
 5553הוראות הפעלה למנגנון 

 הזה. כדי להפיק את המרב מהרכישה, הקפד לקרוא מדריך זה בעיון. CASIO -ברכות לבחירת שעון ה

 

 המנגנון

 

 

תלוי בדגם השעון שלך, טקסט תצוגה מופיע כדמויות כהות על רקע בהיר או כדמויות בהירות על  •

 .באמצעות דמויות כהות על רקע בהיררקע כהה. כל תצוגות הדגימה במדריך זה מוצגות 

כל חלק במדריך זה מספק לך את  • .פעולות הכפתור מסומנות באמצעות האותיות המוצגות באיור •

המידע הדרוש לך כדי לבצע פעולות בכל מצב. ניתן למצוא פרטים נוספים ומידע טכני בסעיף 

 .""הפניה

 

 הוראות כלליות

 

 C כדי לחזור למצב שמירת זמן מכל מצב אחר, החזק את • .כדי לעבור ממצב למצב C לחץ על •

 .כדי להאיר את הצג B במצב כלשהו )למעט מצב הגדרה(, לחץ על • .למשך כשלוש שניות

 

 תצוגת שעה

 

במצב  A לחיצה על • .באפשרותך להתאים את התאריך והשעה של עיר זמן הבית במצב שמירת זמן

 .בין המסכים המוצגים להלןשמירת זמן תעביר את התצוגה התחתונה 



 

 לקביעת השעה והתאריך

בתצוגה התחתונה. זהו  "SET" למשך כשתי שניות עד להופעת A במצב שמירת זמן, החזק את. 1

שימו לב ששמירה על דיכאון ארוך מדי )למשך חמש שניות( תגרום להכנסת סוג  • .מצב ההגדרה

 הגדרה שונה

 

הקפד לבחור את קוד עיר הבית שלך לפני  • .קוד העיר הרצויכדי לבחור את  B -ו D -השתמש ב. 2

לקבלת מידע מלא על קודי עיר, ראה "טבלת קוד עיר" בחלק האחורי של  • .שתשנה הגדרה אחרת

 .מדריך זה

 .כדי לשנות את תוכן המסך המהבהב ברצף המוצג למטה כדי לבחור בהגדרות האחרות C לחץ על. 3

 

 

כדי לשנות אותה  B או D -ן שברצונך לשנות מהבהבת, השתמש בכאשר הגדרת שמירת הזמ. 4

 כמתואר להלן

 

 

 

יום השבוע מוצג באופן אוטומטי בהתאם להגדרות התאריך  .כדי לצאת ממצב ההגדרה A לחץ על. 5

 .)שנה, חודש ויום(

 

 

 



 

 (DSTשעון קיץ )

 

המדינות ואפילו אזורים שעון קיץ מקדם את הגדרת הזמן בשעה מהשעה הרגילה. זכור כי לא כל 

 מקומיים משתמשים בשעון הקיץ.

 כדי לשנות את הגדרת שעון הקיץ )שעון הקיץ(

 " בתצוגה.SETלמשך כשתי שניות עד להופעת " A. במצב שמירת זמן, החזק את 1

 שימו לב ששמירה על דיכאון ארוך מדי )למשך חמש שניות( תגרום להכנסת סוג הגדרה שונה • 

 .DSTה יציג את מסך הגדרת . זC. לחץ על 2

 .DST כדי להפעיל ולכבות את הגדרת D -השתמש ב. 3

 

 כדי לצאת ממצב ההגדרה A כאשר נבחרה ההגדרה הרצויה, לחץ על. 4

עם  •שעות  24שעות ו  12תזמון זמן של  .מציין כי שעון הקיץ מופעל DST -נראה כי מחוון ה • .

מופיע בתצוגה התחתונה במשך זמנים בטווח הצהריים עד  PM (P) -שעות, מחוון ה 12הפורמט של 

11:59 pm.  24עם הפורמט של  • .בערב 11:59ואף אינדיקטור לא מופיע בזמנים שבין חצות ל 

הפורמט של שמירת זמן של  • .PM (P) , ללא חיווי23:59עד  0:00שעות, הזמנים מוצגים בטווח של 

 .מן מוחל בכל המצבים האחריםשעות שאתה בוחר במצב מצב ז 24שעות /  12

 

 סטופר

 אתה יכול להשתמש בשעון העצר כדי למדוד זמן שחלף וזמנים מפוצלים.

 

שניות. שעון העצר  59.99דקות,  59שעות,  999טווח התצוגה הדיגיטלי של שעון העצר הוא • 

הזמן  ממשיך לפעול עד שתעצור אותו. אם הוא מגיע למגבלה לעיל, הוא יפעיל מחדש את מדידת

 מאפס.

 פעולת שעון העצר נמשכת גם אם אתה יוצא ממצב שעון העצר.• 

 Cכל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב שעון עצר, אליו נכנסתם על ידי לחיצה על • 

 

 



 במצב שעון העצר,  ףמדידת זמן שחל

תציג בזמן שמתבצעת מדידת זמן  A לחיצה על • .כדי להתחיל ולעצור מדידת זמן שחלפה D לחץ על

 .את זמן הפיצול הנוכחי

 

 

מבלי לאפס את הזמן המוצג תפעיל מחדש את מדידת הזמן שחלפה מהמקום בו  Dלחיצה על • 

 נעצרה לאחרונה )מדידת זמן שחלפה מצטברת(.

פעולת מדידת זמן מתמשכת שנמשכת נמשכת גם אם אתה יוצא ממצב שעון העצר. במקרה זה, יד • 

 הדקות הנוכחית. שעון העצר מציינת את ספירת

 

 טיימר

  

שעות. אזעקה  24אתה יכול להגדיר את זמן ההתחלה של טיימר הספירה לאחור בטווח של דקה עד 

כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב טיימר  • .נשמעת כאשר הספירה לאחור מגיעה לאפס

 C הספירה לאחור, אליו נכנסת על ידי לחיצה על

 

במצב טיימר הספירה לאחור כדי להפעיל את טיימר  D לחץ על לשימוש בטיימר הספירה לאחור

שניות או עד שתפסיק אותה  10עם סיום הספירה לאחור, האזעקה תישמע למשך  • .הספירה לאחור

זמן הספירה לאחור מאופס לערך ההתחלה שלו באופן אוטומטי  • .על ידי לחיצה על כפתור כלשהו

שמתבצעת פעולת ספירה לאחור כדי להשהות אותה. לחץ בזמן  D לחץ על • .לאחר עצירת האזעקה

כדי להפסיק לחלוטין פעולת טיימר הספירה לאחור,  • .כדי לחדש את הספירה לאחור D שוב על

פעולה זו מחזירה את זמן הספירה לאחור  .A ואז לחץ על (D על ידי לחיצה על) השהה אותה תחילה



זמן ההתחלה של הספירה לאחור בזמן שפעולת  לערך ההתחלה שלה. שים לב שלא ניתן לשנות את

טיימר הספירה לאחור מתבצעת או מושהית. כדי לשנות את זמן ההתחלה, תחילה עליך להפסיק את 

 .פעולת טיימר הספירה לאחור כמתואר לעיל

 להגדרת הגדרות זמן ההתחלה של הספירה לאחור

טיימר הספירה לאחור, החזק את בזמן שזמן ההתחלה של הספירה לאחור מופיע בתצוגה במצב . 1

למשך כשתי שניות עד להגדרת השעה של זמן ההתחלה של הספירה לאחור מתחיל  A כפתור

 המשך ללחוץתגרום תחילה להופיע "המסך" על המסך.  A החזקה של • .להבהב. זהו מצב ההגדרה

תחת  אם זמן ההתחלה של הספירה לאחור לא מוצג, השתמש בהליך • .עד ש"המתנה "נעלמת

 "לשימוש בטיימר הספירה לאחור

 

 כדי להזיז את המהבהב ברצף המוצג למטה, ובחר את ההגדרה שברצונך לשנות C לחץ על. 2

 

 כדי לצאת ממצב ההגדרה A לחץ על. 3

 

 שעון עולם

 

אזורי זמן( ברחבי  31ערים ) 48-זמן העולם מציג באופן דיגיטלי את השעה הנוכחית באחת מ 

 פשוטה מחליפה את עיר הבית שלך עם עיר הזמן העולמית שנבחרה כעת.העולם. פעולה 

הזמנים שנשמרים במצב זמן עולמי מסונכרנים עם הזמן שנשמר במצב שמירת זמן. אם אתה • 

מרגיש שיש שגיאה בכל זמן של מצב זמן עולמי, בדוק אם בחרת בעיר הנכונה כעיר הבית שלך. בדוק 

 וצג במצב שמירת זמן נכונה.גם כדי לוודא שהשעה הנוכחית כמ

. ראה "טבלת קוד עיר" בחלק האחורי של מדריך זה UTCזמנים במצב זמן עולמי מבוססים על קיזוזי • 

 הנתמכים. UTCלמידע על קיזוזי 

 Cכל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב זמן עולמי, אליו אתה נכנס על ידי לחיצה על • 

 



כדי לגלול דרך קודי העיר  D -במצב הזמן העולמי, השתמש ב לצפייה בשעה הנוכחית באזור זמן אחר

התצוגה התחתונה  • .הזמינים )אזורי זמן(. לחיצה ממושכת על הכפתור גלילה במהירות גבוהה

 B (, לחץ על0)דיפרנציאלי  UTC לבחירת אזור הזמן • .מציגה את השעה הנוכחית בעיר הזמן העולמי

כדי להציג את  A עיר )אזור הזמן( הרצוי, באפשרותך להקיש עלכאשר נבחר קוד ה • .בו זמנית D -ו

 .התאריך. כעבור כשנייה, השעון יחודש במועד קבוע לעיר שנבחרה כעת

 

 

 כדי להחליף זמן קוד עיר בין שעון רגיל לשעון שעון קיץ

שלו כדי להציג את קוד העיר )אזור זמן( שאת הגדרת השעה הרגילה  D במצב זמן עולמי, לחץ על. 1

 / שעון קיץ ברצונך לשנות

 מחוון) לבין זמן רגיל (DST שעון מחוון) למשך כשתי שניות כדי לעבור בין שעון הקיץ A החזק את. 2

DST החזקה של • .(לא מוצג A  .עד ש"המתנה  שמור לחוץתגרום תחילה להופיע "המסך" על המסך

 DST אתה יכול להפעיל • .מופעל מוצג בתצוגה התחתונה כאשר שעון הקיץ DST מחוון • ."נעלמת

עבור קוד העיר שנבחר כרגע כעיר הבית שלך  DST הפעלת • .UTC בנפרד עבור כל קוד עיר, למעט

  .לזמני זמן רגילים DST תפעיל את

החלף את עיר הבית שלך ואת עיר הזמן העולמי אתה יכול להשתמש בהליך שלהלן כדי להחליף את 

עולמי. זה משנה את עיר הבית שלך לעיר הזמן העולמי שלך, ואת עיר הבית שלך ואת עיר הזמן ה

עיר הזמן העולמי שלך לעיר הבית שלך. יכולת זו יכולה להועיל כשאתה נוסע לעתים קרובות בין שתי 

 ערים באזורי זמן שונים

 להחליף את עיר הבית שלך ואת עיר הזמן העולמי

 עיר הזמן העולמית הרצויהכדי לבחור את  D -במצב הזמן העולמי, השתמש ב. 1

 1זה יהפוך את עיר הזמן העולמית שבחרת בשלב  • .במקביל עד שהשעון מצפצף B -ו A לחץ על. 2

של שעה ודקה לעבור לשעה הנוכחית באותה עיר. במקביל, זה  למחוגיםלעיר הבית שלך, ויגרום 

וכן התצוגה התחתונה עיר הזמן העולמי שלך, ויגרום לת 2ישנה את עיר הבית שבחרת לפני שלב 

לאחר החלפת עיר הבית ועיר הזמן העולמי, השעון נשאר במצב הזמן העולמי  • .להשתנות בהתאם

 .מוצג כעת כעיר העולם 2עם העיר שנבחרה כעיר הבית לפני שלב 

 

 שעון מעורר

 



כאשר מופעלת אזעקה, צליל האזעקה יישמע כשמגיע זמן האזעקה שלו. אחת ההתראות היא אזעקת 

 SIG אתה יכול גם להפעיל אות שעה לפי שעה .ודניק ואילו הארבע האחרות הן אזעקות יומיומיותנ

כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב האזעקה,  • .הגורמת לשעון לצפצוף פעמיים בכל שעה בשעה

 C אליו אתה נכנס על ידי לחיצה על

 

 כיוון שעון מעורר

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

 

למשך כשתי שניות עד להגדרת השעה של זמן האזעקה. זהו  A לאחר שבחרת אזעקה, החזק את. 2

 מצב ההגדרה

 כדי להזיז את המהבהב בין הגדרות השעה לדקה C לחץ על. 3

כדי לצאת ממצב  A ץ עללח 5. .כדי לשנות אותה (-) B -ו (+) D בזמן שההגדרה מהבהבת, השתמש. 4

 .ההגדרה

 פעולת אזעקה 

שניות, ללא קשר למצב בו השעון נמצא. במקרה  10צליל האזעקה נשמע בזמן שנקבע מראש למשך 

של אזעקת הנודניק, פעולת האזעקה מבוצעת בסך הכל שבע פעמים, כל חמש דקות, או עד שתפעיל 

 • .מתחיל להישמע, לחץ על לחצן כלשהוכדי להפסיק את צליל האזעקה לאחר שהוא  • את האזעקה.

דקות בין אזעקות נודניק מבטלת את פעולת  5ביצוע כל אחת מהפעולות הבאות בפרק זמן של 

  .אזעקת הנודניק הנוכחית

 הצגת מסך ההגדרה מצב שמירת זמן 

  .כדי להשמיע את האזעקה D הצגת מסך ההגדרה לבדיקת האזעקה במצב המעורר, החזק את מקש

 פעיל ולכבות אזעקהכדי לה

 כדי לבחור אזעקה D -במצב האזעקה, השתמש ב. 1

הפעלת אזעקהמציגה את מחוון האזעקה במסך מצב  • .כדי להפעיל ולכבות אותו A לחץ על. 2

מחוון האזעקה  • .בכל המצבים, מחוון האזעקה מופעל עבור כל אזעקה המופעלת כעת • .האזעקה

מחוון אזעקת הנודניק מהבהב כאשר אזעקת הנודניקה  • .מהבהב מהבהב בזמן שהאזעקה נשמעת

 .דקות בין אזעקות 5נשמעת ובפרקי הזמן של 

 

 תאורה

נורה לד )דיודה פולטת אור( מאירה את פני השעון לקריאה קלה בחושך. מתג התאורה האוטומטי של 

יש להפעיל את  • .השעון מפעיל תאורה באופן אוטומטי כשאתה מזווית את השעון לכיוון הפנים שלך

  .• .מתג האור האוטומטי )המצוין על ידי מחוון מתג האור האוטומטי( כדי שהוא יפעל

הפעולה שלעיל  • .כדי להפעיל את התאורה B כדי להאיר את הצג באופן ידני בכל מצב, לחץ על

באפשרותך להשתמש בהליך  • .מדליקה תאורה ללא קשר להגדרת מתג האור האוטומטי הנוכחי

התאורה תישאר  ,B שניות למשך התאורה. כשאתה לוחץ על 3שניות או  1.5להלן כדי לבחור בין ש

 .שניות, תלוי בהגדרת משך התאורה הנוכחית 3שניות או  1.5דולקת בערך 



 כדי לציין את משך התאורה

 

שימו לב  • .בתצוגה "SET" למשך כשתי שניות עד להופעת A במצב שמירת זמן, החזק את. 1

 מדי )למשך חמש שניות( תגרום להכנסת סוג הגדרה שונהלחיצה ארוכה ירה על ששמ

 עשר פעמים כדי להציג את משך התאורה הנוכחי  C לחץ על. 2

 שניות( ל )שלוש שניות( 1.5כדי להחליף את ההגדרה בין ) D לחץ על. 3

 .כדי לצאת ממסך ההגדרות A לחץ על. 4

 

 

 אודות מתג האור האוטומטי

התאורה האוטומטי גורמת לתאורה להידלק בכל פעם שאתה מציב את פרק כף היד  הפעלת מתג

 כמתואר להלן במצב כלשהו.

 

 

הקפד תמיד להיות במקום בטוח בכל פעם שאתה קורא את תצוגת השעון באמצעות מתג  • !אזהרה

או  התאורה האוטומטי. היזהר במיוחד כשאתה רץ או עוסק בפעילות אחרת שעלולה לגרום לתאונה

פציעה. ודא כי תאורה פתאומית על ידי מתג התאורה האוטומטי לא תבהיל או תסיח את דעתך 

כשאת עונדת את השעון, וודא כי מתג התאורה האוטומטי שלו מכובה לפני שאתה רוכב על  • .סביבך

ודקה אופניים או מפעיל אופנוע או כל מנוע אחר תיקון מיקום הבית ידו של שעון העצר וידיו של שעה 

של השעון ניתנות לזרוק על ידי חשיפה למגנטיות חזקה או לפגיעה. אם זה קורה, תוכלו לתקן 

למשך כחמש  A במצב שמירת זמן, החזק את .1להתאמת עמדות הבית  .קריאות אנלוגיות כנדרש

רכב. פעולה פתאומית ולא מכוונת של מתג התאורה האוטומטי עלולה ליצור הסחת דעת, העלולה 

כדי להפעיל ולכבות את מתג התאורה האוטומטי במצב  .לתאונת דרכים ולפציעה אישית קשהלגרום 

למשך כשלוש שניות כדי להפעיל את מתג התאורה האוטומטי )מחוון  B שמירת זמן, החזק את מקש

מחוון מתג האור  • .מתג תאורה אוטומטי מופיע( וכבה )מחוון מתג האור האוטומטי לא מוצג(

כדי להגן מפני הפעלת הסוללה,  • .בכל המצבים כאשר מתג האור האוטומטי מופעל האוטומטי נשאר

מתג התאורה האוטומטי יכבה אוטומטית כשש שעות לאחר הפעלתו. חזור על ההליך לעיל כדי 

 .להפעיל את מתג האור האוטומטי אם תרצה



 כיול מחוגי השעון 

 

תוכלו ת חזקה או לפגיעה. אם זה קורה, חשיפה למגנטיומחוגי השעון יכולים לצאת מאיפוס עקב 

 לכייל מחדש את מחוגי השעון 

מופיע  SUBבתצוגה העליונה ו () H-SET כחמש שניות עד להופעת A במצב שמירת זמן, הקישו על. 1

 בתצוגה התחתונה

 12) 60במיקום הביתי הנכון אם היא מצביעה על  אם המחוג • .מחוג השניותבדוק את מיקום . 2

 סידור המחוגלאחר  • .כדי להתאים אותו (-) B -ו (+) D ן(. אם זה לא נכון, השתמש בכפתוריבמצב שעו

 .C במיקום הביתי הנכון, לחץ על

 מחוג השעה והדקות. בדוק את המיקומים של 3

 -)עם כיוון השעון( וב D -. אם הם לא, השתמש ב12לשעה  יםמכוונ םאם ה המחוגים במיקום הנכון• 

B .נגד כיוון השעון( כדי להתאים את מיקומם( 

 כדי לחזור למתן זמן קבוע. A. כאשר הכל כמו שאתה רוצה, לחץ על 4

פעולה זו תגרום לזמן הידיים והדקות לעבור למצב הנוכחי של מצב שמירת זמן וליד שעון העצר • 

 .0לעבור למצב 

 .2כאן תחזור להגדרה בתחילת שלב  Cלחיצה על • 

 

 טון פעולת כפתור צליל 

 

פעולת הכפתור נשמע בכל פעם שאתה לוחץ על אחד מכפתורי השעון. באפשרותך להפעיל או לבטל 

גם אם אתה מכבה את צליל פעולת הכפתור, אזעקות, אות  • .את טון פעולת הכפתור לפי הצורך

 השעה ושמעת צפצופים אחרים כולם פועלים כרגיל

 יל פעולת הכפתורכדי להפעיל ולכבות את צל .

 בתצוגה "SET" למשך כשתי שניות עד להופעת A במצב שמירת זמן, החזק את. 1

 . .(MUTE או) תשע פעמים עד להופעת הגדרת צליל הפעולה של הכפתור C לחץ על. 2

 צליל כבוי) MUTE כדי להחליף את ההגדרה בין )צליל מופעל( לבין D לחץ על. 3

 גדרותכדי לצאת ממסך הה A לחץ על. 4



              תכונות החזרה אוטומטית .מחוון ההשתקה מוצג בכל המצבים כאשר צליל פעולת הכפתור כבוי • .

אם תשאיר את השעון עם הגדרה מהבהבת בתצוגה למשך שתיים או שלוש דקות מבלי לבצע  •

                                                                         פעולה כלשהי, השעון ייצא ממצב ההגדרה באופן אוטומטי

השעון יחזור למצב שמירת זמן באופן אוטומטי אם לא תבצע פעולה במשך שתיים או שלוש דקות  • .

                                                                                               במצב המעורר תנועה מהירה

משמשים לשינוי ההגדרה במצבי הגדרה שונים. ברוב המקרים, החזקת לחצנים אלה  B -ו D כפתורי •

מסכים ראשוניים כשאתה נכנס למצב שעון העצר, למצב זמן עולמי  .תתחיל בתנועה במהירות גבוהה

                           שמירת זמן .או למצב אזעקה, הנתונים שהצגת בזמן שיצאת מהמצב בפעם האחרונה יופיעו

 -גורמת להגדלת הדקות ב 59עד  30איפוס השניות בזמן שהספירה הנוכחית נמצאת בטווח שבין  •

                                                                      , השניות מתאפסות ללא שינוי בדקות29עד  00. בטווח של 1

לוח השנה האוטומטי המובנה של השעון  • .2099ל  2000ניתן לקבוע את השנה בטווח שבין  • .

מאפשר קצבאות לאורכי חודש ושנים מעוברות שונות. לאחר שתגדיר את התאריך, לא צריכה להיות 

   וחלפה                                                                                    נות אותו למעט כאשר הסוללה הסיבה לש

השעה הנוכחית עבור כל קודי העיר במצב שמירת זמן ומצב זמן עולמי מחושבת בהתאם לזמן  • .

 .עבור כל עיר, על סמך הגדרת זמן עיר הבית שלך (UTC) האוניברסלי המתואם

 

  אמצעי זהירות להארה 

ת תאורה נכבית אוטומטי .ייתכן שקשה לראות את ההארה כאשר היא נראית תחת אור שמש ישיר •

 • .תאורה נכבית אוטומטית תלויה בהגדרת משך התאורה הנוכחית .בכל פעם שנשמעת אזעקה

  .שימוש תכוף בתאורה מפיל את הסוללה

 אמצעי זהירות למתג אור אוטומטי

הימנע מלבישת את השעון בחלקו הפנימי של פרק כף היד. פעולה זו גורמת למתג התאורה  • 

ך, דבר המקצר את חיי הסוללה. אם אתה רוצה לענוד את השעון האוטומטי לפעול כאשר אין צורך בכ

תאורה עלולה לא להידלק  • .בחלק הפנימי של פרק כף היד, כבה את תכונת מתג האור האוטומטי

 • .מעלות מעל או מתחת במקביל. וודא שגב כף היד שלך מקביל לקרקע 15אם פני השעון הם מעל 

וש שניות, גם אם אתה שומר את השעון מופנה כלפי הפנים שניות או של 1.5 -ההארה נכבית תוך כ

חשמל סטטי או כוח מגנטי יכולים להפריע לפעולה התקינה של מתג האור האוטומטי. אם  •שלך 

התאורה לא נדלקת, נסה להזיז את השעון בחזרה למצב ההתחלה )במקביל לקרקע( ואז להטות 

עך עד למטה כך שתלוי לצידך ואז העלה אותו שוב אותו אחורה לעברך. אם זה לא עובד, זרוק את זרו

בתנאים מסוימים, תאורה עלולה לא להידלק רק כשנייה לאחר שתפנה את פני השעון  • .למעלה

יתכן ותבחין בצליל לחיצה  • .לכיוונכם. זה לא בהכרח מעיד על תקלה של מתג התאורה האוטומטי

ה. צליל זה נגרם כתוצאה מפעולה מכנית קלוש מאוד שמגיע מהשעון כשהוא מטלטל קדימה ואחור

 .של מתג התאורה האוטומטי, ואינו מעיד על בעיה בשעון

 


