
 
 
 
 

 
 

 5510מספר מנגנון  BGA-240הוראות הפעלה לשעון 
 

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

 קריאת הוראות ההפעלה.
 

 הוראות תפעול השעון יוסברו ע"י האותיות המופיעות בציור :

 
 

 הוראות כלליות
 שעון ממצב למצב עפ"י האיור הבא , מעבירה את צג ה Cלחיצה על כפתור 

 
 



 תצוגת שעה 
השתמש במצב 'שמירת זמן' כדי להגדיר ולהציג את השעה והתאריך הנוכחיים. שעון זה 

 .כולל שעון דיגיטלי אנלוגי נפרד. ההליכים לקביעת השעה הדיגיטלית וזמן אנלוגי שונים
 

 כיוון שעה דיגיטלית
 עד שהמסך מהבהב Aתור במצב של תצוגת שעה , לחיצה על כפ. 1
 על מנת לעבור בין הנתונים השונים עפ"י האיור: C. לחץ על כפתור 2
 

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

 שעות 24-שעות ל  12כדי לעבור בין משמרת של 
 שעות. 24שעות לשעון במשך  12של  כדי לעבור בין שעון זמן Dבמצב שמירת זמן, הקש על 

 מופיע משמאל לספרות השעה (A)AMמחוון  ו( P)PMהשעות, מחוון  12בתבנית בת • 
 , ללא כל מחוון.23: 00-23: 0שעות, הזמנים מוצגים בטווח שבין  24בתבנית • 
שעות שתבחר במצב 'שמירת זמן' תחול בכל שאר  24שעות /  12תבנית השעון של • 

 המצבים.
 אינם מוצגים עם זמן זמן שמירת זמן במצב 'טיימר שעון' ו'מצב זמן כפול '. P -ו Aמחוונים • 
 
 

 שעון קיץ 
  שם עיר היעד מתחיל להבהב.עד אשר  Aבמצב של תצוגת שעה, לחץ על כפתור  .1
 על מנת להציג את מסך שעון הקיץ.  Cלחץ על כפתור  .2
 כיבוי. OFFפעלה או ה ONעל מנת לבחור בין האפשרויות  Dלחץ על כפתור  .3
 לסיום התכנות. Aלחץ על כפתור  .4

 
 כיוון שעה אנלוגית )מחוגים(

 
 HSשש פעמים עד שתגיע למסך  C. במצב של תצוגת שעה , לחיצה על כפתור 1
 עד שהמסך מהבהב A. לחץ על כפתור 2
 להזזת המחוגים D. לחץ על כפתור 3
 לסיום התכנות.  Aלחץ . 4
 

 סטופר
  ומספר הקפות. פשרת למדוד זמן חולףפונקצית הסטופר מא

 שניות. 59.99דקות ו  59שעות ,  99טווח הפעולה של הסטופר עד
 

 הצגת תצוגת שעון עצר דיגיטלי
המידע המופיע בתצוגות הדיגיטליות העליונות והתחתונות של השעון תלוי אם אתה מודד 

 או את זמני הפיצול. ההקפהאת זמני 
 ההקפהמדידת זמן 
 תצוגה תחתונה: זמן שחלף ההקפה: זמן נהתצוגה עליו



 פיצול זמן מדידה
 הקפה: זמן הנהתצוגה עליו

 תצוגה תחתונה: הזמן שחלף )זמן הפיצול מופיע כאן במשך שמונה שניות כאשר הוא מאוחסן
 

 
 כדי למדוד את הזמן שחלף

 הערה
או במסך הזמן  הקפהבאפשרותך לבצע את השלבים הבאים החל ממסך הזמן של ה• 
 מפוצל.ה
 להפעלת שעון העצר. Dלחצו על  1.
 כדי לעצור את שעון העצר. Dלחצו שוב על  2.

 .Dניתן לחדש את פעולת המדידה על ידי הקשה על • 
 כדי לנקות את שעון העצר לכל האפסים Aלחץ על  3.

 הקפהכדי למדוד את הזמן שחלף עם זמני ה
 
 על כאשר תצוגת שעון העצר מציגה את כל האפסים, לחץ 1.

 (LAP)מסומן על ידי /  הקפהכדי להציג את מסך זמן ה
 כדי להתחיל במדידת זמן שחולפה. Dלחצו על  2.

 באותה עת, הן התצוגות העליונות והן התחתונות יציגו זמנים זהים.• 
 הראשונות. הקפותכדי להקליט את הזמן של ה Aלחץ על  3.

צוגה הדיגיטלית במשך כשמונה הנוכחי בחלק העליון של הת הקפהזה מקפיא את הזמן ה
בחיק להמשיך פנימי. מספר  שניות, בעוד המדידה של הזמן שחלף הכולל ואת הזמן הבא

 של השעה המוצגת מופיע בתצוגה הדיגיטלית התחתונה. הקפה ה
לאחר שמונה שניות, המדידה המתמשכת של הזמן שחלף תופיע שוב בתצוגה הדיגיטלית • 

 התחתונה
 . עוד הקפותכדי להקליט  3ל שלב . חזור ע4
 כדי לעצור את שעון העצר. Dלחצו על  5.
 כדי לנקות את שעון העצר לכל האפסים. Aלחץ על  6
 מספרי הקפה מתחלפים באופן אוטומטי• 
המקסימלי הוא  ההקפותשל ההליך הנ"ל. מספר  3בשלב  Aבכל פעם שאתה לוחץ על  1מ 
 .00מ להפעלה מחדש  אחר מכן גורםל קפההקלטת ה .99

 
 כדי למדוד את הזמן שחלף עם פיצול פעמים

 
כדי להציג את מסך הזמן  Aכאשר תצוגת שעון העצר מציגה את כל האפסים, לחץ על  1.

 (.SPLהמפוצל )מסומן על ידי / 
 המסך התחתון והעליון יציג אותו זמן כדי להתחיל במדידת זמן שחולפה. Dלחצו על  2.
 הפיצול הראשון. כדי להקליט את זמן Aלחץ על  3.

 זמן הפיצול הנוכחי מופיע בתצוגה התחתונה• 
הבא, ואת הזמן לפצל הבא  הקפהכמו הזמן שחלף הכולל, זמן הבערך שמונה שניות, 

להמשיך להיות מתוזמן באופן פנימי על ידי השעון. המספר המפוצל של הזמן המוצג מופיע 
 בתצוגה העליונה.

מופיעה בתצוגה העליונה ומדידת הזמן  הקפהל השניות, המדידה המתמשכת ש 8לאחר • 
 שחולפה נמשכת בתצוגה התחתונה.



 .פיצולים נוספיםכדי להקליט פעמים  3. חזור על שלב 4
 כדי לעצור את שעון העצר. Dלחצו על  5.
 כדי לנקות את שעון העצר לכל האפסים. Aלחץ על  6.

של  3בשלב  Aפעם שתלחצו על בכל  1-מספרי הפיצול מתווספים באופן אוטומטי החל מ • 
זמן מפוצל לאחר מכן גורמת . הקלטה של 99ההליך לעיל. מספר הפיצול המקסימלי הוא 

 .00למספר הספליט לפצל מחדש מ 
 
 

 ניהול זיכרון
במצב סטופר כדי להתחיל בפעולת מדידה חדשה של  Dיומן חדש נוצר בכל פעם שתלחץ על 

 שהוקלטו יםפיצולהאו  הקפותן, ורשומות של כל הותרת יומזמן שחלף. יומן מכיל מסך כ
 הנוכחיתמדידת הזמן במהלך 

 רשומות. 60קיבולת זיכרון השעון היא • 
אם אתם מוסיפים רשומות ליומן היחיד בזיכרון וצופים בזיכרון מלא, הוספת רשומה אחרת • 

ם לרשומה גורמת לכך שהרשומה הישנה ביותר ביומן תימחק באופן אוטומטי כדי לפנות מקו
 החדשה.

אם אתה מוסיף רשומות ליומן כאשר יש מספר יומנים בזיכרון, והזיכרון מתמלא, הוספת • 
רשומה אחרת גורמת ליומן הישן ביותר בזיכרון וכל הרשומות שלו להימחק באופן אוטומטי 

 כדי לפנות מקום לרשומות חדשות.
 מצב שמירה בזיכרון

 
וק יומנים ורשומות המאוחסנים במצב 'שעון עצר'. השתמש במצב 'שחזור' כדי לזכור ולמח

 ושל הזמן המפוצל. הקפותלהציג את שתי הרשומות של ה ניתן להשתמש במצב החזרה כדי
בעת הזנת מצב החזרה, היומן החדש ביותר שהוקלט במצב 'שעון עצר' יופיע תחילה. אם • 

 אין יומנים בזיכרון, יופיע על הצג.
כדי לבדוק את נתוני הזיכרון גם כאשר פעולת המדידה של  ניתן להשתמש במצב החזרה• 

זמן ההמתנה שחולפה מתבצעת. עם זאת, נתוני הזמן שנמדדים כעת לא יופיעו במצב 
 החזרה.

 
 כדי לזכור רשומות זמן של סטופר

                                )מצב שעון עצר(, ודא שהמוצגים מאופסים לכל האפסים  Stopwatchבמצב  1.
 אם כל האפסים אינם מוצגים, אפסו את שעון העצר.• 
( או למסך הזמן קפות)להצגת רישומי זמן ה הקפהלבחירת מסך זמן ה Aהשתמשו בלחצן  2.

 המפוצל )להצגת רישומי זמן מפוצלים(
 שנשמר במצב 'שעון עצר' לזמן פיצול, בחר את מסך הזמן המפוצל. הקפהכדי להמיר זמן • 
 )חזרה(. Recallכדי להיכנס למצב  Cן לחצו על הלחצ 3.
כדי לגלול בין מסכי כותרת היומן מהחדש ביותר לישן עד שהמסך  Aהשתמש בלחצן  4.

 הכותרת של היומן שאת רשומותיו ברצונך להציג מוצג.
, מהישן ביותר לחדש 4כדי לגלול בין הרשומות הכלולות ביומן שנבחר בשלב  Dלחץ על  5.

 ביותר.

 



 
 

 יומן כדי למחוק
 במצב החזרה, הצג את מסך הכותרת של היומן שברצונך למחוק. 1.
 עד שיפסיק להבהב על הצג. D -ו Bהחזק את  2.

 פעולה זו תמחק את היומן ואת כל הרשומות שבתוכו.• 
מחיקת יומן בודד מחליקה את כל היומנים החדשים יותר )אלה עם מספרי יומן גבוהים • 

יותר( כלפי מעלה כדי למלא את החלל הריק. הדבר גורם לכך שמספרי היומן של כל היומנים 
( 06עד  01. אם יש שישה יומנים הנמצאים בזיכרון )ממוספרים 1החדשים יופחתו על ידי 

 .05 -ו 04, 03 -ישתנה ל 06ו  05, 04ר היומנים שצוין בעבר, , מספ03ומחקת את יומן 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 טיימר
נשמעת  אתראהשעות.  24ניתן להגדיר את טיימר הספירה לאחור בטווח של דקה אחת עד 

 כאשר הספירה לאחור מגיעה לאפס.
)חזרה אוטומטית(, אשר מפעילה מחדש את  Auto-repeatניתן גם לבחור באפשרות • 

 לאחור באופן אוטומטי מהערך המקורי שהגדרת בכל פעם שאפס מגיע.הספירה 
כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב טיימר ספירה לאחור, אשר אתה מזין על ידי לחיצה • 

 Cעל 
 

 כדי להשתמש בטיימר הספירה לאחור
 במצב ספירה לאחור כדי להפעיל את טיימר הספירה לאחור. Dלחץ על 

שניות או  10ור וחזרה אוטומטית כבויה, ההתראה נשמעת למשך עם סיום הספירה לאח• 
ידי לחיצה על לחצן כלשהו. זמן הספירה לאחור מתאפס  -עד שתפסיק את פעולתה על 

 באופן אוטומטי לערך ההתחלתי שלו לאחר הפסקת ההתראה.
כאשר החזרה האוטומטית מופעלת, הספירה לאחור תופעל מחדש באופן אוטומטי ללא • 

 נשמעת כאשר הספירה לאחור מגיעה לאפס. התראהה כאשר היא מגיעה לאפס. ההייהש
 פעולת המדידה של טיימר הטיימר נמשכת גם אם תצא ממצב שעון עצר.• 
שוב כדי  Dבזמן שמדובר בפעולה ספירה לאחור כדי להשהות אותה. לחץ על  Dלחצו על • 

 לחדש את הספירה לאחור.
ידי הקשה על  -הספירה לאחור, השהה אותה תחילה )על  כדי להפסיק לחלוטין את פעולת• 
D ולאחר מכן הקש על )Aפעולה זו מחזירה את זמן הספירה לאחור לערך ההתחלתי שלה . 
 
 
 
 כדי להגדיר את זמן ההתחלה של הספירה לאחור ואת הגדרות החזרה האוטומטית. 1

עד  Aהחזק את מקש  בזמן תחילת הספירה לאחור על התצוגה במצב טיימר ספירה לאחור,
שהגדרת השעה של זמן ההתחלה הספורטיבית מתחילה להבהב, המציינת את מסך 

 ההגדרות
כדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג להלן, ובחר את ההגדרה שברצונך  Cלחץ על . 2

 לשנות.



 
 בצע את הפעולות הבאות, בהתאם להגדרה הנוכחית שנבחרה בתצוגה. 3.

 ( כדי לשנות זאת.-) -)+( וב  D -לתי מהבהבת, השתמש ב כאשר הגדרת הזמן ההתח• 
 שעות. 24מוגדר לציון • 
להפעלה  Dכאשר הנורית / כיבוי של החזרה האוטומטית )או( מהבהבת על הצג, לחצו על • 

 אוטומטית(.
 כדי לצאת ממסך ההגדרה. Aלחץ על  4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שעון מעורר
  .ה שעונים מעורריםניתן להגדיר עד שלוש

חד פעמית, אתה יכול גם להפעיל אות  אתראהכמעורר נודניק או  השעונים  דניתן להגדיר אח
 אשר גורם לשעון לצפצף פעמיים בכל שעה על השעה. עגולהשעה 

 
 שעונים מעורריםסוגי 

 סוג ההתראה נקבע על פי ההגדרות שתבצע, כפי שמתואר להלן.
 התראה יומית• 

ראה. סוג זה של הגדרה גורם לאזעקה להישמע כל יום הגדר את השעה והדקות לשעת ההת
 בזמן שאתה מגדיר.

 תזכורת תאריך• 
הגדר את החודש, היום, השעה והדקות למשך זמן ההתראה. סוג זה של הגדרה גורם 

 להשמעת הצלצול בזמן הספציפי, בתאריך הספציפי שהגדרת.
 התראה של חודש אחד• 

ההתראה. סוג זה של הגדרה גורם להתראה  הגדר את החודש, השעה והדקות למשך זמן
 להישמע כל יום בזמן שהגדרת, רק במהלך החודש שהגדרת.

 התראה חודשית• 
הגדר את השעה, השעה והדקות למשך זמן ההתראה. סוג זה של הגדרה גורם להפעלת 

 האזעקה בכל חודש בעת הגדרתך, ביום שהגדרת.
 

 כיוון שעון מעורר
כדי לגלול בין מסכי ההתראה עד שיוצג הזמן שבו אתה  D -במצב 'אזעקה', השתמש ב. 1

 רוצה להגדיר

 
עד להופעת הגדרת השעה של השעון  Aלאחר בחירה בהתראה, החזק את מקש  2.

 המעורר. פעולה זו מציינת את מסך ההגדרות.
 פעולה זו מפעילה את ההתראה באופן אוטומטי.• 



 ג להלן כדי לבחור הגדרות אחרותכדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצ Cלחץ על  3.

 
 ( כדי לשנות זאת.-) -)+( וב  D -כאשר הגדרה מהבהבת, השתמשו ב  4.

כדי להגדיר התראה שאינה כוללת חודש )אזעקה יומית, אזעקה חודשית(, שהוגדרה עבור • 
( כאשר הגדרת החודש 1 -ל 12עד להופעת הסימן )בין  B -ו D -החודש. השתמש ב

 מהבהבת.
להגדיר התראה שאינה כוללת יום )אזעקה יומית, אזעקה של חודש אחד(, הגדר את  כדי• 

( כאשר הגדרת היום 1עד להופעת הסימן )בין סוף החודש לבין  B -ו D -היום. השתמש ב
 מהבהבת.

 שעות, הקפד להגדיר את השעה 12בעת קביעת זמן ההתראה בתבנית • 
 (.P. )מחוון PMנכון לעכשיו )מחוון( או 

 כדי לצאת ממסך ההגדרה. Aלחץ על  5.
 

 כדי לבדוק את ההתראה
 .תראהכדי להאזין לא D', החזק את מקש שעון מעוררבמצב 

 
 
 
 
 

 כדי לבחור את הפעולה של אזעקה
 .Alarmכדי לבחור באפשרות  D -במצב ההתראה, השתמש ב  1.
 כדי לעבור בין ההגדרות הזמינות ברצף המוצג להלן. Aלחץ על  2.

 
 
 
  3ו  2פעלה וכיבוי של מעוררים ה
 כדי לבחור שעון מעורר  D -במצב ההתראה, השתמש ב  1.
 ממצב כבוי למופעל לעבור בין השעון המעורר לסירוגיןכדי  Aלחץ על  2.

 הפעלת תזכורת חד פעמית )או( מציגה את מחוון ההתראה על המסך.• 
 מחוון ההתראה מוצג בכל המצבים.• 
 לשהי, מוצג מחוון ההתראה על הצג בכל המצבים.אם מופעלת אזעקה כ• 
 

  הפעלה וכבוי של שעון סיגנל שעה עגולה
 לבחירת אות השעה. D -במצב ההתראה, השתמשו ב  1
 ממצב כבוי או מופעלור בין הפריטים המוצגים כדי לעב Aלחץ על  2.

 הפעלת אות השעה שעה מציג את אות הזמן על גבי מחוון על המסך.• 
 שעון השעה מוצג בכל המצבים.מחוון • 
 
 
 
 

 זמן כפול
 

 מצב זמן כפול מאפשר לך לעקוב אחר הזמן באזור זמן אחר
 להגדרת השעה הכפולה



 כדי להיכנס למצב זמן כפול Cלחצו על  1.

ההגדרה מתחילה להבהב, המציינת את מסך  DSTעד  Aבמצב זמן כפול, החזק  2.
 ההגדרות.

 ב ברצף המוצג להלן כדי לבחור את ההגדרות האחרות.כדי להזיז את ההבהו Cלחץ על  3.

 
 כדי לשנות אותה  D -ו B -כאשר ההגדרה שברצונך לשנות מהבהבת, השתמש ב. 4
 כדי לצאת ממסך ההגדרה. Aלחץ על  5.
 
 

 מידע על התאורה האוטומטית
הפעלת התאורה האוטומטית, גורמת לכך שהתצוגה תואר לשתי שניות, בכל פעם שהיד 

מעלות. התאורה האוטומטית מופעלת רק כאשר אמת התאורה נמצאת  40בזוית של  תופנה
 מתחת לסף מסוים, היא לא תופעל כאשר יש אור בהיר בסביבה.

 
 אזהרה !

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

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

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

( או כיבוי האפשרות )יעלם הסימן יופיע סימן על המסךהפעלת התאורה האוטומטית )
מסך(. כאשר האפשרות של תאורה אוטומטית מופעלת הסימן יופיע גם בכל שאר הצגים מה

 של השעון. 
 

 כיוון משך הזמן פעולת התאורה 
 מהבהב.עד אשר המסך  Aבמצב של תצוגת שעה לחץ על כפתור  .1
)שלוש  LT3)שניה וחצי( ל  LT1על מנת לעבור בין האפשרויות של  Bלחץ על כפתור  .2

 שניות(
 לצאת ממצב תכנות. Aלחץ על כפתור  .3


