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 לפני השימוש בשעון בפעם הראשונה

 תפעול הכתר מפתח

מטר( יש כתר הברגה. כאשר אתה צריך לבצע  200מטר,  100בחלק מהדגמים העמידים למים )

. הימנע מהפעלת החוצההכתר  . ואז משוךתוחכלפיך כדי לפ ו, סובב אותהמפתח כתר פתיחה של

כוח מופרז בעת משיכה. השעון מאבד את עמידותו במים בעוד הכתר אינו מברג. לאחר ביצוע פעולת 

אתה יכול לסובב את הלוח  ... אם לשעון שלך יש לוח מסובב .הכתר, הברג את הכתר בחזרה פנימה

 .▼ חלף מאז יישור הסימןשלו ביד הדקה. אז תוכל לדעת כמה זמן ▼ הקדמי כדי ליישר את סימן 

 

 

 אינדיקטורים ותפעול כתר המפתח

 

 

 כיוון השעון 

 אינו נכון. המחוגיםבצע את ההליך שלהלן בכל פעם שמיקום 

 חשוב!

מחוג ום של . אם תשנה את המיקהמחוגיםבעת קביעת השעה, הקפד להגדיר את המיקום של כל • 

 .ניםעדיין לא יהיו נכו המחוגים האחריםבלבד,  אחד

 ף את הכתר ללחיצה השנייה.ו, של12לשעה  מגיע כשמחוג השניות. 1

 פעולת המחוג.פעולה זו תעצור את • 



 שעה ודקה.ה. סובב את הכתר להגדרת 2

בערך. אם  12השעה עוברת  מחוגהנכון. צפה במחוון היום כאשר  PMאו  AMהקפד לקבוע את זמן • 

 מחוון היום משתנה, זה אומר שעברת רק חצות.

ארבע או חמש דקות מעבר להגדרה הרצויה, ואז גבו את המחוג , העבירו ותהדק מחוגבעת הגדרת  •

 10:08דוגמה: כדי לקבוע זמן של  .אותה

 

 

 יםהראשי המחוגיםלאותה הגדרה של  חוג השעון המעוררמכדי להזיז את ידי  B השתמש ב 3.

 ירות גבוההמזיזה את הידיים במה B החזקה ממושכת • .

 

 .למשך כשתי שניות A החזק את .4 .

של עיר העולם לעיר התואמת את המיקום הנוכחי שלך )אזור  המחוגכדי להזיז את  B השתמש ב .5 .

 זמן

 .מזיזה את היד במהירות גבוהה B החזקה ממושכת • .(

 

 

 



 למשך כשתי שניות. A. החזק את 6

 םהעיקרי המחוגיםבזמן העולמי לאותה הגדרה של  מחוגיםכדי להזיז את ה B. השתמש ב 7

 

 

 .למשך כשתי שניות תפעיל את היד שנבחרה כרגע ברצף שלהלן A החזקת • הערה

 

 

 .בדוגמה זו(, דחף את הכתר חזרה פנימה 10:08במצב הרצוי ) המחוגיםכאשר . 8

 

 כדי לשנות את הגדרת מחוון היום

 .1. משוך את הכתר אל לחץ 1

 . סובבו את הכתר מכם לקביעת היום.2

 . דחף את הכתר חזרה פנימה.3

 הערה

יום. בצע התאמות במשך חודשים באורכים קצרים  31הגדרת מחוון היום משתמשת בחודש של • 

 יותר.

בערב. ושעה אחת אחר הצהריים. אחרת, מחוון  9הימנע משינוי הגדרת מחוון היום בין השעות • 

 היום לא ישתנה כהלכה בחצות

 

 

 

 



 

 זמן עולמי

 .אזורי זמן( ברחבי העולם 24ערים ) 24-מצב זה מציג את השעה הנוכחית בכל אחת מ 

של העיר העולמית לעיר )אזור הזמן( שאת הזמן  מחוגכדי להזיז את ה B -ו Aהשתמש בכפתורי 

 שאתה רוצה לבדוק

 של זמן העולמי לעבור לשעה הנוכחית בעיר שנבחרה. מחוגיםפעולה זו תגרום ל• 

 NEW YORK (NYC)דוגמה: 

 

 

 

 שעון מעורר

 שניות עם הגעת זמן האזעקה )מעורר חד פעמי(. 20השעון יבצע פעולת צליל אזעקה בודדת של 

  .דקות מהשעה הנוכחית 59שעות ו  11ול להגדיר זמן אזעקה בצעדים של דקה עד אתה יכ 

 



 וודא שהגדרת השעה הנוכחית נכונה  - .בדוק את הנקודות שלהלן לפני השימוש במעורר • !חשוב

 כדי להגדיר זמן אזעקה ולהפעיל את האזעקה

 משוך את הכתר ללחיצה הראשונה. 1

 די להגדיר את האזעקה לזמן הרצויכ B השתמש בלחצן. 2

 1:15דוגמה: כדי לקבוע זמן של  .מזיזה את הידיים במהירות גבוהה B החזקה ממושכת • .

 

 . דחף את הכתר חזרה פנימה.3

 הגדרת זמן האזעקה מפעילה את האזעקה.• 

 .3עד  1כדי לעבור לזמן אזעקה אחר, חזור על שלבים • 

 באותה תנוחה בהגדרת זמן האזעקה. יםנמצא יםהראשי המחוגיםהאזעקה תישמע כאשר . 4

 

 

 לאחר שהאזעקה נשמעת, היא נכבית אוטומטית והגדרת זמן האזעקה משתנה לשעה הנוכחית •

 .B או A כדי להפסיק פעולת צליל אזעקה מתמשכת, לחץ על • .

 

 לביטול אזעקה שהוגדרה בעבר

 משוך את הכתר ללחיצה הראשונה. 1

 האזעקה יתחילו לנוע מחוגיו B החזק את מקש. 2

 .פעולה זו מבטלת )מכבה( את ההתראה • .דחף את הכתר חזרה פנימה. 3



 לבדיקת האזעקה 

 משוך את הכתר ללחיצה הראשונה. 1

 למשך שתי שניות לפחות A החזק את. 2

 .דחף את הכתר חזרה פנימה. 3

 

 התראת סוללה נמוכה

. החלף את הסוללה בהקדם סוללה חלשהבמרווחים של שתי שניות כאשר ה עובר מחוג השניות

 .האפשרי

 

 

 

 אם פעולת השעון אינה תקינה

 משוך את הכתר ללחיצה השנייה. 1

 השאר את שני הכפתורים במצבים של כשלוש שניות .A לחץ על ,B כדי לחיצה ממושכת עלתוך . 2

 האזעקה ינועו מעט ואז ייפסקו מחוגי • .

 לשעה הנוכחית  מחוגיםהגדר את ה. 3

 דחף את הכתר חזרה פנימה. 4

 .תנועה רגילה של יד שנייה צריכה להתחיל ברגע זה • .

 

 


