגה ,יחד עם מחוון . GET
 .2.3השעון מייד יחזור למצב מדידת הזמן אם אתה לוחץ על לחצן
כלשהו ,או אם לא תבוצע כל פעולת כפתור במשך שניים או שלוש דקות.

מחוון רמת אות

במהלך קבלת אות כיול ,מחוון רמת האות מציג את רמת האות כפי שמוצג
להלן.

אות חזק

אות חלש

מחוון הרמה ישתנה בהתאם לתנאי קבלה בעת שהקבלה מתבצעת.
כאשר אתה צופה במחוון ,שמור על השעון במיקום הטוב ביותר ששומר על קבלה יציבה.
• גם בתנאי קבלה אופטימליים ,זה יכול לקחת כ  10-שניות לקבלה להתיצב.
• שים לב שמזג אוויר ,השעה ביום ,סביבה ,וגורמים אחרים יכולים להשפיע הקליטה .
בדיקת קבלת אות כיול אחרונה
הכנס למצב קליטה
 R/Cיופיע על המסך למשך כ שנייה אחת ,לאחר מכן יופיעו תאריך (חודש ויום) והשעה של
קבלת אות הכיול האחרון על התצוגה במרווחים של  2שניות
 -:-- .aו  -.--יופיעו כאשר לעולם לא התרחשה קבלת אות כיול מאז שנרכש
השעון או מעת החלפת הסוללה.
 .2לחץ על  Bכדי לחזור לתצוגת שעון מקומי.
הפעלת קבלת אות כיול אוטומטי
 .1היכנס למצב קליטה .Receive Mode
•  R / Cיוצג במשך כ  2שניות  ,ולאחר מכן המועד (חודש ויום) ואת הזמן של קבלת האות האחרונה
לסירוגין בתצוגה הדיגיטלית.
• מקפים ( - - :-ו )- -.-לסירוגין במקום התאריך והשעה מצביעים על אי קבלת אות מוצלחת עדיין
(מאז שרכשת את השעון או החלפת הסוללה שלו).
 .2משוך את הכתר .זה יגרום להופעת המצב הנוכחי של קבלת אות כיול אוטומטי בצורת ( ONאו
.)OFF
•  AUTORC OFFמוצג לערים שאינם תומכות בקבלת אות כיול זמן.
 AUTORC ONאינו מוצג.
 .3סובב את הכתר כדי לבחור באפשרות להפעלה ( )ONאו ביטול ( )OFFקבלת אות כיול אוטומטית.
 .4לאחר ההגדרה דחוף את הכתר בחזרה.

אמצעי זהירות אותו כיול זמן
• מטען אלקטרוסטטי חזק יכול לגרום להגדרת הזמן לא נכונה.
• גם אם פעולה הקליטה מוצלחת ,בתנאים מסוימים יכולה להגרם סטייה של שנייה אחת.
• השעון נועד לעדכן את התאריך ויום בשבוע באופן אוטומטי לתקופה  1ינואר  2000עד  31בדצמבר,
 .2099עדכון למועד על ידי קבלת אות כבר לא יבוצע החל מ  1-בינואר .2100
• אם אתה נמצא באזור שבו קבלת אות אינה אפשרית ,השעון שומר זמן עם בדיוק של סטייה 15-+
שניות בחודש.

פעולת קבלת אות כיול מושבת בכל אחד מהתנאים הבאים.
 בעוד הטעינה ברמה  )L( 3או נמוכה. בעוד השעון נמצא במצב התאוששות .RECOVER בעוד כיוון ,לחץ ברומטרי ,טמפרטורה ,או מדידת גובה בפעולה . כאשר השעון נמצא במצב שנת תכונות. בעוד שינוי הלחץ ברומטרי נמדדים. בזמן פעולת שעון ספירה לאחור.• קבלת אות כיול תבוטל אם נשמעת התראה בזמן שהיא בפעולה.
• הגדרת עיר הבית חוזרת לברירת המחדל הראשונית של ( TYOטוקיו) בכל פעם שעוצמת הסוללה
יורדת לרמה  5או כאשר הוחלפה הסוללה הנטענת .אם זה קורה ,יש לשנות את עיר הבית להגדרה
רצויה.

כיוון שעה ידני
באפשרותך להשתמש בהליך שלהלן כדי לכוונן את הגדרות השעה והיום באמצעות השעון באזור
שבו לא ניתן לקבל את אותות הזמן.
היכנס למצב של תצוגת שעה

כיוון עיר בית
השתמש בהליך בסעיף זה כדי לבחור עיר שתשמש כעיר הבית שלך .אם אתה נמצא באזור שמתבונן
בזמן הקיץ ,תוכל גם להפעיל או להשבית את זמן הקיץ.
חָ ׁשּוב! ● זמני שעון העולם לא יהיו נכונים אם תבחר בעיר הלא נכונה כעיר הבית שלך.
הערה ● השעון שלך כולל  29ערים מובנות שתוכל לבחור כעיר הבית .אם אתה משתמש בשעון
במיקום שאינו נכלל בערים המובנות ,השתמש בעיר המובנית הנמצאת באותו אזור זמן שבו נמצא
המיקום שלך .להגדרות העיר הזמינות ,ראה "רשימת קוד עיר".

 .1משוך את כתר המפתח ,מחוג השניות יזוז לכיוון עיר הבית

 .2סובב את כתר המפתח עד אשר יצביע על עיר היעד/בית שלך.
 .3לשנות את השעון  ,לשעון קיץ ,לחץ על כפתור B
 .4סובב את כתר המפתח (הרחק ממך) על מנת לבחור את המצב הרצוי  ,מופעל ,כבוי או אוטמטי

 .5החזר את כתר המפתח למקומו.

כיוון השעה והתאריך

 .1משוך את כתר המפתח ,מחוג השניות יזוז לכיוון עיר הבית
 .2לחץ על כפתור  , Dשים לב כי מחוג השניות יזוז לכיוון AMאו PM

 .3סובב את כתר המפתח לשנות את כיוון הדקות.

 .4לחץ על כפתור B
 .5סובב את כתר המפתח על מנת לכוון את השעה
 .6לחץ על כפתור B
 .7סובב את כתר הממפתח על מנת לשנות את השנה
 .8לחץ על כפתור B
 .9סובב את כתר המפתח על מנת לשנות את התאריך
 .10החזר את כתר המפתח למקומו

מצפן דיגיטלי
ניתן להשתמש במצב המצפן הדיגיטלי כדי לקבוע את הכיוון של צפון ,ולבדוק את הכיוון שלך ליעד.
● כניסה למצב מצפן מתחילה בקריאת מצפן.
● אם אתה מצביע על השעה  12בכיוון של אובייקט ולאחר מכן הזן את מצב המצפן ,ההתייחסות ליעד תופיע
מיד.

הערה
● מצב המצפן בדרך כלל מציין את הצפון המגנטי .ניתן גם להגדיר את ההגדרות כדי לציין צפון אמיתי.
 lהגדרת קריאות צפון אמיתי (כיול מגנטי מגנטי)
צפון מגנטי וצפון אמיתי
● לאחר הקריאה הראשונית מוצג ,השעון ימשיך לקחת קריאות על כל שנייה בערך  60שניות הבאות .השעון
יחזור ל  Timekeeping Mode -באופן אוטומטי כ  60 -שניות לאחר שתלחץ על (.)C
● נורית החיווי האוטומטי לא תאיר את הפנים בזמן ביצוע פעולת המצפן.
● אם נשמעת אזעקה או צליל ביפר אחר ,או אם תדליק את האורות בלחיצה על  )( Lבזמן שתבצע פעולת
מצפן ,פעולת המצפן תושעה לרגע .פעולת המצפן תחודש כאשר הביפר ייפסק או שהאור כבוי
● יישור מפה עם סביבה בפועל (הגדרת מפה)
הגדרת מפה פירושה ליישר את המפה כך שהכיוונים המופיעים עליה תואמים את הכיוונים בפועל של המיקום
שלך .לאחר שתגדיר מפה ,תוכל בקלות רבה יותר לתפוס את הקשר בין סימוני המפה לבין קווי הגיאוגרפי
בפועל .כדי להגדיר מפה בשעון זה ,יישר את הצפון על המפה עם הסימון הצפון של השעון .ברגע שאתה מגדיר
את המפה ,אתה יכול להשוות את הנושא על המפה עם הסביבה שלך ,אשר יעזור לך לקבוע את המיקום
הנוכחי שלך ואת היעד.
● שים לב כי מיומנויות קריאה וניסיון במפות נדרשות כדי לקבוע את המיקום הנוכחי שלך ואת היעד

כיול מצפן
בצע כיול בכל פעם שתבחין בקריאות המצפן של השעון שונות מאלו של מצפן אחר ,או לפני שתצאי לטפס או
לטרק.
● שים לב כי קריאות מצפן מדויקות ו  /או כיול לא יהיו אפשריות באזור שבו קיים מגנטיות חזקה

כיול קריאות מצפן (כיול דו כיווני)
 .1הכנס למצב של מצפן ,משוך את כתר המ]פתח החוצה

 .2כאשר השעון אופקי לחץ על כפתור C
זה מתחיל כיול של הנקודה הראשונה ,שגורמת [ oלחכות] להופיע על ְלהַ צִ יג .אם הכיול יצליח ,יופיעו על גבי
הצג הרצפים הבאים.]OK] n [Turn 180 ° n [p 2[ :
 .3סובב את השעון  180מעלות

 .4לחץ על כפתור .C
זה מתחיל כיול של הנקודה השנייה ,שגורמת [ ]p WAITלהופיע על ְלהַ צִ יג ]OK[ .יופיע בתצוגה אם הכיול יצליח.
 .5החזר את כתר המפתח למקומו.

הגדרת עבור קריאות צפון אמיתי (כיול מגנטי )decolination
אם אתה רוצה את השעון כדי להצביע על צפון אמיתי במקום צפון מגנטי ,אתה צריך לציין את כיוון מגנטי
הנוכחי מגנטי (מזרח או מערב) ואת זווית נטייה.
ניתן להגדיר את ערך זווית הנטייה המגנטית ביחידות ( ° 1מעלות) בלבד .השתמש בערך הקרוב ביותר לזווית
שברצונך להגדיר .דוגמה :עבור זווית של  ,° 7.4בחר  .° 7דוגמה :עבור זווית של  7(' 4. ° 7מעלות 40 ,דקות),
בחר .° 8
הערה ● זוויות נטייה מגנטית (מזרח או מערב) וערכי מעלות זווית עבור מיקומים ספציפיים ניתן למצוא במפות
גיאוגרפיות ,מפות טיפוס הרים ,ומפות אחרות הכוללות קווים קוויים.

 .1הכנס למצב של מצפן ,משוך את כתר המ]פתח החוצה

 .2לחץ כל כפתור B
 3. .3סובב את הכתר כדי לשנות את כיוון הנטייה המגנטית ואת הגדרות הזווית בהתאם לצורך.
הגדרת טווח ° 90 :מערב ל  ° 90-מזרח [ :])OFF( ° 0צפון מגנטי [ :]Eמזרח דחייה (צפון מגנטי הוא מזרחה של
צפון אמיתי) :]W[ .מערב דחייה (צפון מגנטי הוא ממערב לצפון אמיתי).
● כדי להחזיר את ההגדרה ל  ,)OFF( ° 0[ -לחץ על ( )Aו )C( -באותו זמן.
 .4החזר את כתר המפתח למקומו

צפון מגנטי ואמיתי
יש למעשה שני סוגים של צפון :צפון מגנטי וצפון אמיתי.
צפון מגנטי :צפון מסומן על ידי מחט של מצפן
צפון אמיתי :כיוון לקוטב הצפוני
כפי שמוצג באיור שלהלן ,הצפון המגנטי והצפון האמיתי אינם זהים.

מצפן דיגיטלי קריאה זהירות
מיקום במהלך שימוש
נטילת קריאות ליד מקורות של מגנטיות חזקה עלולה לגרום לקריאת השגיאה .הרחק את השעון מהסוגים
הבאים של פריטים.
מגנטים קבועים (אביזרים מגנטיים ,וכו ') ,חפצי מתכת ,חוטי מתח גבוה ,חוטים אוויריים ,מכשירי חשמל ביתיים
(טלוויזיות ,מחשבים ,טלפונים סלולריים וכו').
● שים לב שקריאות כיוון נכונות אינן אפשריות בתוך הבית ,במיוחד בתוך מבני בטון מזוין.
● קריאות מכוונות מדויקות אינן אפשריות ברכב מנועי ,על סירות ,על מטוסים וכדומה.
מקום איחסון
חשיפה של השעון למגנטיות יכולה להשפיע על הדיוק של קריאות המצפן הדיגיטליות .הרחק את השעון
מהסוגים הבאים של פריטים.
מגנטים קבועים (אביזרים מגנטיים ,וכו ') ,חפצי מתכת ,מוצרי חשמל ביתיים (טלוויזיות ,מחשבים ,טלפונים
סלולריים וכו')

מד גובה
השעון לוקח קריאות גובה ומציג תוצאות המבוססות על מדידות לחץ אוויר שנלקחו על ידי חיישן הלחץ המובנה
חָ ׁשּוב!
● קריאות הגובה המוצגות על ידי השעון הן ערכים יחסיים המחושבים על בסיס לחץ ברומטרי הנמדד על ידי
חיישן הלחץ של השעון .משמעות הדבר היא ששינויים בלחצים ברומטריים עקב מזג האוויר עלולים לגרום
לקריאת גובה שנלקחו באותו מיקום להיות שונים .כמו כן ,שים לב שהערך המוצג על ידי השעון עשוי להיות
שונה מהגובה המרבי ו  /או גובה פני הים המצוינים עבור האזור שבו אתה נמצא .בעת שימוש במד גובה השעון
בזמן טיפוס הרים ,מומלץ לכייל בקביעות את קריאותיו בהתאם לגובה המקומי (גובה).
● ערך כיול הגובה ושינויים בלחץ הברומטרי עלולים לגרום להצגת ערך שלילי.
● בדוק את המידע שלהלן כדי לברר כיצד למזער הבדלים בין הקריאות המיוצרות על ידי השעון ,לבין הערכים
שסופקו על ידי אינדיקציות גובה מקומיות (גובה).
הערה
● בעת הזנת מצב הגובה ,יד שנייה תציין גם שניות של זמן ,או את ההפרש בין מדידות הגבהים (לפי המאפיין
האחרון שבו היית במצב גובה) .ניתן להחליף את סימן היד השני בין שניות לבין הפרש הערך הנמדד על ידי
לחיצה על (.)D

מדידת גובה נוכחית
הפעלת פעולת מדידת גובה מציגה את הגובה במיקום הנוכחי שלך .השעון לוקח קריאות גובה בכל שנייה
במשך שלוש הדקות הראשונות .לאחר מכן ,זה לוקח קריאות על פי הגדרת מרווח המדידה של השעון.
● בדוק את המידע שלהלן כדי לברר כיצד להגדיר את מרווח המדידה האוטומטי.
הערה :
● כדי לבצע מדידה של המדידה ,לחץ על (.)A
● טווח המדידה 700- :מ 'עד  10,000מ' ( 2,300-ל  32,800-רגל) (יחידת מדידה :מטר אחד)  5מטרים) שים
לב כי כיול קריאות הגובה יגרום לשינוי בטווח המדידה.
● [ ]- - -יופיע עבור הערך הנמדד אם הוא מחוץ לטווח המותר.
● לחץ על ( )Bכדי לחזור למצב 'שמירת זמן'.

כיול מד גובה
כדי למזער את ההבדל בין ערכים שצוינו באופן מקומי לבין ערכים שנמדדו ,עליך לעדכן את ערך גובה
ההתייחסות לפני שתפעיל את המסלול במהלך ובמהלך הטרקים או כל פעילויות אחרות שבהן אתה לוקח
קריאות גובה .אתה יכול למצוא את הגובה במיקום הנוכחי שלך מן השלטים ,מפות ,באינטרנט ,וכו 'בעת טיפוס
הרים ,מומלץ מאוד לבדוק את המפה ,אינדיקציות גובה מקומיות ,או מקור אחר לגובה המיקום הנוכחי שלך
באופן קבוע לכייל את קריאות השעון עם המידע העדכני ביותר.
● הבדלים בין הגובה בפועל לבין קריאות השעון יכולים להיגרם על ידי הגורמים הבאים.
שינויים בלחץ ברומטרי
 ーשינויים בטמפרטורה הנגרמת על ידי שינויים בלחץ ברומטרי ועל ידי גובה
● למרות שניתן לגבות את קריאות הגובה ללא כיול ,הדבר עלול לגרום לקריאות שונות מאוד מהסימנים על ידי
סמני גובה וכו '.
 .1במצב של מד גובה  ,משוך את כתר המפתח

 .2סובב את הכתר כדי לכייל את הערך המוצג לזה של סמן גובה מקומי (גובה).
יחידת כיול 1 :מטר ( 5רגל)
● כדי להחזיר את הגדרת הגובה ל ראשונית
ברירת המחדל של היצרן ,לחץ על ( )Aו )C( -בו-זמנית.
 .3החזר את כתר המפתח למקומו.

לקיחת גובה יחסי קריאה מנקודת התייחסות מסוימת
לאחר הגדרת גובה הפניה ,מחוג השניות של השעון תציין את ההבדל בין הגובה הנוכחי שלך לבין גובה
ההתייחסות .זה עושה את זה קל למדוד את גובה שונים בין שתי נקודות בעת טיפוס או טרקים.
● הגדרת טווח המדידה של הפרשי הגבהים
 .1במצב של מד גובה  ,משוך את כתר המפתח
 .2לחץ על כפתור  Bפעמיים
 .3סובב את הכתר כדי לבחור באפשרות [ ]m100או [.]m1000
[ 100מ '] 100 ± :מ' ( 328 ±רגל) ב  5מ '( 16מטרים) יחידות
[ m]: ± 1000m (± 32801000רגל) ב  50מטר ( 164מטר) יחידות
 .4החזר את כתר המפתח למקומו.

מדידת גובה
 .1השתמש קווי קווי על המפה שלך כדי לקבוע את ההבדל בגובה בין המיקום הנוכחי שלך לבין היעד שלך.
 .2קח קריאה בגובה של המיקום הנוכחי שלך.
 3.לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן ( )Dלמשך שתי שניות כדי לקבוע את גובה המיקום הנוכחי שלך כגובה
ההפניה ]DIFF RESET[ .ו ]RESET[ -יופיעו בתצוגה ,ולאחריו הגובה הנוכחי.
● מחוג השניות (מחוון דיפרנציאלי גובה) תציין את ההבדל בין גובה הייחוס לבין קריאת הגובה הנוכחית .בשלב
זה יד שנייה צריך לציין  0 ±מ '( 0 ±מטר).

 .4תוך השוואת ההפרש בין הגובה שמצאת על המפה לבין הפרש הגבהים שמצוין מחוג השניות של השעון,
התקדם לעבר היעד שלך.
● כאשר הפרש הגובה שמצאת על המפה זהה לזה שמצוין מחוג השניות ,פירוש הדבר שאתה קרוב ליעד שלך.
דוגמה :הפרש גובה של  30מ '( 98-רגל) ( 300-מ' ( 984-רגל))

 5.כדי לצאת מהאינדיקציה של הפרשי הגובה ,לחץ על (.)D
היד השנייה מציינת את הזמן הנוכחי שניות.
● כדי להחליף את היד השנייה בין הפרש הגובה והזמן הנוכחי ,לחץ על (.)D
הערה
● מחוג השניות יצביע על ( rמעל) אם הפרש הגובה הנוכחי גדול מערך ההגדרה ,או ( sמתחת) אם הוא נמוך
מערך ההגדרה.
אם אחד מהמצבים מסומן תוך שימוש בטווח המדידה של  100מטר ,שנה את הגדרת הטווח ל m 1000 -
 (3280רגל).
● היד השנייה תעבור ל  9אם הקריאה נמצאת מחוץ לטווח המדידה המותרת לגובה ( m - 700עד m) 10,000
 -2,300ל  32,800 -רגל) ,או אם מתרחשת שגיאת קריאה.

הגדרת מרווח המדידה האוטומטית
ניתן לבחור מרווח מדידה אוטומטי של חמש שניות או שתי דקות
 .1במצב של מד גובה  ,משוך את כתר המפתח
 .2לחץ על כפתור B

 3.סובב את הכתר כדי לבחור את [ ]05'0או את [ ]00'2כמרווח המדידה האוטומטי.
[ :]05'0קריאות שנלקחו בכל שנייה במשך שלוש הדקות הראשונות ,ולאחר מכן כל חמש שניות בערך בשעה
הקרובה.
[ :]00'2קריאות שנלקחו בכל שנייה במשך שלוש הדקות הראשונות ,ולאחר מכן כל שתי דקות במשך 12
השעות הקרובות.
 .4החזר את הכתר למקומו כדי להשלים את פעולת ההגדרה
הערה
● השעון יחזור אוטומטית ל  Timekeeping Mode -אם לא תבצע פעולה כלשהי במצב מד גובה למשך שעה
בערך ,כאשר [ ]05'0נבחר כ מרווח המדידה או כ  - 12שעות עם בחירת [.]00'2
הקלטת קריאות גובה
השתמש בהליך שלהלן כדי להקליט ידנית מדידות גובה .מדידות אוטומטי נרשמות באופן אוטומטי
● השתמש במצב הקלטה בגובה גובה כדי להציג או למחוק רשומות.
● הקלטת נתוני גובה ידנית
לחץ על הלחצן ( )Aלמשך שתי שניות ,עד [ ]RECמפסיק להבהב על הצג .זה רושם את הקריאה גובה הנוכחי,
יחד עם התאריך והשעה הקלטה.
● יש מספיק זיכרון להחזיק עד  30רשומות גובה.
הקלטה נתוני גובה כאשר יש כבר  30רשומות בזיכרון מוחקת באופן אוטומטי את הרשומה הישנה כדי לפנות
מקום חדש

● הקלטה אוטומטית של נתוני גובה
נתוני הגובה המתוארים להלן נרשמים באופן אוטומטי כאשר השעון נמצא במצב גובה .רישום אחד כל נשמר
בזיכרון עבור כל הפריטים הללו.

גובה גבוה (מקס ')E :
גובה נמוך (מינימום) F :
עלייה מצטברת (ASC): A + C
ירידה מצטברת (DSC): B + D
* הערכים המצטברים וערכי הירידה המצטברים מתעדכנים בכל פעם שיש הבדל של לפחות  15מ '( 49 ±רגל)
מקריאה אחת לאחרת.
הערה
● הקלטה אוטומטית מסתיימת כאשר אתה יוצא ממצב מד גובה .כניסה חוזרת למצב מד גובה תפעיל מחדש
את ההקלטה של ערכים מצטברים מהמקום שבו היא נעצרה כאשר יצאת בפעם האחרונה ממצב ההיקף
(.)Altimeter

ציון יחידת המדידה לגובה
ניתן לבחור בין מטר (מטר) או רגל (רגל) כמו יחידת התצוגה מצב גובה.
חָ ׁשּוב!
● כאשר טוקיו ( )TYOמוגדרת כ ,Home City -יחידת הגובה קבועה כמטר ( )mולא ניתן לשנות אותה.
 .1משוך את הכתר מפתח
 .2לחץ על כפתור  Bשלוש פעמים
 .3סובב את כתר המפתח לבחירת אמת המידה
 .4החזר את כתר המפתח למקומו

אמצעי זהירות קריאה
השפעות טמפרטורה
כאשר לוקחים קריאות גובה ,בצע את הצעדים הבאים כדי לשמור על השעון בטמפרטורה יציבה ככל האפשר.
שינויים בטמפרטורה יכולים להשפיע על קריאת הטמפרטורה.
● קח קריאות עם השעון על פרק היד.
● קחו קריאות באזור שבו הטמפרטורה יציבה.
קריאות גובה
● אל תשתמש בשעון זה בזמן צניחה חופשית ,גלשני ,מצנחי רחיפה ,מטוס ,מטוס ,או עוסק בפעילויות אחרות
שבהן הגובה משתנה לפתע.
● קריאות גובה המיוצרות על ידי שעון זה אינן מיועדות לשימוש ייעודי או תעשייתי ברמה.
● במטוס ,השעון מודד את לחץ האוויר בלחץ האוויר ,כך שהקריאה לא תתאים לגובה שהוכרז על ידי הצוות.
קריאות גובה (גובה יחסי)
שעון זה משתמש בנתוני הגובה היחסי של  )International Standard Atmosphere (ISAהמוגדרים על ידי ארגון
התעופה האזרחי הבינלאומי ( .)ICAOלחץ ברומטרי בדרך כלל הופך להיות נמוך יותר עם עליית גובה.
ייתכן שלא תהיה מדידה נכונה בתנאים המפורטים להלן.
● במהלך תנאים אטמוספריים לא יציבים
● במהלך שינויי טמפרטורה פתאומיים
● לאחר שהשעון נחשף להשפעה חזקה

לחץ ברומטרי
ניתן להשתמש במצב ברומטר כדי לקרוא את הלחץ הברומטרי במיקום הנוכחי שלך ,וכדי לעקוב אחר קריאת
שינויים ומגמות.
כניסה למצב של מדידת לחץ ברומטרי

הערה
● כאשר אתה מזין את מצב הברומטר ,מחוג שניות מציין את השניות ,או את ההפרש בין מדידות הברומטר
(מה שציין בפעם האחרונה שהיית במצב ברומטר) .ניתן להחליף את סימן המחוג בין שניות לבין הפרש הערך
הנמדד על ידי לחיצה על (.)D
בדיקת מצב לחץ ברומטרי עדכני
כניסה למצב ברומטר מציג את הלחץ הברומטרי הנוכחי ואת גרף הלחץ הברומטרי .לאחר הכניסה למצב
ברומטר ,השעון לוקח קריאות על כל חמש שניות במשך שלוש דקות .לאחר מכן ,מדידה נלקחת על כל שתי
דקות

הערה
● כדי לבצע מדידה של המדידה ,לחץ על (.)A
● השעון יחזור באופן אוטומטי למצב 'מצב שמירת זמן' ממצב הברומטר אם לא תבצע פעולה כלשהי למשך
כשעה.
● טווח המדידה הוא  hPa 260ל  hPA (7.65 inHG 1,100ל  )inHg) (1 hPa (0.05 inHg 32.45יחידות)]-- -[ .
יופיע עבור הערך הנמדד אם הוא מחוץ לטווח המותר.
● כדי לחזור למצב שמירת זמן ,לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ( )Bלמשך שתי שניות.

בדיקת שינויים בלחץ ברומטרי לאורך זמן
השעון מציג גרף של  20שעות של קריאות לחץ ברומטריות נלקח כל שעתיים .הריבוע ( )vבפינה הימנית
התחתונה של הגרף מציין את קריאת הלחץ הברומטרי האחרונה

חיזוי מזג אויר

הערה
● שינויים גדולים בלחץ הברומטרי ו  /או הטמפרטורה עלולים לגרום לקריאות נתונים קודמות להתוות מחוץ
לאזור הגלוי של התרשים .למרות מגרשים אינם גלויים ,הנתונים נשמרים עדיין בזיכרון.
● גרף הלחץ הברומטרי אינו מוצג כאשר מוצגים אינדיקטורים ללחץ לחץ ברומטרי.

בדיקת השינוי בלחץ ברומטרי בין שתי קריאות
כאשר אתה מבצע את ההליך הבא במצב ברומטר ,מחוג השניות ייצין את ההבדל בין המדידה הנוכחית הלחץ
הברומטרי לבין המדידה האחרונה ערך אוטומטי (נלקח במרווחים של שעתיים).
 1.לחץ על (.)D
מחוג השניות תציין את הפרמטר בלחץ הברומטרי (מחוון דיפרנציאלי ללחץ).
דוגמה :הפרדת לחץ ברומטרי של ( hPa 3-כ )inHG 0.9-

 2.כדי לצאת ממצב הפרמטר בלחץ הברומטרי ,לחץ על (.)D
● כל לחיצה על ( )Dמחליפה את היד השנייה בין הפרמטר בלחץ הברומטרי לבין השניות הנוכחיות.
הערה
● מחוג השניות יצביע על ( rמעל) אם הפרמטר בלחץ הברומטרי הנוכחי גדול מ  ,)hPa (0.3 inHg 10 +או s
(מתחת) אם הוא פחות מ .)hPa (-0.3 inHg 10-
● קריאה הנמצאת מחוץ לטווח המדידה המותר ( hPa 260עד  hPa (7.65 inHG 1,100ל  ))inHg 32.45 -או כל
טעות מדידה תגרום לשנייה לעבור ל .9

שינוי לחץ ברומטרי
בכל פעם שהשעון מזהה שינוי משמעותי בקריאות לחץ האוויר (עקב עלייה או ירידה פתאומית ,או למעבר של
לחץ נמוך או אזור לחץ גבוה) ,הוא יצפצף כדי ליידע אותך .חץ יהיה גם הבזק על התצוגה בשלב זה אם השעון
הוא במצב ברומטר ,או אם הוא במצב שמירת זמן עם גרף הלחץ הברומטרי המוצג .החץ שמופיע מראה את
כיוון השינוי בלחץ .התראות אלה נקראות "אינדיקטורים לשינוי לחץ ברומטרי".

חָ ׁשּוב!
● כדי להבטיח הפעלה נכונה של פעולת חיווי הלחץ הברומטרי ,הפעילו אותו במקום שבו הגובה קבוע (כגון
אזור מגורים ,אזור מחנאות או על האוקיינוס).
● שינוי בגובה גורם לשינוי בלחץ הברומטרי .בגלל זה ,קריאה נכונה הם בלתי אפשריים .אל תיקח את
הקריאות תוך כדי עלייה או ירידה של ההר ,וכו '.
 1.לחצו על הלחצן ( )Dלמשך שתי שניות.
[ ]BAROמוצג כאשר מחווני שינוי לחץ ברומטריים מופעלים.

 2.לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן ( )Dלמשך כ  2 -שניות כדי לכבות את מחווני השינוי בלחץ הברומטרי.

הערה
● אם מצבי לחץ ברומטריים משתנים ,מדידות לחץ ברומטריות נלקחות כל שתי דקות ,גם כאשר השעון אינו
במצב הברומטר.
● שינוי לחץ ברומטרי שינוי אינדיקציות כבוי אוטומטית  24שעות לאחר הפעלתו.
● קליטת אות הזמן מושבתת כאשר מחוונים שינוי לחץ ברומטריים מופעלים .גם חיסכון בחשמל מושבת.
פונקציית חיסכון בחשמל
● לא תוכלו להפעיל את ההנחיות לשינוי לחץ ברומטרי כאשר רמת הטעינה של סוללת השעון נמוכה.
● עוצמת סוללה חלשה תגרום גם להופעת מידע על מגמת לחץ ברומטרית.

כיול קריאות לחץ ברומטריות
חיישן הלחץ של השעון מותאם במפעל ובדרך כלל אינו דורש כיול .עם זאת ,ניתן לכייל את הערך המוצג אם
אתה מבחין בשגיאות הגדולות בקריאה.
חָ ׁשּוב!
● השעון לא יוכל לייצר קריאות טמפרטורה נכונות אם תבצע טעות במהלך הליך הכיול .בדוק כדי לוודא שהערך
שבו אתה משתמש עבור כיול מייצר קריאות לחץ נכונות.

 .1משוך את הכתר.

Crown

 2.סובב את הכתר כדי לשנות את הערך .כיול יחידה)hPa (0.05 inHg 1 :
● כדי להחזיר את הגדרת הלחץ הברומטרי לברירת המחדל הראשונית של היצרן ,לחץ על
( )Aו )C( -באותו זמן.
 3.דחוף את הכתר לאחור כדי להשלים את פעולת ההגדרה.

קביעת היחידה למדידת לחץ ברומטרי
ניתן לציין  )hectopascals (hPaאו אינץ 'כספית ( )inHgכיחידת התצוגה לערכי לחץ ברומטריים

חָ ׁשּוב!
● כאשר טוקיו ( )TYOמוגדרת כ  ,Home City -יחידת הלחץ הברומטרי קבועה כ  )hectopascals (hPaואינה
ניתנת לשינוי.
 .1משוך את הכתר
 2.לחץ על (.)B
 .3סובב את הכתר כדי לבחור  )hectopascals (hPaאו אינץ 'כספית ( )inHgכיחידת המדידה
 .4החזר את כתר המפתח למקומו

אמצעי קריאה ברומטריים
● גרף הלחץ הברומטרי המיוצר על ידי שעון זה יכול לשמש כדי לקבל מושג על תנאי מזג האוויר הקרובים .עם
זאת ,שעון זה לא צריך לשמש במקום מכשירים מדויקים הנדרשים תחזית מזג האוויר הרשמי ודיווח.
● קריאות חיישן לחץ יכולות להיות מושפעות משינויים פתאומיים בטמפרטורה .בגלל זה ,ייתכנו כמה שגיאות
הקריאות המיוצר על ידי השעון.

כיול מד טמפרטורה
חיישן הטמפרטורה של השעון מותאם במפעל ובדרך כלל אינו דורש כיול .עם זאת ,ניתן לכייל את הערך המוצג
אם אתה מבחין בשגיאות הגדולות בקריאה.
חָ ׁשּוב!
● בדוק כדי לוודא שהערך שבו אתה משתמש עבור כיול יוצר קריאות טמפרטורה נכונות.
● לפני כיול קריאת הטמפרטורה ,הסר את השעון מפרק כף היד והנח אותו באזור שבו בכוונתך למדוד את
הטמפרטורה למשך  20או  30דקות כדי לאפשר לטמפרטורת המקרה להיות זהה לטמפרטורת האוויר.
 .1משוך את הכתר.
 2.סובב את הכתר כדי לכייל את ערך הטמפרטורה.יחידת כיול)C (0.2 ° F ° 0.1 :
● כדי להחזיר את הגדרת הלחץ הברומטרי לברירת המחדל הראשונית של היצרן ,לחץ על ( )Aו )C( -יחדיו.
 3.דחוף את הכתר לאחור כדי להשלים את פעולת ההגדרה.
ציון יחידת מדידת טמפרטורה
אתה יכול לבחור  )Celsius (° Cאו פרנהייט ( )F °כמו יחידת התצוגה טמפרטורה
 .1משוך את הכתר.
 2.לחץ על כפתור B
 .3סובב את הכתר כדי לכייל את ערך הטמפרטורה.
 4דחוף את הכתר לאחור כדי להשלים את פעולת ההגדרה.
אמצעי זהירות לקריאות טמפרטורה
לטמפרטורת הגוף ,לאור שמש ישיר וללחות יש השפעה על קריאות הטמפרטורה .כדי להבטיח קריאות
טמפרטורה מדויקות יותר ,הסר את השעון מפרק היד ,נגב אותו מכל לחות והנח אותו במקום מאוורר היטב,
שאינו חשוף לאור שמש ישיר .אתה אמור להיות מסוגל לקחת טמפרטורות קריאה לאחר כ  20עד  30דקות
הצגת רשומות גובה
כניסה למצב 'שיחת הקלטה בגובה' מציגה את מסך סוג הנתונים של רשומת נתוני גובה .השתמש בלחצנים ()A
ו )C( -כדי לגלול בין המסכים העליונים של הנתונים ,כפי שמוצג להלן.
● החזק ( )Aאו ( )Cגלילה במהירות גבוהה.
* כל לחיצה על לחצן תגלול למסך העליון של רשומת הנתונים הבאה שהוקלטה באופן ידני .יכולות להיות עד
 30רשומות בזיכרון ,ממוספרות מ  )]-01-[( 1-ל .)]-30-[( 30-

הערה
● אם אין נתונים שנותרו בזיכרון עקב פעולת מחיקת נתונים ,שגיאה או סיבה אחרת ]- - - -[ ,או [ ]0יופיעו
בתצוגה.
● אם העליה המצטברת ( )ASCאו הערך המצטבר ( )DSCעולה על  99,999מ '( 327,995רגל) ,היא תחזור ל -
 0ותמשיך משם.
● לחץ על ( )Dחוזר למסך העליון (מספר רשומה DSC, ASC, MAX ,או  )MINשל הנתונים שאתה מציג.

● נתונים מוקלטים ידנית
לאחר הצגת המסך העליון של רשומת נתונים מוקלטת ידנית ( 01עד  ,)30באפשרותך לנווט בין מסכי הנתונים
דוגמה :רשומה ידנית 01
של הרשומה כפי שמוצג להלן.

● נתונים מוקלטים אוטומטית

מחיקת נתונים
 .1השתמש בלחצנים ( )Aו )C( -כדי לגלול בין המסכים העליונים של הרשומות ולהציג את המקשים שברצונך
למחוק.
● שים לב כי לחיצה ממושכת על הלחצן ( )Dלמשך יותר מחמש שניות בשלב  2להלן תמחק את כל הנתונים.
 2.לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן ( )Dלמשך שתי שניות .שחרר את הלחצן ברגע שהשינויים []CLEAR
מהבהבים לא מהבהבים.
פעולה זו תמחק את הרשומה שבחרת

סטופר
סטופר ניתן להשתמש כדי לבצע  1/100השני זמן שחלף מדידה עד  23שעות 59 ,דקות 59.99 ,שניות .זה
יכול גם למדוד פעמים פיצול.
הערה
● הזמן שחלף חוזר לאפס באופן אוטומטי ועיתוי נמשך משם ,כאשר מגיעים לגבול המקסימלי.
● לאחר שהתחלת ,מדידת הזמן שחלפה נמשכת עד שתלחץ על) ( Cכדי לאפס את שעון העצר ,גם אם תשנה
למצב אחר וגם אם שעון העצר יגיע למגבלת המדידה של הזמן שחלף.
● יציאה ממצב שעון עצר בזמן שקטע פיצול מוקפא על הצג מנקה את זמן הפיצול וחוזר למדידת זמן שחולפה.

מדידת זמן

לחץ  Aלתחילת מדידה
לחץ  Aלהפסקת מדידה
לחץ  Aלחידוש מדידה
לחץ  Aלעצירה
לחץ  Cלאיפוס

מדידת זמן מפוצל
לחץ  Aלתחילת מדידה
לחץ  Cלפיצול מדידה
לחץ  Cלחידוש מדידה
לחץ  Aלעצירה
לחץ  Cלאיפוס

תזמון סיום המקום הראשון והשני
לחץ  Aלתחילת מדידה
לחץ  Cמדידת סיום ראשון
לחץ  Aמדידת סיום שני
לחץ mpuhv czni vxhuo vabh C
לחץ  Cלאיפוס

טיימר
הטיימר נספר למטה משעת התחלה שצוין על ידך .ביפר נשמע כאשר סוף הספירה לאחור הוא הגיע

 .1משוך את הכתר .זה יגרום טיימר דקות ספרות להבהב
 .2סובב את הכתר כדי לשנות את ערך הדקות .זמן ההתחלה יכול להיות מוגדר ביחידות של  1-60דקות.
 .3דחוף את הכתר לאחור כדי להשלים את פעולת ההגדרה.

שימוש בטיימר
לחץ על ( )Aכדי להתחיל את הספירה לאחור .ביפר נשמע כאשר סוף הספירה לאחור הוא הגיע.
● לחיצה על ( )Aמחליפה את הספירה לאחור בין השהייה לחידוש.
● משיכת הכתר בזמן שספירה לאחור תתבצע לאיפוס זמן ההתחלה של הספירה לאחור .לאחר מכן תוכל
להשתמש בכתר כדי לשנות את זמן ההתחלה.
● כדי לעצור את הטיימר ולאפס אותו לשעת ההתחלה
 .1כאשר פעולה ספירה לאחור מתבצעת ,לחץ על ( .)Aזה מפסיק את הטיימר.
 2.לחץ על ( .)Cפעולה זו מאפסת את הטיימר לזמן ההתחלה

שעון מעורר
השעון יהיה צפצוף כאשר הוא הגיע זמן ההתראה .ניתן להגדיר עד חמש התראות שונות .אות הזמן לשעה
גורם לשעון לצפצף בכל שעה על השעה.

כיוון שעון מעורר
 .1השתמש בלחצנים ( )Aו C -כדי להציג את ההתראה ([ ]AL1ל )]AL5[ -שברצונך להגדיר.
 .2משוך את הכתר .זה מדליק את השעון המעורר.
 .3סובב את הכתר כדי לשנות את הגדרת הדקות.
● מחוג השעה תנוע בהתאם לתנועת מחוג הדקות.
● כדי להגדיר את מחוג השעון בנפרד ,עבור לשלב  4של הליך זה.
 4.לחץ על (.)B
 5סובב את הכתר כדי לשנות את הגדרת השעה.
● אם אתה משתמש בשמירת זמן של  12שעות,
[ ]Aמציין שעה ,בעוד ש ]P[ -מציין את השעה.
 6.דחוף את הכתר לאחור כדי להשלים את פעולת ההגדרה.

הפעלה וכיבוי של השעון המעורר
 1לחצו על הלחצנים ( )Aו )C( -להצגת ההתראה ([ ]AL1ל ]AL5[ -או ל )]SIG[ -שאתם רוצים להפעיל או לכבות.
 2.לחץ על ( )Dכדי לעבור בין השעון המעורר בין ומכבה.

לחיצה על כפתור כלשהו בזמן שהצלצול מושמע יפסיק את פעולתו.

מציאת מצב הפעלה  /כיבוי של התראה
הפעלת שעוןמעורר או אות שעה עגולה גורמת לחיווי המתאים להופיע בתצוגה
כאשר כל התראה מופעלת ]ALM[ :מוצג.
כאשר אות הזמן פועל ]SIG[ :מוצג.

שעון עולם
ניתן להציג את השעה הנוכחית ב  29-ערים ( 29אזורי זמן) ואת זמן ( UTCזמן אוניברסלי מתואם).

 .1משוך את הכתר .מחוג השניות יעבור ל"עיר הזמן העולמית "
 2.סובב את הכתר כדי להזיז את מחוג השניות אל העיר שברצונך להגדיר.
 .3דחוף את הכתר לאחור כדי להשלים את פעולת ההגדרה.
פעולה זו תגרום לזמן הנוכחי ב Home City -שנבחרה להופיע בתצוגה הדיגיטלית.

הערה
● כדי לחפש את הזמן הנוכחי בעיר שאינה בין הערים המובנות ,בחר עיר מובנית הנמצאת באותו אזור זמן שבו
אתה רוצה לחפש את העיר .לקבלת מידע על ערים מובנות ,ראה "רשימת קוד עיר".
● לחיצה על ( )Dבזמן ש ( World Time Mode -מצב זמן עולמי) תגרום לבעיה השנייה לעבור לקוד העיר של
 World Time Cityהנבחר.
● כדי לבדוק אם השעה הנוכחית של  World Time Timeנבחרה
או ,היכנסו למצב זמן עולמי ולאחר מכן לחצו על ( .)Aהיד השנייה תעבור אל " )A" (AMאו ".)P" (pm

הגדרת תצורת שעון הקיץ
כאשר זמן הקיץ משמש בעולם זמן העיר ,אתה יכול לאפשר קיץ זמן עבור העיר.
 .1משוך את הכתר .מחוג השניות יעבור ל"עיר הזמן העולמית ".
 2.לחץ על (.)B
 3.סובב את הכתר כדי לשנות את הגדרת שעון הקיץ.
● [ ]OFFהשעון תמיד מציין זמן סטנדרטי.
● [ ]ONהשעון תמיד מציין את זמן הקיץ.
 .4דחוף את הכתר בחזרה כדי להשלים את פעולת ההגדרה

להחליף את הזמן העולמי ואת המיקום הנוכחי שעה
לחיצה על הלחצן ( )Dלמשך כשלוש שניות תחליף את זמן העולם עם זמן המיקום הנוכחי שלך (זמן בית)
גישה לאזור ( UTCזמן אוניברסלי מתואם)
כדי לבחור את  UTCכ  ,World Time City -לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן ( )Aלמשך כשלוש שניות

תאורה
את פניו של השעון ניתן להאיר לקריאה בחושך .השעון גם יש פונקציה אור אוטומטי באופן אוטומטי מאירה את
התצוגה בכל פעם את השעון הוא זווית לקריאה בחושך
הערה
● האורות יכבו באופן אוטומטי אם השעון המעורר מתחיל להישמע או אם אתה מבצע פעולת כתר.
● נורית התצוגה מושבתת כאשר מתקיים אחד מהתנאים הבאים .תאורה תאורה מושבתת גם בזמן המדידה
על ידי חיישן מתבצעת :בעוד זמן מקבל אות מבצע מתבצעת  ,בעוד תנועת תנועת מחוגים מתבצעת
לחיצה על כפתור  Lיאיר את פני השעון

תאורה אוטומטית
אם התאורה האוטומטית מופעלת ,תאורת התצוגה תפעל באופן אוטומטי בכל פעם שהשעון ממוקם בזווית של
 40מעלות או יותר כאשר הוא חשוך

חָ ׁשּוב!
● נורית התאורה האוטומטית אינה פועלת כראוי כאשר השעון נמצא בזווית אופקית של  15מעלות או יותר
מהאופק כפי שמוצג באיור שלהלן.
● נורית ההפעלה האוטומטית עשויה לפעול שלא במתכוון ולהפעיל את הסוללה אם השעון נחסם מפני האור
בשרוול.
● מטען חשמלי סטטי או מגנטיות עלולים להפריע לפעולת התאורה האוטומטית .אם זה קורה ,נסה להוריד את
הזרוע ולאחר מכן זווית זה כלפי הפנים שלך שוב.
● בעת הזזת השעון ,ייתכן שתראה צליל מקשקש קל .זאת בשל הפעולה של מתג האור האוטומטי ,אשר קובע
את כיוון הנוכחי של השעון .זה לא מצביע על תקלה.
הערה
● נורית חיווי אוטומטי מושבתת כאשר מתקיים אחד מהתנאים הבאים.
 ーמעורר ,התראה טיימר ,או צליל  beeperאחרים
 ーלצפות במצב מצפן
 ーאות הזמן מקבל פעולה בתהליך
תנועת תנועת הידיים היא התקדמות
● אם התאורה האוטומטית מופעלת ,ייתכן כי תאיר את זווית הפנים כלפי פנים בעת הפעלת מצפן ,גובה ,לחץ
ברומטרי או פעולת קריאת טמפרטורה.

קביעת תצורה של הגדרת התאורה האוטומטית
 .1במצב תצוגת שעה ,לשלוף את הכתר.

Crown

 2.לחץ על ( )Bשלוש פעמים כך שיוצג [.]AUTO
 3.סובב את הכתר כדי להפעיל או לכבות את ההגדרה.
[ :]ONהתאורה האוטומטית מופעלת :]OFF[ .נורה אוטומטית מושבתת.

 .4דחוף את הכתר בחזרה כדי להשלים את פעולת ההגדרה.

ציון משך הארה
אתה יכול לבחור  1.5שניות או שלוש שניות כמו משך הארה
 .1במצב שמירת זמן ,לשלוף את הכתר.
 2.לחץ על ( )Bארבע פעמים כך שהגדרה הנוכחית ([ ]LIGHT1או [ )]LIGHT3תוצג
 3.סובב את הכתר כדי לבחור משך הארה.
[ :]LIGHT1תאורה בת  1.5שניות [ :]LIGHT3תאורה בת  3שניות

 .4דחוף את הכתר בחזרה כדי להשלים את פעולת ההגדרה.

כיול מחוגי השעון
מגנטיות חזקה או השפעה עלולה לגרום לזמן שצוין על הצג האנלוגי להיות שונות מהזמן בתצוגה הדיגיטלית.
במקרה זה ,תקן את מיקום מחוגי השעון
● לשעון יש פונקציה לכוונון יישור המחוגים באופן אוטומטי.
חָ ׁשּוב!
● אין צורך לבצע את הפעולה להלן ,כל עוד התצוגה הדיגיטלית והאנלוגית זהה.

במצב של תצוגת שעה :
 .1משוך את הכתר.
 2.לחצו על הלחצן ( )Aלמשך כחמש שניות עד להופעת [ ]HAND ADJבתצוגה.
זה מציין כי התאמת יישור המחוגים החלה.
● [ ]HAND SETיהבהב תחילה בתצוגה בערך  0.5שניות לאחר לחיצה על הלחצן ( .)Aהשאר את הלחצן לחוץ
עד להופעת [ ]HAND ADJבתצוגה.
● כל המחוגים יעברו עד השעה  12עם השלמת כוונון יישור היד.

 .3בדוק כדי לוודא כי כל המחוגים נעצרים בשעה .12
● יישור המחוג לא יותאם כראוי אם תתקדם לשלב הבא בזמן שהמחוג עדיין זז.
 .4דחוף את הכתר בחזרה כדי להשלים את פעולת ההגדרה.
● לאחר השלמת כיול מחוגי השעון ,ודא שהזמן הנכון מצוין במצב הדיגיטלי והאנלוגי .אם הזמן אינו נכון ,בצע
שוב כיול מחוגים.

