
 5554מספר מנגנון  GBA-800הוראות הפעלה לשעון 
 

 
 CASIOאנו מברכים אוצך על רכישת שעון 

 
 לפני שמתחילים...

סעיף זה מספק סקירה כללית של השעון שלך ומסביר כיצד להתחבר לטלפון. החיבור לטלפון 
מאפשר לסנכרן את הגדרת הזמן של השעון בזו של הטלפון, ולהציג את ספירת הצעדים של 

 השעון ונתוני שעון העצר שלו במסך הטלפון.
 

 הערה
האיורים הכלולים במדריך הפעלה זה נוצרו כדי להקל על ההסבר. איור עשוי להיות שונה ● 

 במקצת מהפריט שהוא מייצג.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 א

 מוצג כאשר יש חיבור בין השעון לטלפון.
B שטח גרפי 

 זמן. התצוגה באזור זה מקושרת עם פעולת מצב שמירת
C מחוונים 

 ציין אם ספירת הצעדים מתווספת.
D [TGT] 

 במצב 'שעון עצר', מציין את מצב המדידה בזמן שהפונקציה 'זמן יעד' מופעלת.
E [LT] 

 מוצג בזמן שהאור האוטומטי מופעל.
F [P] 

 שעות 12בפורמט ומך הנוכחי הוא מוצג בזמן שהזמן במיק
G [LAP] 

 .הקפהמוצג בעת הצגת זמן 
H [SPL] 

 מוצג כאשר מוצג זמן פיצול.
I מעורר 

 מוצג כאשר מופעלת אזעקה.
J אות שעה בכל שעה 

 מוצג כאשר אות השעה לשעה מופעל.
K [DST] 

 (.DSTמוצג בזמן שהזמן הנוכחי הוא שעון קיץ )
L [REC] 

 מוצג בזמן שהשעון נמצא במצב החזרה.
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M [STEPS] 
 מוצג כאשר ספירת הצעדים מוצגת.

N [HND] 
 לקריאה קלה יותר. זיםשל השעון מוזהמוגים בעוד מוצג 

 
 אזור תצוגה גרפי

 
 אזור התצוגה הגרפית מקושר עם פעולת מצב שמירת זמן.

 אזור התצוגה הגרפית ריק במצב החזרה ומצב ההתראה.● 

 
 מצב שמירת זמן

כאשר ספירת צעדים מוצגת בתצוגת מצב שמירת זמן, אזור התצוגה הגרפית מציג את 
ספירת הצעדים. עבור סוגי תצוגה אחרים, הוא משתנה עם ספירת הזמן הנוכחי  התקדמות

 שניות.
 מצב סטופר

)זמן יעד( מופעלת, אזור התצוגה הגרפית מציין את מועד  Target Timeכאשר הפונקציה 
)זמן יעד( מושבתת, היא משתנה עם ספירת שניות  Target Timeההגעה. בעוד שהפונקציה 

 הזמן שחלפו.
 במצב טיימר בעוד

 אזור התצוגה הגרפית מסונכרן עם הזמן הנותר של הטיימר.
 זמן כפול

 אזור התצוגה הגרפית מסונכרן עם שניות זמן כפול.
 

 Bלחיצה על כפתור  – התצוגה הגרפית של מצב תצוגת השעהמעבר בין 

 



 Cלחיצה על כפתור  –מעבר בין מצבים 

 
 
 
 

 התחברות באמצעות טלפון● 
 למשך שתי שניות כדי ליצור חיבור לטלפון.( Dלחץ על )

 (.Lכדי לסיים חיבור בין הטלפון לבין השעון, לחץ על לחצן הצפייה מלבד )● 
 

 
 
 
 



 עבור צפייה קלה של מידע התצוגה.הזזת מחוגי השעון 
 (.C(, לחץ על )Lתוך כדי לחיצה על ) 1.

יותר של מידע תצוגה כדי לאפשר קריאה קלה  םהאנלוגי המחוגיםפעולה זו תשנה את ● 
 דיגיטלי.

 (.C, לחץ על )המחוגים למיקומם הרגיל. כדי להחזיר את 2
 
 

 חיבור עם הטלפון
 כדי להתאים את השעון לטלפון. Bluetooth -ולאחר מכן השתמש ב

 התקן את היישום בטלפון.● 
 G-SHOCKבהתאם לסוג הטלפון, הקש על אחד מהקישורים הבאים כדי להתקין את 

Connected. 
 iOS (iPhone)משתמשי 

 
connected/id1179983841?mt=8 -shock-https://itunes.apple.com/us/app/g 

 
AndroidTM (GALAXYמשתמשים )' וכו , 

 
https://play.google.com/store/apps/details? id=com.casio.gshockconnected 

 
 
B  הגדר הגדרותBluetooth. 

 של הטלפון. Bluetooth -הפעל את ה
 

 ●C .התאם את השעון לטלפון 
 עליך להתאים אותם.לפני שתוכל להשתמש בשעון בשילוב עם טלפון, תחילה 

 . היכנס למצב 'שמירת זמן'.1
 ניווט בין המצבים

 . הזז את הטלפון כדי להיות צמוד עם קרוב )בתוך מטר אחד( את השעון.2
 ".G-SHOCK Connectedבמסך הבית של הטלפון, הקש על הסמל " 3.
 בצע את ההוראות שבמסך הטלפון כדי להתאים עם השעון. 4.

 יווג, בצע את הפעולה המוצגת במסך הטלפון.אם מופיעה הודעת הז● 
 .1אם השיוך נכשל מסיבה כלשהי, בצע את ההליך שוב משלב ● 
 
 

בין השעון והטלפון, הגדרת זמן הצפייה מותאמת באופן אוטומטי  Bluetoothכאשר יש חיבור 
 בהתאם להגדרת השעה בטלפון. ניתן גם לשנות את הגדרות הזמן של השעון.

 
 לטלפון חיבור

 בין טלפון המשויך לשעון. Bluetoothסעיף זה מסביר כיצד ליצור חיבור 
 אם השעון אינו משויך לטלפון, ברצונך להתחבר אליו, עיין במידע שלהלן ושויך אותם.● 

* • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
 מן'.. היכנס למצב 'שמירת ז1

 ניווט בין המצבים
 . העבר את הטלפון קרוב )בתוך מטר אחד( את השעון.2
.3 X  לאחר אישור כי ה- e ( אינו מוצג, החזק כלפי מטהD.למשך שתי שניות ) 

 יפסיק להבהב. e -כאשר החיבור נוצר בין השעון והטלפון, ה
 
 
 

https://itunes.apple.com/us/app/g-shockconnected/id1179983841?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.gshockconnected


 ָחׁשּוב!
 

אינו פועל בטלפון.  G-SHOCK Connected -אם נתקלת בבעיות ביצירת חיבור, ייתכן ש ● 
". לאחר הפעלת G-SHOCK Connectedבמסך הבית של הטלפון, הקש על הסמל "

 ( למשך שתי שניות.Dהאפליקציה, החזק את לחצן השעון )
 

 הערה
 

 החיבור יופסק אם לא תבצע פעולה כלשהי בשעון או בטלפון למשך פרק זמן קבוע.● 
 :G-SHOCK Connectedצע את הפעולה הבאה עם כדי לציין את זמן מגבלת החיבור, ב

"Watch 
"n דקות. 10דקות או  5דקות,  3" "זמן חיבור". לאחר מכן, בחר הגדרה של 
 

 ביטול חיבור עם טלפון
 (.L, לחץ על לחצן הצפייה מלבד )Bluetoothכדי לסיים חיבור 

 
 במתקן רפואי או מטוס בשעון שימוש

מטוס או בכל מקום אחר שבו החיבור לטלפון עלול בכל פעם שאתה נמצא בבית חולים, ב
לגרום לבעיות, באפשרותך לבצע את ההליך שלהלן כדי לבטל את התאמת הזמן 

 האוטומטית. כדי להפעיל מחדש את התאמת הזמן האוטומטית, בצע שוב את אותה פעולה.
 ".G-SHOCK Connectedהקש על הסמל " 1.
 ( למשך שתי שניות.Dלחצו על מקש ) 2.

 יפסיק להבהב. e -כאשר החיבור נוצר בין השעון והטלפון, ה
הפעל את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להפעיל או לבטל את כוונון הזמן  3.

 האוטומטי.
 
 

 ביטול הצימוד
 
 )כדי לסיים את החיבור. L. אם השעון מחובר לטלפון, לחץ על לחצן כלשהו מלבד( 1
 ".G-SHOCK Connectedהקש על הסמל " 2.
 בצע את הפעולה המוצגת במסך הטלפון כדי לבטל את שינוייך. 3.
 

 הערה
  

אם אין באפשרותך לבצע התאמה חוזרת של השעון עם טלפון לאחר ביטול שינויו, ● 
השתמש בהליך שלהלן כדי למחוק פרטי התאמה משעון ולאחר מכן בצע שוב את פעולת 

 השיוך.
A X ( החזקCלמשך שתי שניות כדי ל ).היכנס למצב שמירת זמן 
B X ( החזקA.למשך שתי שניות ) 

 C (C.)לחצו על 
 פעולה זו גורמת לשניות להבהב.

D X ( החזקB[ .למשך שתי שניות )CLR.יהבהב תחילה על הצג ולאחר מכן יפסיק להבהב ] 
 פעולה זו תמחק את פרטי ההתאמה.

E ( לחץ עלA.כדי לצאת ממסך ההגדרה ) 
 
 
 
 
 



 פון אחראם אתה רוכש טל
עם טלפון בפעם  Bluetoothעליך לבצע את פעולת השיוך בכל פעם שתרצה ליצור חיבור 

 הראשונה
 

 הערה
 

אם הטלפון הקודם שלך נמצא ליד השעון בעת ניסיון לבצע התאמה עם טלפון חדש, השעון ● 
החדש. במקרה זה, השתמש יצורף לטלפון הקודם, דבר שלא ניתן לבצע התאמה עם הטלפון 

בהליך שלהלן כדי למחוק את פרטי השיוך הקודמים מהשעון. כמו כן, בטל את הרישום של 
 השעון מהטלפון שאליו לא תתחבר עוד.

A X ( החזקC.למשך שתי שניות כדי להיכנס למצב שמירת זמן ) 
B X ( החזקA.למשך שתי שניות ) 

 C (C.)לחצו על 
 בהב.פעולה זו גורמת לשניות לה

D X ( החזקB[ .למשך שתי שניות )CLR.יהבהב תחילה על הצג ולאחר מכן יפסיק להבהב ] 
 פעולה זו תמחק את פרטי ההתאמה.

E ( לחץ עלA.כדי לצאת ממסך ההגדרה ) 
 
 

ניתן להגדיר את השעון כדי לכוון את הגדרת הזמן באופן אוטומטי בכל יום בהתאם לזמן 
 הטלפון

 
 )כוונון אוטומטי( Auto Adjust -שימוש ב ● 

 השעון שלך מתאים את הגדרת הזמן שלו ארבע פעמים
יום לפי לוח זמנים קבוע מראש. היא מבצעת את פעולת ההתאמה באופן אוטומטי ללא כל 

 פעולה הנדרשת על ידך
 

 ָחׁשּוב!
 

ייתכן שהשעון לא יוכל לבצע התאמת הגדרת זמן אוטומטית בהתאם לתנאים המתוארים ● 
 להלן.

 רחוק מדי מן הטלפון המשויך שלה אשר השעוןכ -
 בעוד תקשורת אינה אפשרית עקב הפרעות רדיו, וכו ' -
 בעוד הטלפון מעדכן את המערכת -
 אינו פועל בטלפון. G-SHOCK Connected -אם ה -
 

 הערה
 

אם השעון אינו מציין את השעה הנכונה, גם אם הוא מצליח להתחבר לטלפון, כוונן את ● 
 והיום. חוגיםהממיקום 

l  מחוגהתאמת יישור 
, הזמן שלה יסונכרן באופן G-SHOCK Connectedאם תוגדר עיר זמן עולמית עם ● 

 אוטומטי.
, 6:30, 12:30השעון יתחבר לטלפון ויבצע התאמת זמן אוטומטית בסביבות השעה ● 

 טית.החיבור יסתיים באופן אוטומטי לאחר השלמת התאמת הזמן האוטומ 30: 6-. ו 12:30
 
 
 
 
 



 הפעלת התאמת זמן מיידית● 
השעון יסנכרן את הגדרת הזמן שלו לזו של הטלפון מיד כאשר הם מחוברים זה לזה. בכל 

פעם שתרצה לכוון את הגדרת הזמן של השעון בהתאם לזמן הטלפון, בצע את ההליך שלהלן 
 כדי להתחבר לטלפון.

 (.Dלחץ על ) 1.
יפסיק להבהב כאשר החיבור נוצר  eלהבהב על הצג. [ ADJ] -[ וADJ] -פעולה זו גורמת ל

 בין השעון והטלפון, והגדרת הזמן של השעון תסונכרן עם הטלפון.
 

 הערה
 

 החיבור מסתיים באופן אוטומטי לאחר השלמת התאמת הזמן.● 
מבלי  Timekeeping Mode -אם סינכרון הזמן נכשל מסיבה כלשהי, השעון יחזור ל ● 

 ן.לשנות את הגדרת הזמ
 
 

 פדומטרתצוגת מידע 
 

כדי לציין יעד שלב יומי. לאחר שתעשה זאת,  G-SHOCK Connected -ניתן להשתמש ב
 תוכל להציג את המידע שלהלן, הנמדד על ידי מד צעדים

 
 שעות, עוצמת פעילות גופנית ומאמץ פיזי 24ספירת צעדים ● 
 האם יש מדידת סטופר או מדידת שעון עצר● 
 קטעים(. 30-ידי חלוקתו ל -ים המוצגים עלשעות של נתונ 24)

 מספר צעדים בשבוע, קלוריות נשרפות● 
 
 ".G-SHOCK Connectedהקש על הסמל " 1.
 ( למשך שתי שניות.Dלחצו על מקש ) 2.

 יפסיק להבהב. e -כאשר החיבור נוצר בין השעון והטלפון, ה
או לקבוע את תצורת יעד  בצע את ההוראות המופיעות במסך כדי להציג נתוני מד צעדים 3.

 הצעד היומי.
 

 תצוגת מידע סטופר
 

רשומות( המאוחסנים  200וזמני הפיצול )עד  ההקפהסעיף זה מסביר כיצד לשלוח זמני 
 .G-SHOCK Connected -בזיכרון שעון, ונתונים אחרים לטלפון לצפייה ב

 שליחת נתוני שעון עצר לטלפון● 
 ם מהשעון לטלפון.השתמש בהליך שלהלן כדי לשלוח נתוני

 ".G-SHOCK Connectedהקש על הסמל " 1.

 ( למשך שתי שניות.Dלחצו על מקש ) 2.
 יפסיק להבהב. e -כאשר החיבור נוצר בין השעון והטלפון, ה

הפעל את הפעולה המוצגת במסך הטלפון כדי להעביר נתונים הנמדדים על ידי השעון  3.
 לטלפון.

 רשימת נתוני המדידה בתצוגת הטלפון. לאחר השלמת העברת הנתונים, תוצג
 הקשה על פריט נתוני שעון עצר מציגה את פרטיו.● 
 ההקפהבדיקת זמן ● 

 מחובר כדי לבדוק את הנתונים ששלחת לטלפון. G-SHOCK -השתמש ב
 ".G-SHOCK Connectedהקש על הסמל " 1.
 ה הרצויים.הפעל את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להציג את נתוני המדיד 2.
 
 



 קביעת תצורה של הגדרות זמן יעד של שעון עצר
 

פעמים. ניתן  10כדי לקבוע הגדרות עבור עד  G-SHOCK Connected -ניתן להשתמש ב
 שעות. 24להגדיר את זמני היעד ביחידות של שנייה אחת, למשך עד 

 לקבלת מידע אודות זמני יעד, עיין במידע שלהלן.● 
 
 ".G-SHOCK Connectedהקש על הסמל " 1.
 ( למשך שתי שניות.Dלחצו על מקש ) 2.

 יפסיק להבהב. e -כאשר החיבור נוצר בין השעון והטלפון, ה
הפעל את הפעולה המוצגת במסך הטלפון כדי לקבוע את הגדרות זמן היעד של שעון  3.

 העצר.
 

 קביעת תצורה של הגדרות שעון עצר לתכנות
 

די להגדיר את הגדרות הזמן לתכנות וליצור מחובר כ G-SHOCKאתה יכול להשתמש 
 קבוצה של טיימרים מרובים.

 לקבלת מידע אודות שעון העצר הניתן לתכנות, עיין במידע שלהלן.● 
 סקירה כללית

 ".G-SHOCK Connectedהקש על הסמל " 1.

 ( למשך שתי שניות.Dלחצו על מקש ) 2.
 הבהב.יפסיק ל e -כאשר החיבור נוצר בין השעון והטלפון, ה

הפעל את הפעולה המוצגת על המסך כדי לקבוע את הגדרות שעון העצר הניתנות  3.
 לתכנות.

 
 קביעת תצורה של הגדרות שעון עולמי

 
מחובר גורם שעון העולם של העולם לשנות בהתאם.  G-SHOCKציון עיר זמן עולמית עם 

פעולה לצפות נדרש על  זמן סטנדרטי / זמן קיץ של זמן העולם יותאם באופן אוטומטי ללא כל
 ידך

 
 הערה

 ●G-SHOCK  ערים כמו העיר זמן  300מחוברים זמן עולמי מאפשר לך לבחור מבין כ
 העולם.

 
 בחירת עיר עולם● 

 ".G-SHOCK Connectedהקש על הסמל " 1.

 ( למשך שתי שניות. כאשר נוצר חיבורDלחצו על מקש ) 2.
 יפסיק להבהב. eבין השעון לבין הטלפון, 

 הפעל את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון. הגדרת זמן העולם תתבטא בשעון. 3.
 ניתן לבדוק את זמן העולם על ידי כניסה למצב זמן כפול● 
 

 הגדרת תצורת שעון הקיץ
 "G-SHOCK Connectedהקש על הסמל " 1
 ( למשך שתי שניות.Dלחצו על מקש ) 2.

 ק להבהב.יפסי e -כאשר החיבור נוצר בין השעון והטלפון, ה
 הפעל את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להגדיר את הגדרת שעון הקיץ. 3.

 "אוטומטי"● 
                                                         השעון עובר בין הזמן הרגיל לבין זמן הקיץ באופן אוטומטי

 ְזַמן. השעון תמיד מציין תקן כבוי""
 ציין את זמן הקיץ.השעון תמיד מ ""מופעל



 הערה
  

כאשר הגדרת שעון הקיץ היא "אוטומטי", השעון יעבור באופן אוטומטי בין זמן סטנדרטי ● 
לשעון קיץ. אתה לא צריך לעבור בין זמן סטנדרטי זמן קיץ באופן ידני. גם אם אתה נמצא 

כמו  באזור שאינו מתבונן בזמן הקיץ, אתה יכול לעזוב את שעון הקיץ של שעון הגדרת
 "אוטומטי".

 שינוי הגדרת הזמן באופן ידני עם פעולת שעון יבטל את מעבר הזמן הרגיל של זמן / קיץ.● 
 מציג מידע על תקופות זמן קיץ. G-Shock Connectedמסך ● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


