הוראות הפעלה לשעון  efr-550מספר מנגנון 5406
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 :

לחיצה על כפתור  Bתעביר את הפונקציות השונות של השעון

כיוון שעה ותאריך
 .1משוך החוצה את כתר המפתח לקליק השני
 .2סובב את כתר המפתח על מנת לכוון את השעה המבוקשת

 .3לחץ על כפתור  Bעל מנת לכוון היום בשבוע

 .4החזר את כתר המפתח למקומו ואז משוך שוב לקליק הראשון
 .5סובב את כתר המפתח וכוון את התאריך.
 .6לחץ כל כפתור  Aעל מנת לכוון את המחוג לעיר היעד הנכונה (אתונה )ATH

 .7לחץ על כפתור  Bעל מנת לכוון את מחוגים  4ו  5שיהיו תואמים למחוגים  1ו .2

 .8החזר את כתר המפתח למקומו.

שעון עולם
שעון זה מציין את השעה ב –  29ערים שונות בעולם.
 .1במצב של תצוגת שעה זמן כפול לחץ על כפתור Aכשניה ,הדבר יגרום למחוג מספר
שלוש לזוז לעיר היעד המכוונת
 .2לחץ על כפתור  Aעל מנת לשנות את העיר המבוקשת ,מחוג מספר  4ו  5יציגו את
השעה בעיר המבוקשת.
 .3במידה ולא תבוצע שום פעולה במשך שתים עד שלוש שניות ,המחוג יחזור לעיר
היעד המוזנת.
סטופר
פונקצית הסטופר מאפשרת למדוד זמן חולף  ,זמן מפוצל ושתי סיומות
מדידת זמן
 .1לחץ על כפתור  Aעל מנת שהסטופר יתחיל לעבוד.
 .2לחץ על כפתור  Aעל מנת לעצור את מדידת הסטופר.
 .3לחץ על כפתור  Bעל מנת לאתחל את הסטופר למצב התחלה .00

טיימר
טווח הפעולה של הטיימר בין דקה ל  24שעות
במצב של טיימר
 .1משוך את כתר המפתח החוצה
 .2לחץ על כפתור  Aועל כפתור  Bעל מנת לכוון את מחוגים  4ו  5לזמן המבוקש
 .3החזר את כתר המפתח למקומו.
שעון מעורר
בזמן כניסה למצב של שעון מעורר מחוג מספר  6יצביע על מצב דלוק או כבוי של השעון
המעורר .לחיצה על כפתור  Aתשנה את המצב מדלוק לכבוי ולהיפך

כיוון שעון מעורר
 .1משוך את כתר המפתח לקליק הראשון
 .2לחץ על כפתור על מנת לבחור את העיר המבוקשת
 .3לחץ על כפתור  Bעל מנת לכוון את המחוג  4ו  5לשעה המבוקשת
 .4החזר את כתר המפתח למקומו

כיול מחדש של מחוגי השעון
לעיתים המחוגים עלולים לסטות מהכיוונון בעקבות חשיפה לכוח מגנטי.
 .1בכל אחד מהמצבים שהשעון נמצא בהם  ,משוך את כתר המפתח לקליק השני.
 .2לחץ על כפתור  Aכחמש שניות ,המחוגים יתחילו לזזו ,המתן שיעצרו.
 .3המידה והמחוגים לא זזו למיקומם הנכון (על פי האיור ,כולם צריכים להצביע על
השעה  )12יש לכוונם על פי ההוראות

 .4לחץ על כפתור  Aאו על כפתור על  Bמנת לכוון השעון על פי האיור

 .5החזר את כתר המפתח למקומו

