הוראות הפעלה למנגנון 5535
מידע על המנגנון
בהתאם לדגם של השעון שלך ,טקסט לתצוגה מופיע גם כדמויות כהות על רקע בהיר ,או דמויות אור
על רקע כהה .כל המדגם מציג במדריך זה מוצגים באמצעות דמויות כהה על רקע בהיר.
פעולות הלחצן מסומנות באמצעות האותיות המוצגות באיור.
ש ים לב שאיורי המוצר במדריך זה מיועדים לעיון בלבד ,ולכן המוצר בפועל עשוי להיראות שונה
במקצת מהמתואר באיור

פונקציות של השעון
השעון שלך מספק לך את התכונות והפונקציות המתוארות להלן.
סטופר :השתמש שעון עצר כדי למדוד פעמים שחלפו פעמים הברכיים .מדידת זמן שחלף ניתן
להתחיל בלחיצת כפתור אחת ממצב שמירת זמן .זיכרון עד  120רשומות זמן הברכיים.
טיימר :הטיימר נספר למטה משעת התחלה מוגדרת מראש .אזעקה נשמע כאשר סוף הספירה
לאחור הוא הגיע
שעון מעורר :כשהגיע זמן ההתראה ,השעון יישמע התראה.
תצוגת שעה כפולה  :באפשרותך להציג את השעה הנוכחית במיקום הנוכחי שלך ובאזור זמן נוסף.

לחץ על  Cכדי לעבור בין המצבים ,כפי שמוצג להלן.

•כדי לחזור למצב 'שמירת זמן' מכל מצב אחר ,החזק את מקש  Cלמשך שתי שניות • .בכל מצב,
לחצו על  Lלהארת התצוגה.

פונקציות כלליות (כל המצבים )ניתן להשתמש בפונקציות ובפעולות המתוארות בסעיף זה בכל
המצבים .
תכונות החזר אוטומטי אם לא תבצע פעולה כלשהי במשך שתיים או שלוש דקות בעת קביעת תצורה
של זמן או הגדרות אחרות (כאשר ההגדרה מהבהבת) ,או בעת כוונון מיקום המחוגים השעון ייסגר
באופן אוטומטי ממצב ההגדרה או ההתאמה .השעון יחזור באופן אוטומטי למצב שמירת זמן אם לא
תבצע פעולה כלשהי למשך פרק זמן מסוים ,כמתואר להלן.

להזיז את המחוגים עבור צפייה טובה יותר אתה יכול להשתמש בהליך שלהלן כדי להעביר באופן
זמני את המחוג השעה ודקות מהדרך כדי לראות טוב יותר את מה על הצג
 .1תוך כדי לחיצה על  L,לחץ על  Cהשעון יצפצף פעמיים ,ומחוגי השעה והדקות יעברו למצב שבו
הן לא יחסמו את התצוגה הדיגיטלית.
 .2החזק את  Lשוב תוך כדי לחיצה על  Cיגרום למחוגים לחזור למקומן הרגיל .
הערה ניתן לבצע פעולה זו בכל מצב .במקרה של מצב הגדרה (הגדרה מהבהבת על המסך),
המחוגים של השעון והדקה ינועו מהדרך ,ומחוג השניה תעבור לשעה  12גם אם לא תבצע את
הפעולה הנ"ל.

מצב תצוגת שעה
השתמש במצב 'שמירת זמן' כדי להגדיר ולהציג את השעה והתאריך הנוכחיים.
לחץ על  Aכדי לעבור בין התצוגה הדיגיטלית בין תאריך  /יום בשבוע לבין
שעה  /דקות  /שניות

כיוון שעה
 .1במצב שמירת זמן ,החזק את מקש  Aעד שספרות השניות יתחילו להבהב (כשתי שניות ( זה
מאפשר הגדרת שניות.

 .2לחץ על  Cכדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג להלן כדי לבחור את ההגדרות האחרות.

.3כאשר הגדרת הזמן שברצונך לשנות מהבהבת ,השתמש ב - Dו  /או  Bלשנותו כמתואר להלן.

.4לחץ על  Aכדי לצאת ממצב ההגדרה.
הערה
איפוס השניות ל  ,00כאשר הספירה הנוכחית היא בטווח של  30עד  59גורם הדקות להיות מוגברת
ב . 1השעון המובנה של לוח השנה האוטומטי מלא עושה הקצבות עבור אורכים שונים חודש שנים
מעוברת .לאחר שתגדיר את התאריך ,לא תהיה סיבה לשנות אותו למעט לאחר החלפת הסוללה של
השעון .היום בשבוע משתנה אוטומטית עם שינוי התאריך .בעת בחירת הפורמט של  12שעות
לשמירת הזמן ,יופיע מחוון ) P (PMלשעות  .30 :00-11 :11לא מופיע מחוון עבור שעות מחצות עד
 .11:59עם פורמט של  24שעות ,השעה מוצגת בין השעות  ,23 :00-23 :0ללא מחווןP (PM).

כדי לשנות את ההגדרה 'שעון קיץ'

.1במצב שמירת זמן ,החזק את מקש  Aעד שספרות השניות יתחילו להבהב (כשתי שניות (זה
מאפשר הגדרת שניות
 .2לחצו על  Cלהצגת מצב ההגדרה
.3לחץ על  Dכדי לעבור בין שעון קיץ (מופעל) לבין זמן רגיל (כבוי
). 4לאחר ההגדרה היא הדרך הרצויה ,לחץ על  Aכדי לחזור למצב שמירת זמן .מחוון  DSTמציין כי
שעון קיץ מופעל .שעון קיץ (שעון קיץ) מקדם את הגדרת הזמן על ידי שעה אחת מן הזמן הסטנדרטי.
זכור כי לא כל המדינות או אפילו אזורים מקומיים להשתמש שעון הקיץ.

סטופר

שעון העצר מודד את הזמן שחלף ואת זמני ההקפות .ניתן לאחסן בזכרון עד עד  120הקפות.
טווח המדידה של סטופר הוא  23שעות 59 ,דקות 59 ,שניות .כאשר טווח המדידה חורג ,המדידה
מפסיקה (התצוגה הופכת ).0
טווח זמן הצגת החלפת בכל פעם שחלף הזמן עולה על  1שעה ,המדידה משתנה מ יחידות של
 1/100שניות ליחידות של  1שניות

מהו זמן הקפה ?
זמן הקפה הוא הזמן שחלף על קטע מסוים

כדי להיכנס למצב סטופר ניתן להיכנס למצב 'שעון עצר' באמצעות כל אחת מהשיטות הבאות.
כניסה ישירה ממצב שמירת זמן אם שעון העצר היה מאופס את כל האפסים בפעם האחרונה שבה
השתמשת בו ,פעולה חדשה של זמן שחלף תתחיל ברגע שתזין את מצב סטופר
 .1במצב שמירת זמן ,הקש על  D.פעולה זו תביא לאחת מהפעולות הבאות ,בהתאם לסטטוס של
שעון העצר בפעם האחרונה שיצאת ממצב(  Stopwatch. Stopwatch resetהגדרת שעון עצר):
התזמון מתחיל
 .2כניסה ממצב אחר (כולל מצב שמירת זמן )השתמש ב - Cכדי לבחור את מצב(  Stopwatchמצב
שעון עצר) כדי להיכנס ממצב שמירת הזמן באמצעות שיטה זו ,לחץ על  Cפעם אחת .פעולה זו תציג
את מסך שעון העצר באותו מצב שבו הייתה הפעם האחרונה בה יצאת ממצבStopwatch.

כל לחיצה על  Bמקליטה את זמן ההקפה הנוכחי .זיכרון יכול להכיל עד  120רשומות זמן .הקלטה
בחיקה בזמן שיש  120רשומות בזיכרון באופן אוטומטי למחוק את הרשומה הישנה כדי לפנות מקום
עבור אחד חדש .זמן ההקפה הסופי (הזמן המוצג בעת הפסקת פעולת הזמן שחלף) הוא נרשם
בזיכרון כאשר שעון העצר מאופס את כל האפסים.
הערה
השעון ייצא באופן אוטומטי ממסך ההקפה לאחר כשמונה שניות .פעולת מדידה מתמשכת של זמן
שחלף תימשך גם אם תשנה למצב אחר .עם זאת ,אם תצא ממצב  Stopwatchבעוד  aזמן ההקפה
מוצג ,זמן ההקפה לא יוצג כאשר תחזור למצב סטופר.

זיכרון השעון יש מספיק להחזיק עד  121רשומות עבור הפעלת מידע הפעלה (תאריך ושעה),
ורשומות זמן ההקפה .ניתן להקליט עד  120פעמים הברכיים .מידע על הפעלה (תאריך ושעה) דורש
רישום אחד עבור כל פעילות באתר .כל זמן הקפה משתמש ברשומה אחת .
הטבלה שלהלן מסבירה כיצד הנתונים מאוחסנים בזיכרון בעת לחיצה על  Dאו עלB.

צפייה ברשומות זמן
השתמש במצב 'שחזור נתונים' כדי להציג רשומות זמן של ההקפות .כניסה למצב 'שחזור נתונים'
מציגה את תאריך ההתחלה (חודש ,יום ,יום בשבוע) ואת מועד ההפעלה האחרונה.

כדי להיכנס למצב 'שחזור נתונים 'השתמש ב - Cכדי לבחור את מצב שחזור נתונים ,הצגת רשומות
הקפה לבחירת התאריך והשעה הרצויים במצב שחזור נתונים ,השתמש ב - Bו - Dכדי לגלול אל
פרטי ההתחלה (תאריך ושעה) של ההפעלה הרצויה.

הצגת רשומות הקפה
 .1כאשר מוצג מידע ההתחלה (תאריך ושעה) של ההפעלה שברצונך להציג ,הקש על  Aזה מציג את
זמן ההקפה של הפגישה שנבחרה
 .2השתמש ב - Bו - Dכדי לגלול בין הקפות
 .3כדי לחזור לפרטי ההתחלה של ההפעלה (תאריך ושעה) ,הקש עלA.

מחיקת רשומות זמן הקפה
כדי למחוק פעילות באתר ניתן למחוק רשומות ביחידות הפעלה בלבד .לא ניתן למחוק רישום זמן
הקפה מסוים במהלך פעילות
 .1השתמש ב - Bו - Dכדי להציג את פרטי ההתחלה (תאריך ושעה) של ההפעלה שברצונך למחוק.

.2לחצו על  Aלמשך כ  2 -שניות  CLRיהבהב ולאחר מכן יישארו מוצגים

הערה
לא ניתן למחוק פעילות באתר אם מדידת הזמן שלה עדיין מתבצעת.
מחיקת כל הרשומות זמן ההקפה
 .1החזק  Aלמשך כחמש שניות . CLRיהבהב ולאחר מכן יישאר מוצג כדי לציין כי רשומה אחת
נמחקה .שמור לחוץ עד שכל ה  - CLRמהבהב למשך כ  1.5 -שניות ,המציין שכל הרשומות נמחקו

טיימר
טיימר ניתן להגדיר בטווח של אחת שנייה עד  100דקות .אזעקה נשמעת כאשר הספירה לאחור
מגיעה לאפס .כדי להיכנס למצב טיימר שעון עצר השתמש ב  - Cכדי לבחור את מצב טיימר

כדי להגדיר את טיימר הספירה לאחור
 .1החזק  Aלמשך כשתי שניות עד לרגע ספרות של זמן ההתחלה להתחיל להבהב
 .2לחצו על  Cכדי לעבור בין הדקות לשניות
 .3השתמש ב  - Dוב  - Bכדי לשנות את ההגדרה של הספרות המהבהבות דקות או שניות )ניתן
להגדיר זמן התחלה בטווח של שנייה אחת עד  100דקות במרווחים של שנייה אחת) כדי להגדיר את
הערך ההתחלתי של זמן הספירה לאחור ל  100-דקות ,הגדר את 0000
 .4לחץ על  Aכדי לצאת ממצב ההגדרה.

כדי לבצע פעולת טיימר ספירה לאחור לפני תחילת פעולת טיימר ספירה לאחור ,ודא כי פעולת
ספירה לאחור אינה מתבצעת (מסומנת על ידי שניות ספירה למטה) .אם כן ,לחצו על  Dכדי לעצור
אותו ולאחר מכן על מנת לאפס את זמן ההתחלה של הספירה לאחור .כדי להפסיק את ההתראה
לחץ על כפתור כלשהו.

שעון מעורר
ניתן להגדיר עד חמש אזעקות שונות .
השעון צפצף למשך כ  10 -שניות כאשר זמן ההתראה מגיע .אות שעה לשעה גורם לשעון לצפצף
בכל שעה על השעה .כדי להיכנס למצב 'אזעקה 'השתמש ב - Cכדי לבחור את מצב ההתראה

כדי להגדיר שעון מעורר
 .1לחץ על  Dאו  Bכדי להציג את ההגדרה  1עד  5או  SIGשברצונך לשנות.

 .2לחץ על  Aעד שספרות השעה של זמן ההתראה הנוכחי יתחילו להבהב (כשתי שניות) .זהו מצב
ההגדרה .זה גם גורם למחוון האזעקה להופיע ולהפעיל את הגדרת ההתראה.
 .3לחץ על  Cכדי להזיז את ההבהוב בין הגדרות השעה לדקות
 .4כאשר הגדרה מהבהבת ,השתמשו ב ) - D (+וב  )-( -לשינוי .בעת בחירת הפורמט של  12שעות
לשמירת הזמן ,יופיע מחוון ) P (PMלשעות .30 :00-11 :11
 .5לחץ על  Aכדי לצאת ממצב ההגדרה.

כדי לבדוק את ההתראה במצב 'אזעקה' ,החזק את מקש  Dכדי להאזין לאזעקה
כדי להפעיל או לבטל את התזכורת ואת השעה שעה
 .1במצב ההתראה ,השתמש ב  - Dאו  Bכדי לבחור התראה או את השעה  .כל לחיצה על מחזורי D
או  Bבין מסך זמן ההתראה לבין מסך הגדרת השעה
 .2לחץ על  Aכדי לעבור בין ההגדרה המוצגת (שעון מעורר או שעון שעה)
בין או לסירוגין .זה יגרום למחוג השניות לעבור או לבטל .שעון מעורר יופיע
על הצג בכל פעם שאחת מחמשת ההתראות מופעלת .הפעלת אות השעה
לשעה גורמת למחוון שלה להופיע על המסך.

מצב זמן כפול
ניתן להשתמש במצב זמן כפול כדי להגדיר שעה נוספת ,שונה מזמן שמירת זמן .
כדי להיכנס למצב זמן כפול השתמש ב - Cכדי לבחור את מצב הזמן הכפול
להגדרת השעה הכפולה
 .1לחץ לחיצה ארוכה על  Aבמצב זמן כפול .עד אשר ספרות השעה והדקה מהבהבות
 .2לחץ על  Cכדי לשנות את הבחירה ברצף הבא

 .3לחץ על  Dכדי להגדיל את הספרות שנבחרו ו - Bכדי להקטין אותן . xכל לחיצה על  Dמחליפה את
זמן הקיץ בין (מופעל) ומכבה (כבוי) .כאשר שעון הקיץ מופעל ,מוצג מחוון  DSTבמסך מצב זמן כפול .
xבעת בחירת הפורמט של  12שעות לשמירת הזמן ,יופיע מחוון ) P (PMלשעות . 30 :00-11 :11
.4לאחר שתגדיר את השעה ,לחץ על  Aלחזרה למצב זמן כפול . xבמצב זמן כפול ,ספירת השניות
מסונכרנת עם ספירת השניות של מצב שמירת הזמן.

הערה
שעון קיץ ( )DSTמקדם את הגדרת הזמן על ידי שעה אחת מן הזמן הסטנדרטי .זכור כי לא כל
המדינות או אפילו אזורים מקומיים להשתמש שעון הקיץ.

כדי להחליף מצב שמירת זמן וזמני מצב זמן כפול
 .1במצב זמן כפול ,הקישו  Dלמשך כשתי שניות .לאחר שהבזק מתחיל להבהב ,הזמן של זמן
שמירת זמן וזמן זמן כפול יחליפו זה את זה

תאורה
פני השעון מוארים לקריאה קלה בחושך .השעון האוטומטי של השעון מדליק את האור באופן אוטומטי
כאשר אתה מכוון את השעון לכיוון הפנים .יש להפעיל את מתג האור האוטומטי כדי שהוא יפעל .כדי
להדליק את הארה באופן ידני לחץ על  Lבמצב כלשהו כדי להאיר את פני השעון .ניתן להשתמש
בהליך שלהלן כדי לבחור 1.5שניות או שלוש שניות כמו משך הארה .כאשר תלחץ על  L,הפנים
יישארו מוארים למשך כ  1.5 -שניות או שלוש שניות ,בהתאם להגדרת משך ההארה הנוכחי.

כדי לשנות את משך הארה
 .1במצב שמירת זמן ,החזק את מקש  Aעד שספרות השניות יתחילו להבהב כשתי שניות
 .2לחץ על  Cתשע פעמים להצגת מסך הגדרת משך התאורה המסך יראה  LT1אוLT3.
 .3לחצו על  Dכדי לעבור בין משך ההארה בין  LT1 1.5שניות לבין  3 LT3שניות
 .4לאחר כל ההגדרות ,לחץ על  Aכדי לצאת ממסך ההגדרות

לצפות באמצעות מתג האור אוטומטי .היזהר במיוחד כאשר רץ או עוסקת בפעילות אחרת שיכולה
לגרום לתאונה או לפציעה .גם לדאוג כי תאורה פתאומית על ידי מתג האור אוטומטי לא להבהיל או
להסיח אחרים סביבך .על מתג האור האוטומטי הפעלת מתג האור האוטומטי גורמת להארה
להדליק ,בכל פעם שממקמים את פרק היד כפי שמתואר להלן בכל מצב .הזזת השעון למצב המקביל
לקרקע ולאחר מכן הטיה כלפיך יותר מ  40-מעלות גורמת להארה להדליק .

אזהרה!
תמיד לוודא שאתה במקום בטוח בכל פעם שאתה קורא את הפנים של השעון באמצעות מתג
אוטומטי האור .היזהר במיוחד כאשר רץ או עוסקת בפעילות אחרת שיכולה לגרום לתאונה או
לפציעה .גם לדאוג כי תאורה פתאומית על ידי מתג האור אוטומטי לא להבהיל או להסיח אחרים
סביבך.
כאשר אתה לובש את השעון ,ודא כי מתג האור האוטומטי שלו מושבת לפני רכיבה על אופניים או
הפעלת אופנוע או כל רכב אחר .פעולה פתאומית ולא מכוונת של מתג האור האוטומטי יכולה ליצור
הסחת דעת ,דבר שעלול לגרום לתאונת דרכים ולפציעה חמורה .
הערה
שעון זה כולל  "LED",ולכן מתג האור האוטומטי פועל רק כאשר האור הזמין נמצא מתחת לרמה
מסוימת .הוא אינו מאיר את הפנים תחת אור בהיר .מתג הנורית האוטומטית מושבת תמיד ,ללא
קשר להגדרות ההפעלה  /כיבוי ,כאשר התנאי הבא קיים .בעוד האזעקה נשמעת
כדי להפעיל או לכבות את מתג האור האוטומטי במצב שמירת זמן,
החזק את  Lלמשך כשלוש שניות כדי לעבור בין מתג הנורית האוטומטית
(מחוון המוצג בחוגה הדיגיטלית הנכונה) ומכבה (המחוון אינו מוצג) .
מחוון מתג ההפעלה האוטומטית מופיע בכל המצבים כאשר מתג ההפעלה
האוטומטית מופעל  .נורית חיווי אוטומטי מופעלת למשך שש שעות.
לאחר מכן הוא הופך להיות מושבת באופן אוטומטי .

כיול מחוגי השעון
לעיתים השעון יכול לצאת מכיול ואי התאמה בין הצג הדיגיטלי וצג האנלוגי אם הוא נחשף לכוח מגנטי
חזק או מכה חזקה .אם זה קורה ,אתה צריך להתאים את המחוגים .
חשוב !
אין צורך לבצע את הפעולה להלן ,כל עוד המחוגים האנלוגיות מציינים את אותו זמן כמו התצוגה
הדיגיטלית
 .1במצב שמירת זמן ,החזק  Aלמשך כחמש שניות עד להופעת ה - SEC 00.ומחוג השניות עובר ל
12:00
 .2אם מחוג השניות אינו בשעה  ,12השתמש ב - Dו - Bלהזיז אותו לשם.

 .3הקש  Cזה נכנס למצב כוונון מחוג שעה ודקה .
 .4אם השעה והדקות אינן נמצאות בשעה  ,12השתמש ב  - Dוב  - Bכדי לכוונן אותן לשעה 12

 .5לחץ על  Aכדי לחזור למצב 'שמירת זמן' .בדוק כדי לוודא שהזמן שצוין על ידי הידיים תואם את
הזמן בתצוגה הדיגיטלית .אם השעות אינן תואמות ,בצע שוב את תהליך התיקון.
השתקת כפתורים
לחצן הפעלה ניתן להפעיל או להשבית את צליל ההפעלה של הלחצן בהתאם לצורך .גם אם תכבה
את צליל הפעולה של הלחצנים ,התראות ,אות השעה שעה וכל צפצופים אחרים פועלים כרגיל .כדי
להפעיל או לבטל את צליל הפעולה של הלחצן
 .1במצב שמירת זמן ,החזק את מקש  Aעד שספרות השניות יתחילו להבהב (כשתי שניות (
 .2לחצו על  Cפעמיים על מנת להציג את צליל ההפעלה  /כיבוי של לחצן ההפעלה המסך יציג את
האפשרות  ONאו BEEP
 .3לחץ על  Dכדי לעבור בין ההגדרה BEEP ONמופעל או  BEEP PFFכבוי
 .4לאחר כל ההגדרות ,לחץ על  Aכדי לצאת ממסך ההגדרות

