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 היכרות 
קסיו. כדאי להשיג את המירב מרכישתך, נודה לך שוק -ג'יאנו מברכים אותך על רכישת שעון 

 על קריאת הוראות ההפעלה.
 

 הוראות תפעול השעון יוסברו ע"י האותיות המופיעות בציור :

 
 

 הוראות כלליות
 עון ממצב למצב עפ"י האיור הבא , מעבירה את צג הש Cלחיצה על כפתור 
 מדליקה את התאורה של השעון.  Bלחיצה על כפתור 

 
 

 תצוגת שעה 
תשנה את אופן התצוגה של המסך הדיגיטלי  Dבמצב של תצוגת שעה , לחיצה על כפתור 

 עפ"י האיור הבא : 
 

 
 
 
 
 
 



 עיר היעדכיוון 
  עד מתחיל להבהב.שם עיר היעד אשר  Aבמצב של תצוגת שעה, לחץ על כפתור  .1
 מש כעיר הבית שלך. שעל מנת לבחור את קוד עיר שת Bאו  Dלחץ על כפתור  .2
לעבור בין הנתונים השונים עפ"י האיור על מנת  Cלחץ על כפתור  .3

: 
 על מנת לשנות את הנתון המבוקש. Dאו  Bלחץ על כפתור  .4
 לסיום התכנות.  Aלחץ  .5

 
 שעון קיץ 

  שם עיר היעד מתחיל להבהב.עד אשר  Aר במצב של תצוגת שעה, לחץ על כפתו .1
 על מנת להציג את מסך שעון הקיץ.  Cלחץ על כפתור  .2
 כיבוי. OFFהפעלה או  ONעל מנת לבחור בין האפשרויות  Dלחץ על כפתור  .3
 לסיום התכנות. Aלחץ על כפתור  .4

 
 של המחוגים כיול ואיפוס

 וח מגנטי.לעיתים המחוגים עלולים לסטות מהכיוונון בעקבות חשיפה לכ
                         H-SETעד המילה  Dבמצב של תצוגת שעה , לחץ על כפתור  .1

 תוצג בצד השמאלי. SUBתוצג בצג התחתון הימני והמילה 
בדוק את מיקום מחוגי השעון, מחוג המהירות צריך להצביע על                          .2

                                             Dעל כפתור  , במידה ולא , לחץ(50)לכיוון הספרה  12השעה 
 בשעה הנכונה. עד אשר המחוג ממוקם

 Cלחץ על כפתור  .3
,                   12בדוק את מחוגי הדקות והשעות האם הם מצביעים על השעה  .4

 מקם אותם בשעה הנכונה. D ו Bבמידה ולא בעזרת כפתורים 
 לסיום התכנות Aלחץ על כפתור  .5

 
 סטופר

  ומספר הקפות. פונקצית הסטופר מאפשרת למדוד זמן חולף
 שניות. 59.99דקות ו  59שעות ,  99טווח הפעולה של הסטופר עד

 
 מדידת זמן

 על מנת שהסטופר יתחיל לעבוד. Dלחץ על כפתור  .1
 על מנת לעצור את מדידת הסטופר. D לחץ על כפתור .2
 .00התחלה על מנת לאתחל את הסטופר למצב  Aלחץ על כפתור  .3

 
 ציון ערך מרחק

עד אשר השעון מצפצף  Aבמצב של סטופר, וודא כי הסטופר מאופס, לחץ על כפתור  .1
 מופיעה על המסך.  DISTוהמילה 

 על מנת לעבור בין הערכים בצד ימין לצד שמאל. Cלחץ על כפתור  .2
 לשנות את הערך אותו בחרת. Bאו  Dלחץ על כפתור  .3
 נות.לצאת ממצב תיכ Aלחץ על כפתור  .4

 
 ציון מהירות התנועה.

בזמן שהסטופר עובד, השעון יחשב את מהירות התנועה וזאת בהתבסס על ערך המרחק 
 שהוזן והזמן שחלף. המהירות תוצג על המסך העליון הימני.

 



 טיימר
 כיוון טיימר

 המסך מהבהב.עד אשר  Aלחץ על כפתור  .1
זמן , שעות הפונקציות השונות )זמן התחלהעל מנת לעבור בין  Cלחץ על כפתור  .2

 .(חזרה אוטומטיתו התחלה דקות
 על מנת לשנות את הנתונים.  Dאו  Bלחץ על כפתור  .3
 לצאת ממצב תכנות. Aלחץ על כפתור  .4

 שעון עולם
 ערים שונות בעולם.    48 –שעון זה מציין את השעה ב 

 
 ר בין הערים השונות.על מנת לעבו Dעל כפתור לחץ במצב של תצוגת שעון עולם, 

 
 שינוי עיר יעד בין שעון קיץ לשעון סטנדרטי 

 על מנת לבחור את העיר הרצויה. Dבמצב של שעון עולם , לחץ על כפתור  .1
 מופיעה על הצג. DSTעד אשר המילה  Aלחץ על כפתור  .2

 שעון מעורר
                        שעונים מעוררים, שעון נודניק וסיגנל שעה עגולה.            ארבעהזה בשעון 

 
 כיוון שעון מעורר

 על מנת לעבור בין השעונים השונים.   Cבמצב של שעון מעורר, לחץ על כפתור  .1
 עד אשר המסך מהבהב. Aלאחר שנבחר השעון שאותו רוצים לכוון, לחץ על כפתור  .2
 על מנת לעבור בין השעות לדקות. Cלחץ על כפתור  .3
 וון את הזמן המבוקש. על מנת לכ Dאו  Bלחץ על כפתור  .4
 ליציאה ממצב תכנות.  Aלחץ על כפתור  .5

 מידע על התאורה האוטומטית
הפעלת התאורה האוטומטית, גורמת לכך שהתצוגה תואר לשתי שניות, בכל פעם שהיד 

מעלות. התאורה האוטומטית מופעלת רק כאשר אמת התאורה נמצאת  40תופנה בזוית של 
 כאשר יש אור בהיר בסביבה.מתחת לסף מסוים, היא לא תופעל 

 
 אזהרה !

 * כאשר הינך קורא את השעה, וודא כי אתה עושה זאת בבטחה, במיוחד בזמן פעילות 
 שעלולה לגרום לפציעות.   

 * לפני ביצוע פעילות ספורטיבית כגון רכיבה על אופניים, רכיבה על אופנוע וכדומה, 
 ל מנת להימנע מהפעלת התאורה לשווא וודא כי פונקצית התאורה האוטומטית כבויה, ע   
 ולמנוע הסחת דעת מיותרת שעלולה לגרום לפציעות.    

 הפעלת התאורה האוטומטית 
במשך מספר שניות על מנת לעבור בין האפשרויות של  Bבצג השעה, לחץ על כפתור 

( או כיבוי האפשרות )יעלם הסימן יופיע סימן על המסךהפעלת התאורה האוטומטית )
(. כאשר האפשרות של תאורה אוטומטית מופעלת הסימן יופיע גם בכל שאר הצגים מסךמה

 של השעון. 
 כיוון משך הזמן פעולת התאורה 

 עד אשר המסך מהבהב. Aבמצב של תצוגת שעה לחץ על כפתור  .1
  LT1תשעה פעמים עד שתוצג המילה  Cלחץ על כפתור  .2
 LT3)שניה וחצי( ל  LT1על מנת לעבור בין האפשרויות של  Dלחץ על כפתור  .3

 )שלוש שניות(
 לצאת ממצב תכנות. Aלחץ על כפתור  .4

 


