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 אזהרה !

 הסנסור הפנימי של השעון אינו נועד למדידות מקצועיות או דיוק תעשייתי. 
 יש לוודא כי כל מדידה נעשית פעמיים על מנת להגיע לדיוק מירבי.

גאות  המידע המתקבל מהשעון אינו מיועד לניווט. השעון אינו כלי למדידה מדויקת של זמני
 ושפל אלא מקנה הערכה בלבד.

אינה אחראית על אובדן או כל תביעה בעלולה   CASIO COMPUTER CO. LTDחברת 
 להתעורר כתוצאה משימוש בשעון זה.

 
 

 הוראות תפעול השעון יוסברו ע"י האותיות המופיעות בציור :

 
 הוראות כלליות

האיור הבא , לחיצה על כפתור  מעבירה את צג השעון ממצב למצב עפ"י Cלחיצה על כפתור 
L  .מדליקה את התאורה של השעון 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תצוגת שעה 

 
 

 

 

 

 



קורדינטות זמן אוניברסליות,  – UTC (Universal Time Coordinated)בשעון זה מופיע ערך 
מכוון עפ"י עיר  UTC –אשר מייצגות את אזורי הזמן השונים על הגלובוס. יש לוודא שה 

חילת כיוון השעון. במידה והנך מכוון את עיר היעד ישראל )ירושלים( יש לכוון היעד לפני ת
UTC  2את הערך ל .+ 

 
 מידע חיוני על עיר היעד

תצוגת מולד הירח, גרף הגאות והשפל וגרף המידע לא יוכל להיות מוצג בצורה נכונה במידה 
 והנתונים הבסיסים של עיר היעד לא יוזנו בצורה נכונה לשעון. 

C (Universal Time Coordinated)UT –  קורדינטות זמן אוניברסליות, מייצגות את
 +(2)בארץ יש להזין את הנתון ההבדל בין זמן היעד בו הנך נמצא לעומת זמן גרינץ. 

Lunitidal interval  בארץ יש להזין את הרווח בין קווי הרוחב של זמני הגאות הגבוהים(
 (8:00הנתון 

Longitude – מעלות( 36בארץ יש להזין )ורך קו הא 
 

 על מנת לוודא שהנתונים הוזנו כראוי, 
 עד אשר המסך מהבהב.  Aבמצב של תצוגת שעה לחץ על כפתור  .1
 Dאו  B, בעזרת הכפתורים  UTCפעמיים על המסך תוצג המילה  Cלחץ על כפתור  .2

 ניתן לשנות את הערך המוצג.
ונים כפי שמופעים באיור : על מנת לעבור בין הנתונים הש Cלחץ על כפתור  .3

 
על מנת  Dו/או  Bכאשר הנתון שאותו אתה רוצה לעדכן מהבהב, העזר בכפתורים  .4

לשנות את הנתון המוצג עפ"י הטבלה 

: 
 לצאת ממצב תכנות. Aלחץ על כפתור  .5

 
 כיוון שעה ותאריך    

   
 עד אשר הספרות מהבהבות.  Aבמצב של תצוגת שעה לחץ על כפתור  .1
על מנת לעבור בין הפונקציות השונות עפ"י האיור :  Cר לחץ על כפתו .2

 
 על פי הטבלה : Eאו  Bעל מנת לשנות את הנתונים בכל פונקציה לחץ על כפתור  .3

 
 לצאת ממצב תכנות.  Aלחץ על כפתור  .4



 
DST – שעון קיץ 

 שעון הקיץ מקדם את תכנות השעה  בשעה אחת קדימה מהשעה הסטנדרטית.
 שעון קיץ.מעבר משעון סטנדרטי ל

 , עד אשר הספרות מהבהבות.A. במסך תצוגת השעה , לחץ על כפתור 1
 תופיע על המסך.  DST, המילה C. לחץ על כפתור 2
 (.OFF( לבין זמן סטנדרטי )ON) DSTעל מנת לעבור בין  D. לחץ על כפתור 3
 על מנת לצאת ממצב תכנות. פעמיים  A. לחץ על כפתור 4
 

 שעות  24ל   12 –מעבר של תצוגת שעה מ 
 שעות.  24ל  12 –על מנת לשנות את התצוגה מ  Dבמצב של תצוגת שעה לחץ על כפתור 

 
 
 

 גאות ושפל/ מולד הירח
במסך זה באפשרותנו לראות את מצב מולד הירח ואת תנועת הגלים בזמן מבוקש בעיר 

לנו את תשנה  Aהיעד שלנו. במסך של תצוגת הגאות והשפל/מולד ירח, לחיצה על כפתור 
 המסך בהתאם.

 
 

 על מנת להציג את המסך ביום מסויים :
 עד אשר השנה מהבהבת. Aבמסך של תצוגת גאות ושפל, לחץ על כפתור  .1
 על מנת לעבור בין השנה, חודש ויום Cלחץ על כפתור  .2
 שנה את הנתון המבוקש Dאו  Bבעזרת כפתור  .3
 לצאת ממצב תכנות Aלחץ על כפתור  .4
 לבחור להציג את מצב מולד הירח או הגאות והשפל.  על מנת Aלחץ על כפתור  .5

 
 
 
 

 סטופר
 פונקצית הסטופר מאפשרת למדוד זמן חולף ושתי סיומות שונות. 

 שניות. 59.99דקות ו  59טווח הפעולה של הסטופר עד 
 

 מדידת זמן
 על מנת שהסטופר יתחיל לעבוד. Dלחץ על כפתור  .1
 ופר.על מנת לעצור את מדידת הסט Dלחץ על כפתור  .2
 .00על מנת לאתחל את הסטופר למצב התחלה  Bלחץ על כפתור  .3

 
 
 
 
 
 



 טיימר
 כיוון טיימר

 עד אשר המסך מהבהב. Aבמצב של טיימר, לחץ על כפתור  .1
על מנת לעבור בין הפונקציות השונות )שעות, דקות, חזרה  Cלחץ על כפתור  .2

 אוטומטית,סגנון טיימר( 
 הנתונים.  על מנת לשנות את Dאו  Bלחץ על כפתור  .3
 לצאת ממצב תכנות. Aלחץ על כפתור  .4

 
 

 שעון מעורר
 בשעון זה ארבעה שעונים מעוררים, שעון נודניק וסיגנל שעה עגולה.                                  

 כיוון שעון מעורר
 על מנת לעבור בין השעונים. Dאו  Bבמצב של שעון מעורר, לחץ על כפתור  .1
 עד אשר המסך מהבהב. Aרוצים לכוון, לחץ על כפתור  לאחר שנבחר השעון שאותו .2
 על מנת לעבור בין השעות לדקות. Cלחץ על כפתור  .3
 על מנת לכוון את הזמן המבוקש.  Dאו  Bלחץ על כפתור  .4
 ליציאה ממצב תכנות.  Aלחץ על כפתור  .5

 
 הדלקה/כיבוי של השעון המעורר

 ין השעונים השונים.  על מנת לעבור ב Dבמצב של שעון מעורר, לחץ על כפתור  .1
על מנת לבחור מצב של  Aלאחר שנבחר השעון שאותו רוצים לכוון, לחץ על כפתור  .2

 (.ON( או דלוק )OFFכבוי )
 

 הדלקה/כיבוי של סיגנל שעה עגולה
 .  SIGעד שיוצג השעון  Dבמצב של שעון מעורר, לחץ על כפתור  .1
 (.ONלוק )( או דOFFעל מנת לבחור מצב של כבוי ) Aלחץ על כפתור  .2

 
 שעון עולם

 ערים שונות בעולם.    48 –שעון זה מציין את השעה ב 
 על מנת לעבור בין הערים השונות. Cבמצב של תצוגת שעון עולם, לחץ על כפתור 

 
 שינוי עיר יעד בין שעון קיץ לשעון סטנדרטי 

 על מנת לבחור את העיר הרצויה. Dאו  Bבמצב של שעון עולם , לחץ על כפתור  .1
 מופיעה על הצג. DSTעד אשר המילה  Aץ על כפתור לח .2

 
 
 
 
 
 

 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 
 יש אור בהיר בסביבה.מתחת לסף מסוים, היא לא תופעל כאשר 

 



 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, 

 להימנע מהפעלת התאורה לשווא  וודא כי פונקצית התאורה האוטומטית כבויה, על מנת   
 ולמנוע הסחת דעת מיותרת שעלולה לגרום לפציעות.    
 

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

הפעלת התאורה האוטומטית )תוצג על המסך אינדיקציה( או כיבוי האפשרות )יעלם הסימן 
סך(. כאשר האפשרות של תאורה אוטומטית מופעלת הסימן יופיע גם בכל שאר על המ

 הצגים של השעון. 

 
 לקריאה קלה של הספרות בחושך.  LEDתאורת במסך משתמשת בפנל 

 שניות. 3ל  1.5הנך יכול לקבוע את זמן הופעת התאורה במסך בין 
 
 עד אשר המסך מהבהב.  A. במצב של תצוגת שעה לחץ על כפתור 1
 על מנת לשנות את זמן הופעת התאורה על המסך.  B. לחץ על כפתור 2
 לצאת ממצב תכנות.  A. לחץ על כפתור 3
 

 
 
 


