שעון  W-213מנגנון 3170

מידע על המנגנון
• פעולות הלחצנים מסומנות באמצעות האותיות המוצגות באיור.
• כל חלק במדריך זה מספק את המידע הדרוש לך לביצוע פעולות בכל מצב.

מדריך כללי
לחיצה על כפתור  Cמעבירה את הפונקציות השונות של השעון על פי האיור
לחיצה על כפתור  Bמאירה את המסך

תצוגת שעה

השתמש במצב 'שמירת זמן' כדי להגדיר ולהציג את השעה והתאריך הנוכחיים.
כדי לקבוע את השעה והתאריך
 1.במצב שמירת זמן ,החזק את מקש  Aעד שהשניות יתחילו להבהב ,המציינות את מסך ההגדרות.
 2.לחץ על  Cכדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג להלן כדי לבחור הגדרות אחרות.

 3.כאשר ההגדרה שברצונך לשנות מהבהבת ,לחץ על  Dכדי לשנות אותה כמתואר להלן.

• לחיצה על  Dכאשר שניות הם בטווח של  30עד  59מאפס אותם  00ומוסיף  1לדקות .בטווח של
 00עד  ,29הדקות אינן משתנות.
 4.לחץ על  Aכדי לצאת ממסך ההגדרה.
• יום השבוע מוצג אוטומטית בהתאם לתאריך (שנה,חודש ,יום).
• ניתן להגדיר את השנה בטווח של  2000עד .2099
• היומן האוטומטי המוכלל של השעון באופן אוטומאטי הופך אוטומטית את הקצבה לאורכי חודש
שונים ולשנים מעוברות .לאחר שתגדיר את התאריך ,לא תהיה סיבה לשנות אותו אלא לאחר החלפת
הסוללה של השעון.

כדי לעבור בין משמרת של  12שעות ל  24-שעות
במצב שמירת זמן ,הקש על  Dכדי לעבור בין שעון זמן של  12שעות לשעון במשך  24שעות.
• בתבנית בת  12השעות ,מחוון  )P (PMמופיע משמאל לספרות השעה עבור פעמים בטווח הצהריים
עד השעה  .11:59ולא מופיע סימן שמאלה משעות הספרות לזמנים בטווח חצות עד .11:59
• בתבנית  24שעות ,הזמנים מוצגים בטווח שבין  ,23 :00-23 :0ללא כל מחוון.
• תבנית השעון של  12שעות  24 /שעות שתבחר במצב 'שמירת זמן' תחול בכל שאר המצבים.

שעון מעורר

ניתן להגדיר עד חמש אזעקות רב תפקודיות עצמאיות עם שעה ,דקות ,חודש ויום .כאשר מופעלת
אזעקה ,צליל ההתראה נשמע כאשר מגיע זמן ההתראה .ניתן להגדיר אחת מההתרעות כאזעקה
נודניק או אזעקה חד פעמית ,בעוד שארבע האזעקות החד פעמיות.
אתה יכול גם להפעיל אות שעה שעה ,שגורמת לשעון לצפצף פעמיים בכל שעה על השעה.
• ישנן חמש אזעקות שמספרות  1עד  .5ניתן להגדיר את התראה  1כמעורר נודניק או להתראה חד
פעמית .אזעקות  2עד  5יכולות לשמש אזעקות חד פעמיות בלבד.
• כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב האזעקה ,שאותו אתם מזינים על ידי לחיצה על C
סוגי שעונים מעוררים
סוג ההתראה נקבע על פי ההגדרות שתבצע ,כפי שמתואר להלן
• התראה יומית
הגדר את השעה והדקות לשעת ההתראה .סוג זה של הגדרה גורם לאזעקה להישמע כל יום בזמן
שאתה מגדיר.
• תזכורת תאריך
הגדר את החודש ,היום ,השעה והדקות למשך זמן ההתראה .סוג זה של הגדרה גורם להשמעת
הצלצול בזמן הספציפי ,בתאריך הספציפי שהגדרת.
• התראה של חודש אחד
הגדר את החודש ,השעה והדקות למשך זמן ההתראה .סוג זה של הגדרה גורם להתראה להישמע
כל יום בזמן שהגדרת ,רק במהלך החודש שהגדרת.
• התראה חודשית
הגדר את השעה ,השעה והדקות למשך זמן ההתראה .סוג זה של הגדרה גורם להשמעת התראה
בכל חודש בזמן שהגדרת ,ביום שהגדרת.

כיוון השעון המעורר
 1.במצב ההתראה ,השתמש ב  D -כדי לדפדף בין מסכי ההתראה עד שיוצג הזמן שבו אתה רוצה
להגדיר

כדי להגדיר התראה חד פעמית ,הצג את אחד המסכים שצוינו במספר התראה בין  2ל  .5-כדי
להגדיר את ההתראה למצב נודניק ,הצג את המסך שצוין על ידי .1
 2.לאחר בחירת התראה ,החזק את מקש  Aעד להופעת הגדרת השעה של שעת ההתראה ,מה
שמראה את מסך ההגדרות.
• פעולה זו מפעילה באופן אוטומטי את ההתראה.
 3.לחץ על  Cכדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג להלן כדי לבחור הגדרות אחרות.

 4.כאשר הגדרה מהבהבת ,לחצו על  Dלהגדלה.
• כדי להגדיר התראה שאינה כוללת חודש (אזעקה יומית ,אזעקה חודשית)
בחר  xעבור החודש .לחצו על  Dעד להופעת הסימן ( xבין  12ו  )1 -כאשר הגדרת החודש מהבהבת.
• כדי להגדיר התראה שאינה כוללת יום (התראה יומית ,התראה של חודש אחד)
בחר  xxליום .לחצו על  Dעד להופעת סימן ( xxבין סוף החודש לבין  )1כאשר הגדרת היום מהבהבת.
• בעת הגדרת שעת ההתראה בתבנית של  12שעות ,הקפד להגדיר את השעה כהלכה בשעה או
בצהריים( .מחוון .)P
 5.לחץ על  Aכדי לצאת ממסך ההגדרה.

תפעול שעון מעורר
צליל ההתראה נשמע בזמן שנקבע מראש למשך  10שניות ,ללא תלות במצב שבו השעון נמצא.
במקרה של התראה נודניק ,פעולת האזעקה מתבצעת בסך הכל  7פעמים ,כל חמש דקות ,עד
שתכבה את ההתראה או לשנות אותו להתראה חד פעמית.
• כדי להפסיק את צליל ההתראה לאחר שהוא מתחיל להישמע ,לחץ על לחצן כלשהו.
• ביצוע כל אחת מהפעולות הבאות במהלך מרווח של  5דקות בין התראות נודניק לביטול פעולת
ההתראה הנוכחית של נודניק.
הצגת מסך הגדרת מצב שמירת זמן הצגת מסך ההתראה 1

כדי לבדוק את ההתראה
• במצב ההתראה ,החזיקו את מקש  Dכדי להאזין לאזעקה.
כדי להפעיל את התראות  2עד  5ואת אות השעה שעה לסירוגין
 1.במצב ההתראה ,השתמש ב  D -כדי לבחור התראה חד  -פעמית
(מספר התראה  2עד  )5או אות השעה (שעה.)00 :
 2.לחץ על  Aכדי לעבור ולכבות אותו.
• מצב הפעלה  /כיבוי של אזעקות  2עד  5ושעה
אות הזמן מוצג על ידי מחוונים לאורך החלק התחתון של התצוגה.
• השעון המעורר על מחוונים ושעה שעה מחוון איתות מוצג בכל המצבים.
• בזמן שנשמעת אזעקה ,נורית החיווי הנכונה מהבהבת על הצג

כדי לבחור את הפעולה של אזעקה
 1.במצב ההתראה ,השתמש ב  D -כדי לבחור באפשרות אזעקה
 2.לחץ על  Aכדי לעבור בין ההגדרות הזמינות ברצף המוצג להלן.

• מחוון ה – נודניק מוצג בכל המצבים.
• השהיית הנמנום מהבהבת במהלך מרווחי  5הדקות בין התראות.
• מחוון האזעקה (שעון מעורר ו  /או נודניק) מהבהב בזמן שההתראה נשמעת.

טיימר
טיימר הספירה לאחור ניתן להגדיר בטווח של דקה אחת עד  24שעות .אזעקה נשמעת כאשר
הספירה לאחור מגיעה לאפס.
• ניתן גם לבחור באפשרות ( Auto-repeatחזרה אוטומטית) ,שתפעיל באופן אוטומטי את הספירה
לאחור מהערך המקורי שתגדיר בכל פעם שתגיע לאפס.
• כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב טיימר ספירה לאחור ,שהזנת על ידי לחיצה על .C
כדי להשתמש בטיימר הספירה לאחור
לחץ על  Dבמצב ספירה לאחור כדי להפעיל את טיימר הספירה לאחור.
• עם סיום הספירה לאחור וחזרה אוטומטית כבויה ,ההתראה נשמעת למשך  10שניות או עד
שתפסיק את פעולתה על  -ידי לחיצה על לחצן כלשהו .זמן הספירה לאחור מתאפס באופן אוטומטי
לערך ההתחלתי שלו לאחר הפסקת ההתראה.
• פעולת המדידה של טיימר הטיימר נמשכת גם אם תצא ממצב שעון עצר.
• לחצו על  Dבזמן שמדובר בפעולה ספירה לאחור כדי להשהות אותה .לחץ על  Dשוב כדי לחדש את
הספירה לאחור.
• כדי להפסיק לחלוטין פעולת ספירה לאחור ,השהה אותה תחילה (על  -ידי הקשה על  )Dולאחר מכן
הקש על  .Aפעולה זו מחזירה את זמן הספירה לאחור לערך ההתחלתי שלה.

כדי להגדיר את זמן ההתחלה של הספירה לאחור
 1.במצב טיימר ספירה לאחור ,החזק את מקש  Aעד להגדרת השעות של זמן ההתחלה של הספירה
לאחור ,מה שמראה את מסך ההגדרות.
 2.לחץ על  Cכדי להזיז את ההבהוב בין הגדרות השעות והדקות.
 3.כאשר הגדרה מהבהבת ,השתמש ב  D -כדי להגדיל אותה.
• כדי להגדיר את ערך ההתחלה של זמן הספירה לאחור
 24שעות ,להגדיר .0:00
 4.לחץ על  Aכדי לצאת ממסך ההגדרה.
כדי להפעיל או לבטל את החזרה האוטומטית
 1.במצב טיימר ספירה לאחור ,החזק את מקש  Aעד להגדרת השעות של זמן ההתחלה של הספירה
לאחור ,מה שמראה את מסך ההגדרות.
 2.לחץ על  Bכדי לעבור בין האפשרויות הבאות (מוצג) ומבוטל (לא מוצג).
• שים לב כי הקשה על  Bבפעולה הנ"ל גם מדליקה את התאורה האחורית.
כאשר בסוף הספירה לאחור הוא הגיע בזמן
החזרה האוטומטית מופעלת ,אזעקה נשמעת ,אבל הספירה לאחור מתחילה מחדש מההתחלה ללא
הפסקה .ניתן לעצור את הספירה לאחור על ידי לחיצה על  Dואתחול ידני לשעת ההתחלה על ידי
לחיצה על .A
• מחוון החזרה האוטומטית מופיע בספירה לאחור
סטופר
סטופר מאפשר לך למדוד את הזמן שחלף ,פעמים פיצול ,ושני סיומות.
• טווח התצוגה של סטופר הוא  23שעות 59 ,דקות 59.99 ,שניות.
• שעון העצר ימשיך לפעול ,יופעל מחדש מאפס לאחר שיגיע לגבול שלו ,עד שתעצור אותו.
• פעולת המדידה של שעון העצר נמשכת גם אם תצא ממצב .Stopwatch
• יציאה ממצב סטופר (שעון עצר) כאשר זמן פיצול קפוא על המסך מנקה את זמן הפיצול וחוזר
למדידת זמן שחולפה.
• כל הפעולות שבקטע זה מבוצעות במצב סטופר ,שהזנת על ידי לחיצה על .C

תצוגת זמן כפולה
מצב זמן כפול מאפשר לך לעקוב אחר הזמן באזור זמן אחר.
• במצב זמן כפול ,ספירת השניות מסונכרנת עם ספירת השניות של מצב שמירת הזמן.
להגדרת השעה הכפולה
 1.לחצו על  Cכדי להיכנס למצב זמן כפול.
 2.במצב זמן כפול ,החזק  Aעד להופעת הגדרת השעה ,מה שמראה את מסך ההגדרות.
 3.לחץ על  Cכדי לשנות את הבחירה ברצף הבא.

 4.לחצו על  Dלהגברת ההגדרה.
 5.לחץ על  Aכדי לצאת ממסך ההגדרה.

תאורה
התאורה האחורית משתמשת בנורית ( LEDדיודה פולטת אור) ופנל שגורם לתצוגה כולה לזרוח
לקריאה קלה בחושך.
כדי להדליק את תאורת הרקע
בכל מצב ,לחצו על  Bלהארת התצוגה למשך כשניה אחת.

מידע נוסף
חלק זה מכיל מידע מפורט וטכני יותר אודות פעולת השעון .הוא מכיל גם אמצעי זהירות חשובים
הערות על התכונות השונות של פונקציות של שעון זה.
תכונות החזרה אוטומטית
אם תשאיר מסך עם ספרות מהבהבות במשך שתיים או שלוש דקות ללא ביצוע פעולה כלשהי ,השעון
ישמור אוטומטית את ההגדרות שביצעת עד לנקודה זו ויוצא ממסך ההגדרות.
נתונים והגדרת גלילה
הלחצן  Dמשמש לגלול בין נתוני מסך התצוגה בתצוגה .לחיצה ממושכת על לחצן זה במהלך פעולת
גלילה גולשת בין הנתונים במהירות גבוהה.
תאורה אחורית
• ניתן להאיר את התאורה המסופקת על ידי התאורה האחורית.
• תאורה אחורית מפסיקה באופן אוטומטי להאיר בכל פעם שנשמעת אזעקה.
• שימוש תכוף בתאורה האחורית מקצר את חיי הסוללה.

