הוראות הפעלה לשעון  BG6903מנגנון 3408

• תלוי בדגם השעון שלך ,טקסט תצוגה מופיע כדמויות כהות על רקע בהיר או כדמויות בהירות על רקע כהה.
כל תצוגות הדגימה במדריך זה מוצגות באמצעות דמויות כהות על רקע בהיר • .פעולות הכפתור מסומנות
באמצעות האותיות המוצגות באיור • .שימו לב כי איורי המוצר במדריך זה מיועדים לעיון בלבד ,ולכן המוצר
בפועל עשוי להיראות שונה במקצת ממה שתואר באיור.

הוראות הפעלה כלליות
• לחץ על  Cכדי לעבור ממצב למצב.
• במצב כלשהו (למעט כאשר מסך הגדרה מופיע בתצוגה) ,לחץ על  Lכדי להאיר את פני השעון.

תצוגת שעה

השתמש במצב שמירת זמן כדי להגדיר ולהציג את השעה ותארי
לקביעת השעה והתאריך
 .1במצב שמירת זמן ,החזק את מקש  Aעד שהשניות מתחילות להבהב ,מה שמצביע על מסך ההגדרה

 .2לחץ על  Cכדי להזיז את המהבהב ברצף המוצג למטה כדי לבחור הגדרות אחרות

 .3כאשר ההגדרה שברצונך לשנות מהבהבת ,השתמש ב - Dו - Bכדי לשנות אותה כמתואר להלן

 .4לחץ על  Aכדי לצאת ממסך ההגדרות • .יום השבוע מוצג אוטומטית בהתאם להגדרות התאריך (שנה ,חודש
ויום

כדי לעבור בין תזמון זמן של  12שעות ו  24שעות
במצב שמירת זמן ,לחץ על  Dכדי לעבור בין שמירת זמן של  12שעות ומזמני זמן של  24שעות • עם הפורמט
של  12שעות ,מחוון ) P (PMמופיע משמאל לספרות השעה לזמנים בטווח הצהריים עד  11:59בלילה .ומחוון A
)(AMמופיע משמאל לספרות השעה לזמנים בטווח של חצות עד  11:59בערב • .עם הפורמט של  24שעות,
המוצגים מוצגים בטווח  0:00עד  ,23:59ללא שום אינדיקטור • .הפורמט של שמירת זמן של  12שעות 24 /
שעות שאתה בוחר במצב מצב זמן מוחל בכל המצבים האחרים • .מחווני ה - Aו - Pאינם מוצגים עם זמן מצב
שמירת זמן במסכי מצב טיימר לאחור ובמצב זמן כפול .הגדרת שעון קיץ ) (DSTשעון קיץ (שעון קיץ) מקדם את
הגדרת הזמן בשעה מהשעה הרגילה .זכור כי לא כל המדינות ואפילו אזורים מקומיים משתמשים בקיץ לחיסכון
בקיץ.

כדי להחליף את מצב שמירת הזמן בין  DSTלזמן רגיל

 .1במצב שמירת זמן ,החזק את מקש  Aעד שהשניות מתחילות להבהב ,מה שמצביע על מסך ההגדרה
 .2לחץ פעם אחת על  Cומסך הגדרת  DSTיופיע
 .3לחץ על  Dכדי לעבור בין שעון הקיץ  (ONמוצג) לזמן רגיל  (OFמוצג ).
 .4לחץ על  Aכדי לצאת ממסך ההגדרות • .מחוון  DSTמופיע במסכי ש מירת זמן ומצב אזעקה כדי לציין שזמן
קיץ מופעל.

סטופר

שעון העצר מאפשר לך למדוד זמן שחלף ,זמני הקפה ,זמני פיצול ושני גמרים.
זמני אחסון וזמני פיצול ניתנים לאחסון בזיכרון • .טווח התצוגה של שעון העצר הוא  99שעות 59 ,דקות59 ,
שניות •  .כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב שעון עצר ,אליו נכנסתם על ידי לחיצה על C
הערה " •זמן הקפה" הוא הזמן שהוקדש לכיסוי פלח ספציפי של מירוץ ,כמו הקפה סביב מסילה" .זמן פיצול"
הוא הזמן המוקדש מתחילת המירוץ עד לנקודה מסוימת • .שעון העצר ממשיך לפעול ,מחדש מאפס לאחר
שהוא מגיע לגבול שלו ,עד שתעצור אותו • .פעולת מדידת שעון העצר נמשכת גם אם אתה יוצא ממצב שעון
העצר• .
מדידת זמן מפוצל
תצוגה עליונה :זמן הקפה
תצוגה תחתונה :זמן שחלף (זמן הפיצול מופיע כאן במשך שמונה שניות בזמן שהוא מאוחסן בזיכרון
באפשרותך לבצע מדידת זמן שחלף החל ממסך זמן ההקפה או מסך הזמן המפוצל בכל פעם שאתה נכנס
למצב שעון העצר ,המסך (זמן הקפה או זמן פיצול) שהוצג כשיצאת מהמצב בפעם האחרונה יופיע ראשון • .
במהלך פעולת זמן שעבר שעון עצר ,התצוגה העליונה מציגה בתחילה דקות ,שניות וערך של  1/100שניות .זה
משתנה לשעות ,דקות ושניות כאשר הזמן בתצוגה העליונה עולה על  60דקות • .התצוגה התחתונה מציגה
בתחילה שעות ,דקות ,שניות וערך של  1/100שניות .זה משתנה לשעות ,דקות ושניות כאשר הזמן בתצוגה
התחתונה עולה על  10שעות.

כדי למדוד זמן שחלף
הערה
• באפשרותך לבצע את הצעדים הבאים החל ממסך זמן ההקפה או מסך הזמן המפוצל.
 .1לחץ על  Dכדי להפעיל את שעון העצר.
 2.לחץ שוב על  Dכדי לעצור את שעון העצר.
• באפשרותך לחדש את פעולת המדידה על ידי לחיצה על .D
 3.לחץ על  Bכדי לנקות את שעון העצר מכל האפסים.

כדי למדוד זמן שחלף עם זמני הקפות

 .1כאשר תצוגת שעון העצר מציגה את כל האפסים ,לחץ על
 Bלהצגת מסך זמן ההקפה (מסומן על ידי .)/ LAP
 2.לחץ על  Dכדי להתחיל במדידת זמן שחלפה.
• באותה עת ,התצוגה העליונה והתחתונה יציגו זמנים זהים.
 .3לחץ על  Bכדי לרשום את זמן ההקפה הראשונה.
• פעולה זו מקפיאה את זמן ההקפה הנוכחי בחלקו העליון של הצג במשך כשמונה שניות ,תוך מדידה של הזמן
שחלף הכולל וזמן ההקפה הבא ממשיכים באופן פנימי .מספר ההקפות של הזמן המוצג מופיע בתצוגה
התחתונה.
• לאחר שמונה שניות ,מדידת הזמן המתמשכת שחלפה מופיעה שוב בתצוגה התחתונה.
 .4חזור על שלב  3כדי להקליט יותר זמני ההקפה
 .5לחץ על  Dכדי לעצור את שעון העצר.
 .6לחץ על  Bכדי לנקות את שעון העצר מכל האפסים.
• מספרי ההקפות מצטברים אוטומטית החל מ  1-בכל פעם שאתה לוחץ על  Bבשלב  3של ההליך לעיל .מספר
הברכיים המרבי הוא  .99הקלטת ההקפה לאחר מכן גורמת לספירת מספר ההקפות להפעיל מחדש מ.00 -

כדי למדוד זמן שחלף עם זמנים מפוצלים

 .1כאשר תצוגת שעון העצר מציגה את כל האפסים ,לחץ על B
להצגת מסך הזמן המפוצל (מסומן על ידי .)/ SPL
 2.לחץ על  Dכדי להתחיל במדידת זמן שחלפה.
• באותה עת ,התצוגה העליונה והתחתונה יציגו זמנים זהים.
 .3לחץ על  Bכדי לרשום את זמן הפיצול הראשון.
• זמן הפיצול הנוכחי מופיע בתצוגה התחתונה במשך כשמונה שניות ,שכן הזמן שחלף ,זמן ההקפה הבא ושעת
הפיצול הבאה ממשיכים להיות מתוזמנים באופן פנימי על ידי השעון .המספר המפוצל של השעה המוצגת
מופיע בתצוגה העליונה.
• לאחר שמונה שניות ,מדידת זמן ההקפה המתמשכת מופיעה בתצוגה העליונה ומדידת הזמן המתמשכת
שחלפה מופיעה בתצוגה התחתונה.
 .4חזור על שלב  3כדי להקליט פעמים מפוצלות יותר.
 .5לחץ על  Dכדי לעצור את שעון העצר.
 .6לחץ על  Bכדי לנקות את שעון העצר מכל האפסים.

• מספרים מפוצלים מצטברים אוטומטית החל מ  1-בכל פעם שאתה לוחץ על  Bבשלב  3של ההליך לעיל.
המספר המפוצל המרבי הוא  .99הקלטת זמן פיצול לאחר מכן גורמת לספירת המספרים המפוצלים להפעיל
מחדש מ.00 -

לזמן סיום המקום הראשון והשני
 .1כאשר תצוגת שעון העצר מציגה את כל האפסים ,לחץ על  Bלהצגת מסך הזמן המפוצל (מסומן על ידי SPL
.)/
 .2לחץ על  Dכדי להתחיל במדידת זמן.
 3.לחץ על  Bכאשר המסיים הראשון חוצה את קו הסיום.
• פעולה זו מקפיאה את זמן הגמר הראשון בחלק התחתון של הצג במשך כשמונה שניות .לאחר מכן התצוגה
חוזרת למדידת זמן שחלפה.
 .4לחץ על  Dכאשר המסיים השני חוצה את קו הסיום.
• זמן המסיים השני יופיע בתצוגה התחתונה.
• ההבדל בין זמן הגימור הראשון לזמן המסיים השני יופיע בתצוגה העליונה.
 5.לחץ על  Bכדי לנקות את שעון העצר מכל האפסים.
ניהול זיכרון
יומן חדש נוצר בכל פעם שאתה לוחץ על  Dבמצב שעון העצר כדי להתחיל פעולת מדידת זמן חדשה שחלפה.
יומן מכיל מסך כותרת יומן ,ומתעד את כל זמני ההקפה או הפיצול שאתה מקליט במהלך פעולת המדידה
הנוכחית שחלפה.

• קיבולת הזיכרון של השעון היא  60רשומות.
• אם אתה מוסיף רשומות לזיכרון הכניסה היחיד וזיכרון הצפייה מתמלא ,הוספת רשומה נוספת גורמת
למחיקת הרשומה הישנה ביותר ביומן באופן אוטומטי כדי לפנות מקום לרשומה החדשה.
• אם אתה מוסיף רשומות ליומן כשיש כמה יומני זיכרון וזיכרון הצפייה מתמלא ,הוספת רשומה נוספת גורמת
למחיקת הזיכרון הישנה ביותר וכל הרשומות שלה להימחק אוטומטית כדי לפנות מקום לרישומים חדשים.

כיצד נשמרים נתוני שעון העצר
הטבלה הבאה מציגה כיצד נתוני שעון העצר מאוחסנים בעת ביצוע פעולות של כפתור שעון העצר.

מצב זיכרון

השתמש במצב זיכרון כדי לזכור ולמחוק יומנים ורישומים ששמרת במצב שעון העצר .אתה יכול להשתמש
במצב ההיזכרות כדי להציג הן רשומות זמן הקפה והן מפוצלים.
• כשאתה נכנס למצב הה זכרות ,יומן ההתחברות החדש ביותר שתועד במצב שעון העצר יופיע תחילה .אם אין
יומני זיכרון ,מופיע  xxxxבתצוגה.
• באפשרותך להשתמש במצב זיכרון לבדיקת נתוני זיכרון אפילו כאשר פעולת מדידת זמן שעברה שעון עצר.
עם זאת ,נתוני הזמן הנמדדים כעת לא יופיעו במצב ההיזכרות.
• באפשרותך להמיר זמן הקפה שנשמר במצב שעון העצור לזמן מפוצל

כדי לזכור רשומות זמן של שעון עצר
 .1במצב שעון עצר ,ודא שהתצוגות מתאפסות לכל האפסים (עמוד .)E-15
• אם כל האפסים אינם מוצגים ,אפסו את שעון העצר.
 2.השתמש בלחצן  Aכדי לבחור במסך זמן ההקפה (להצגת רשומות זמן הקפה) או במסך הזמן המפוצל
(להצגת רשומות זמן מפוצל)

• כדי להמיר זמן הקפה שנשמר במצב שעון עצר לזמן מפוצל ,בחרו במסך זמן הפיצול.
 3.לחץ על כפתור  Cכדי להיכנס למצב שיחזור.
 4.השתמש בלחצן  Aכדי לגלול בין מסכי כותרת היומן מהחדשים ביותר ועד הישנים ביותר עד שמוצג מסך
הכותרת של היומן שרשומותיו ברצונך להציג.
 5.לחץ על  Dכדי לגלול ברשומות הכלולות ביומן שבחרת בשלב  ,4מהישן ביותר לחדש.

למחיקת יומן
 .1במצב  ,Recallהציג את מסך הכותרת של היומן שברצונך למחוק.
 .2לחץ לחיצה ארוכה על  Bו D -עד ש CLR -מפסיק להבהב בתצוגה.
• פעולה זו מוחקת 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 .זה גורם לצמצום מספרי היומנים של כל היומנים החדשים יותר ב .1 -אם ישנם שישה
יומנים הזיכרון כרגע (ממוספרים  01עד  )06ואתה מוחק את יומן  ,03מספרי היומנים שקודם לכן היו
ממוספרים  ,05 ,04ו  06ישתנה ל 04 ,03 -ו.05 -

טיימר

ניתן להגדיר את טיימר הספירה לאחור בטווח של דקה עד  24שעות .אזעקה נשמעת כאשר הספירה לאחור
מגיעה לאפס.
• באפשרותך גם לבחור חזרה אוטומטית ,שתפעיל מחדש את הספירה לאחור מהערך המקורי שהגדרת בכל
פעם שתגיע לאפס.
• כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב טיימר הספירה לאחור ,אליו נכנסת על ידי לחיצה על ( Cעמוד .)E-7

לשימוש בטיימר הספירה לאחור
לחץ על  Dבמצב טיימר הספירה לאחור כדי להפעיל את טיימר הספירה לאחור.
• עם סיום הספירה לאחור וכיבוי חוזר אוטומטי ,האזעקה נשמעת למשך  10שניות או עד שתפסיק אותה על ידי
לחיצה על כפתור כלשהו .זמן הספירה לאחור מאופס אוטומטית לערך ההתחלה לאחר עצירת האזעקה.
• כאשר פעולת החזרה האוטומטית מופעלת ,הספירה לאחור תפעל מחדש אוטומטית ללא הפסקה כאשר היא
מגיעה לאפס .האזעקה נשמעת כאשר הספירה לאחור מגיעה לאפס.
• פעולת מדידת טיימר הספירה לאחור ממשיכה גם אם אתה יוצא ממצב טיימר הספירה לאחור.
• לחץ על  Dבזמן שמתבצעת פעולת ספירה לאחור כדי להשהות אותה .לחץ שוב על  Dכדי לחדש את הספירה
לאחור.
• כדי להפסיק לחלוטין פעולת הספירה לאחור ,השהה אותה תחילה (על ידי לחיצה על  )Dואז לחץ על  .Bפעולה
זו מחזירה את זמן הספירה לאחור לערך ההתחלה שלה.

כדי להגדיר את זמן ההתחלה של הספירה לאחור והגדרות חזרה אוטומטית
 .1בזמן שזמן ההתחלה של הספירה לאחור מופיע בתצוגה במצב טיימר הספירה לאחור ,החזק את מקש  Aעד
שהגדרת השעה של זמן ההתחלה של הספירה לאחור מתחילה להבהב ,מה שמצביע על מסך ההגדרה.
 2.לחץ על  Cכדי להזיז את המהבהב ברצף המוצג למטה ,ובחר את ההגדרה שברצונך לשנות.

 3.בצע את הפעולות הבאות ,בהתאם להגדרה שנבחרה כעת בתצוגה.
• הגדרת זמן ההתחלה מהבהבת ,השתמש ב )+( D -וב )-( B -כדי לשנות אותה.
• הגדר  0:00כדי לציין  24שעות.
• כאשר הגדרת ההפעלה  /כיבוי חוזרת אוטומטית ( N0או  )F0מהבהבת בתצוגה ,לחץ על
 Dכדי לעבור לחזרה אוטומטית במצב ( )N0וכיבוי (.)F0
 4.לחץ על  Aכדי לצאת ממסך ההגדרות.
• מחוון החיזור האוטומטי () מוצג במסך מצב טיימר הספירה לאחור כאשר פונקציה זו מופעלת.
• שימוש תכוף בחזרה אוטומטית והאזעקה עלולה להפיל את הסוללה.

שעון מעורר

אתה יכול להגדיר עד שלוש אזעקות עצמאיות רב-פונקציונליות עם שעה ,דקות ,חודש ויום .כאשר האזעקה
מופעלת ,צליל האזעקה נשמע כשמגיע זמן האזעקה .ניתן להגדיר אחת מהאזעקות כמעורר נודניק או אזעקה
חד פעמית ,בעוד ששתי האחרות הן אזעקות חד פעמיות.
אתה יכול גם להפעיל אות שעה לפי שעה הגורמת לשעון לצפצוף פעמיים בכל שעה בשעה.
• ישנם שלושה מסכי אזעקה שמסומנים  1עד  .3מסך האות השעה מסומן על ידי.00 :
• כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב האזעקה ,אליו נכנסת על ידי לחיצה על C

סוגי אזעקה
סוג האזעקה נקבע על ידי ההגדרות שאתה מבצע ,כמתואר להלן.
• אזעקה יומית
הגדר את השעה והדקות לזמן האזעקה .הגדרה מסוג זה גורמת להישמע האזעקה כל יום בשעה שהגדרת.
• אזעקת תאריך
הגדר את החודש ,היום ,השעה והדקות לזמן האזעקה .הגדרה מסוג זה גורמת להישמע האזעקה בזמן
הספציפי ,בתאריך הספציפי שקבעת.
• אזעקה לחודש
הגדר את החודש ,השעה והדקות לזמן האזעקה .הגדרה מסוג זה גורמת להישמע האזעקה כל יום בזמן
שהגדרת ,רק במהלך החודש שקבעת.
• אזעקה חודשית
הגדר את היום ,השעה והדקות לזמן האזעקה .הגדרה מסוג זה גורמת להישמע האזעקה מדי חודש בשעה
שקבעת ,ביום שקבעת.

לקביעת זמן אזעקה

 .1במצב האזעקה ,השתמש ב D -כדי לגלול בין מסכי האזעקה עד שמוצג הזמן שתזמן להגדיר.

• באפשרותך להגדיר את התצורה  Alarm1כמעורר נודניק או אזעקה חד פעמית .אזעקות  2ו-
 3יכולים לשמש כאזעקות חד פעמיות בלבד.

• אזעקת הנודם חוזרת כל חמש דקות.

 2.לאחר שבחרת אזעקה ,לחץ לחיצה ארוכה על עד שהגדרת השעה של זמן האזעקה תתחיל להבהב .זה
מציין את מסך ההגדרה.
• פעולה זו מדליקה את האזעקה אוטומטית.
 3.לחץ על  Cכדי להזיז את המהבהב ברצף המוצג למטה כדי לבחור הגדרות אחרות.
 .4בזמן שההגדרה מהבהבת ,השתמש  )+( Dו )-( B -כדי לשנות אותה.
• להגדרת אזעקה שאינה כוללת חודש (אזעקה יומית ,אזעקה חודשית) ,הגדר  xלחודש .השתמש ב D -ובB -
עד שמופיע סימן ה( x -בין  12ל  )1-בזמן שהגדרת החודש מהבהבת.
• להגדרת אזעקה שאינה כוללת יום (אזעקה יומית ,מעורר לחודש) ,הגדר  xxליום .השתמש ב D -ו B -עד
להופעת סימן ה( xx -בין סוף החודש ל )1 -כאשר הגדרת היום מהבהבת.
• בעת קביעת זמן האזעקה בתבנית של  12שעות ,הקפד להגדיר את השעה כהלכה כ( -מחוון) או כ.p.m -
(מחוון .)P
 5.לחץ על  Aכדי לצאת ממסך ההגדרות.

פעולת אזעקה
האזעקה נשמעת בזמן שנקבע מראש כ  10שניות .במקרה של אזעקת הנודניק ,פעולת האזעקה מתבצעת
בסך הכל שבע פעמים ,כל חמש דקות ,עד שתכבה את האזעקה או תשנה אותה לאזעקה חד פעמית
• פעולות איתות אזעקה ושעה לפי שעה מבוצעות בהתאם לזמן מצב שמירת הזמן.

הערה
• לחיצה על לחצן כלשהו מפסיקה את פעולת צליל האזעקה.
• ביצוע כל אחת מהפעולות הבאות בפרק זמן של  5דקות בין אזעקות נודם מבטלת את פעולת אזעקת הנודניק
הנוכחית.
לבדיקת האזעקה
במצב המעורר ,החזק את מקש  Dכדי להשמיע את האזעקה.

לבחירת פעולת ההתראה
 .1במצב  ,Alarmהשתמש ב D -כדי לבחור .Alarm1
 2.לחץ על  Aכדי לעבור בין ההגדרות הזמינות ברצף המוצג להלן.

• מחוון האזעקה המתאים מופעל בכל המצבים כאשר האזעקה מופעלת.

• מחוון הנודניק מהבהב כאשר אזעקת הנודוש נשמעת ובפרקי זמן של  5דקות בין אזעקות.
• הצגת מסך ההגדרה ( Alarm1עמוד  ) E-31כאשר אזעקת הנודניק מופעלת מכבה את אזעקת הנודניק באופן
אוטומטי (מה שהופך את  Alarm1למעורר חד פעמי).

כדי להפעיל ולכבות את התרעות  2ו 3-

 .1במצב האזעקה ,השתמש ב D -כדי לבחור אזעקה חד פעמית (מספר אזעקה  2או .)3
 2.לחץ על  Aכדי להפעיל ולכבות את האזעקה המוצגת.
• הפעלת אזעקה חד פעמית ( 2או  )3מציגה את מחוון האזעקה על המסך.
• מחוון האזעקה מופעל בכל המצבים.
• אם אזעקה כלשהי פועלת ,מחוון האזעקה מופעל בתצוגה בכל המצבים.

כדי להפעיל ולכבות את אות השעה

 .1במצב האזעקה ,השתמש ב D -כדי לבחור את אות השעה לפי שעה.
 2.לחץ על  Aכדי להפעיל ולכבות את הפריט המוצג.
• הפעלת אות השעה לפי שעה מציגה את אות השעה לפי שעה על המסך.
• מחוון אות השעון על השעה מוצג בכל המצבים.

זמן כפול

מצב הזמן הכפול מאפשר לך לעקוב אחר הזמן באזור זמן אחר .אתה יכול לבחור זמן רגיל או שעון קיץ עבור
השעה הכפולה.
• ספירת השניות של זמן הכפול מסונכרנת עם ספירת השניות של מצב שמירת הזמן.

להגדרת זמן כפול
 .1לחץ על  Cכדי להיכנס למצב זמן כפול
 .2במצב זמן כפול ,החזק את מקש  Aעד שהגדרת  DSTמתחילה להבהב ,מה שמצביע על מסך ההגדרה.
 3.לחץ על  Cכדי להזיז את המהבהב ברצף המוצג למטה כדי לבחור את הגדרות האחרות.

 .4כאשר ההגדרה שברצונך לשנות מהבהבת ,השתמש ב  Bו D -כדי לשנות אותה כמתואר להלן.

 5.לחץ על  Aכדי לצאת ממסך ההגדרות.
• מחוון  DSTבמסך מצב זמן כפול מציין ש DST -מופעל למשך זמן מצב כפול.

תאורה

נורה לד (דיודה פולטת אור) מאירה את פני השעון לקריאה קלה בחושך .מתג התאורה האוטומטי של השעון
מפעיל תאורה באופן אוטומטי כשאתה מזווית את השעון לכיוון הפנים שלך.
• יש להפעיל את מתג התאורה האוטומטי (המצוין על ידי מתג התאורה האוטומטי) כדי שהוא יפעל.

כדי להאיר את הצג באופן ידני
במצב כלשהו ,לחץ על  Lכדי להפעיל את התאורה.
• הפעולה לעיל מדליקה תאורה ללא קשר להגדרת מתג האור האוטומטי הנוכחי.
• באפשרותך להשתמש בהליך שלהלן כדי לבחור בין  1.5שניות או  3שניות למשך תאורה .כשאתה לוחץ על ,L
התאורה תישאר דולקת בערך  1.5שניות או  3שניות ,תלוי בהגדרת משך התאורה הנוכחית.
כדי לכוון את משך התאורה

 .1במצב שמירת זמן ,החזק את מקש  Aעד שהשניות מתחילות להבהב ,מה שמצביע על מסך ההגדרה.

 .2בזמן שהשניות מהבהבות ,לחץ על  Bכדי להחליף את ההגדרה בין  1.5שניות () לשלוש שניות ().
 3.לחץ על  Aכדי לצאת ממסך ההגדרות.

אודות מתג האור האוטומטי
הפעלת מתג האור האוטומטי גורמת לתאורה להידלק בכל פעם שאתה מציב את פרק כף היד כמתואר להלן
במצב כלשהו.

ַאזהָ ָרה!
• וודא תמיד שאתה נמצא במקום בטוח בכל פעם שאתה קורא את תצוגת השעון באמצעות מתג התאורה
האוטומטי .היזהר במיוחד כשאתה רץ או עוסק בפעילות אחרת שעלולה לגרום לתאונה או פציעה .ודא כי
תאורה פתאומית על ידי מתג התאורה האוטומטי לא תבהיל או תסיח את דעתך סביבך.
• כשאת עונדת את השעון ,וודא כי מתג התאורה האוטומטי מכובה לפני שאתה רוכב על אופניים או מפעיל
אופנוע או כל רכב מנועי אחר .פעולה פתאומית ולא מכוונת של מתג התאורה האוטומטי עלולה ליצור הסחת
דעת ,מה שעלול לגרום לתאונת דרכים ופציעה אישית קשה.
כדי להפעיל ולכבות את מתג התאורה האוטומטי
במצב שמירת זמן ,החזק את מקש  Bלמשך כשלוש שניות כדי להפעיל את מתג התאורה האוטומטי (מתג
תאורת האוטומטי מופעל) ומכבה (מחוון מתג האוטו האוטומטי לא מוצג).
• מחוון מתג התאורה האוטומטי נשאר בכל המצבים כאשר מתג האור האוטומטי מופעל.
• כדי להגן מפני הפעלת הסוללה ,מתג התאורה האוטומטי יכבה אוטומטית כשש שעות לאחר הפעלתו .חזור
על האמור לעיל
נוהל להפעלת מתג האור האוטומטי אם תרצו.

תכונה חזרה אוטומטית
• אם אתה משאיר מסך עם מספרים מהבהבים על הצג במשך שתיים או שלוש דקות מבלי לבצע פעולה
כלשהי ,השעון שומר את ההגדרות שביצעת עד אותה נקודה ויוצא ממסך ההגדרה באופן אוטומטי.
• השעון ישתנה אוטומטית למצב שמירת זמן אם לא תבצע פעולה כלשהי במצב זיכרון או מצב אזעקה במשך
שתיים או שלוש דקות.

טון פעולת כפתור

צליל פעולת הכפתור נשמע בכל פעם שאתה לוחץ על אחד מכפתורי השעון .באפשרותך להפעיל או לבטל את
טון פעולת הכפתור לפי הצורך.
• האזעקות מרובות הפונקציות והתראת מצב טיימר הספירה לאחור נשמעים גם אם צליל פעולת הכפתור כבוי.
כדי להפעיל ולכבות את צליל פעולת הכפתור
במצב כלשהו (למעט כאשר מסך הגדרה מופיע בתצוגה) ,לחץ לחיצה ארוכה על  Cכדי להפעיל את צליל פעולת
הכפתור (מחוון השתק לא מוצג) וכבה (חיווי אילם מוצג).
• לחיצה ממושכת על  Cכדי להפעיל או לכבות את צליל פעולת הכפתור גורמת גם לשינוי במצב הנוכחי של
השעון.
• מחוון ההשתקה מוצג בכל המצבים כאשר צליל פעולת הכפתור כבוי.

ְגלִילָה
כפתורי  Bו D -משמשים במצבים שונים ומסכי הגדרה כדי לגלול בין הנתונים שעל הצג .ברוב המקרים ,לחיצה
ממושכת על לחצנים אלה במהלך פעולת גלילה גוללת בין הנתונים במהירות גבוהה.

שמירת זמן
• איפוס השניות ל  00בזמן שהספירה הנוכחית נמצאת בטווח שבין  30עד  59גורמת להגדלת הדקות ב.1 -
בטווח של  00עד  ,29השניות מתאפסות ל  00מבלי לשנות את הדקות.
• ניתן לקבוע את השנה בטווח של  2000עד .2099
• לוח השנה האוטומטי המובנה של השעון מאפשר קצב של אורכי חודש ושנים מעוברות שונות .לאחר שתגדיר
את התאריך ,לא אמורה להיות סיבה לשנות אותו אלא לאחר שהחלפת סוללות השעון
אמצעי זהירות להארה
• ייתכן שקשה לראות את ההארה כאשר היא נראית תחת אור שמש ישיר.
תאורה נכבית אוטומטית בכל פעם שנשמעת אזעקה.
• שימוש תכוף בתאורה מרוקן את הסוללה.

אמצעי זהירות למתג אור אוטומטי
• הימנע מלבישת את השעון בחלק הפנימי של פרק כף היד .פעולה זו גורמת למתג התאורה האוטומטי לפעול
כאשר אין צורך בכך ,דבר המקצר את חיי הסוללה .אם אתה רוצה לענוד את השעון בחלק הפנימי של פרק כף
היד ,כבה את תכונת מתג האור האוטומטי.

• תאורה עלולה לא להידלק אם פני השעון הם מעל  15מעלות מעל או מתחת במקביל .וודא שגב כף היד שלך
מקביל לקרקע.
• ההארה נכבית תוך כ 1.5 -שניות או  3שניות ,גם אם אתה שומר את השעון מופנה כלפי הפנים שלך.

• חשמל סטטי או כוח מגנטי יכולים להפריע לפעולה התקינה של מתג האור האוטומטי .אם התאורה לא
נדלקת ,נסה להזיז את השעון בחזרה למצב ההתחלה (במקביל לקרקע) ואז להטות אותו אחורה לעברך .אם
זה לא עובד ,זרוק את היד שלך כל הדרך למטה כך שתלוי לצידך ואז העלה אותה שוב למעלה.
• בתנאים מסוימים ,תאורה עלולה לא להידלק רק כשנייה לאחר שתפנה את פני השעון לכיוונכם .זה לא בהכרח
מעיד על תקלה של מתג התאורה האוטומטי.
• יתכן ותבחין בצליל לחיצה קלוש מאוד שמגיע מהשעון כשהוא מטלטל קדימה ואחורה .צליל זה נגרם כתוצאה
מפעולה מכנית של מתג האור האוטומטי ,ואינו מעיד על בעיה בשעון.

