
 5535הוראות הפעלה למנגנון 

 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.

ים לב שאיורי המוצר במדריך זה מיועדים לעיון בלבד, ולכן המוצר בפועל עשוי להיראות שונה ש

 במקצת מהמתואר באיור

 

 פונקציות של השעון 

 השעון שלך מספק לך את התכונות והפונקציות המתוארות להלן.

תן השתמש שעון עצר כדי למדוד פעמים שחלפו פעמים הברכיים. מדידת זמן שחלף ניסטופר: 

 רשומות זמן הברכיים. 120להתחיל בלחיצת כפתור אחת ממצב שמירת זמן. זיכרון עד 

הטיימר נספר למטה משעת התחלה מוגדרת מראש. אזעקה נשמע כאשר סוף הספירה טיימר: 

 לאחור הוא הגיע

 כשהגיע זמן ההתראה, השעון יישמע התראה.שעון מעורר :

 ה הנוכחית במיקום הנוכחי שלך ובאזור זמן נוסף.באפשרותך להציג את השעתצוגת שעה כפולה : 

 

 .כדי לעבור בין המצבים, כפי שמוצג להלן C לחץ על

 

 

בכל מצב,  • .למשך שתי שניות C כדי לחזור למצב 'שמירת זמן' מכל מצב אחר, החזק את מקש •

 .להארת התצוגה L לחצו על



 

פעולות המתוארות בסעיף זה בכל ניתן להשתמש בפונקציות וב (פונקציות כלליות )כל המצבים

  .המצבים

תכונות החזר אוטומטי אם לא תבצע פעולה כלשהי במשך שתיים או שלוש דקות בעת קביעת תצורה 

השעון ייסגר המחוגים של זמן או הגדרות אחרות )כאשר ההגדרה מהבהבת(, או בעת כוונון מיקום 

אופן אוטומטי למצב שמירת זמן אם לא השעון יחזור ב .באופן אוטומטי ממצב ההגדרה או ההתאמה

 .תבצע פעולה כלשהי למשך פרק זמן מסוים, כמתואר להלן

 

 

עבור צפייה טובה יותר אתה יכול להשתמש בהליך שלהלן כדי להעביר באופן  מחוגיםלהזיז את ה

 שעה ודקות מהדרך כדי לראות טוב יותר את מה על הצגה מחוגזמני את ה

השעה והדקות יעברו למצב שבו  ומחוגיהשעון יצפצף פעמיים,   Cלחץ על ,L תוך כדי לחיצה על . 1

 .הן לא יחסמו את התצוגה הדיגיטלית

  .לחזור למקומן הרגיל למחוגיםיגרום   Cשוב תוך כדי לחיצה על  Lהחזק את . 2

ניתן לבצע פעולה זו בכל מצב. במקרה של מצב הגדרה )הגדרה מהבהבת על המסך(,   הערה

גם אם לא תבצע את  12השניה תעבור לשעה  מחוגהשעון והדקה ינועו מהדרך, ו של מחוגיםה

  .הפעולה הנ"ל

 

 מצב תצוגת שעה

                             .השתמש במצב 'שמירת זמן' כדי להגדיר ולהציג את השעה והתאריך הנוכחיים

                                                 לבין כדי לעבור בין התצוגה הדיגיטלית בין תאריך / יום בשבוע   Aלחץ על

 שעה / דקות / שניות

  

 

 

 

 

 

 



 כיוון שעה 

זה   )עד שספרות השניות יתחילו להבהב )כשתי שניות  Aבמצב שמירת זמן, החזק את מקש. 1

 . מאפשר הגדרת שניות

 

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

 

 .לשנותו כמתואר להלן  Bו / או-  Dכאשר הגדרת הזמן שברצונך לשנות מהבהבת, השתמש ב 3.

 

 .כדי לצאת ממצב ההגדרה A לחץ על 4.

 הערה 

גורם הדקות להיות מוגברת  59עד  30, כאשר הספירה הנוכחית היא בטווח של 00איפוס השניות ל 

האוטומטי מלא עושה הקצבות עבור אורכים שונים חודש שנים השעון המובנה של לוח השנה  .1ב 

מעוברת. לאחר שתגדיר את התאריך, לא תהיה סיבה לשנות אותו למעט לאחר החלפת הסוללה של 

שעות  12בעת בחירת הפורמט של   .היום בשבוע משתנה אוטומטית עם שינוי התאריך .השעון

. לא מופיע מחוון עבור שעות מחצות עד 30: 11-00: 11לשעות   P (PM)לשמירת הזמן, יופיע מחוון

  .P (PM), ללא מחוון23: 23-00: 0שעות, השעה מוצגת בין השעות  24. עם פורמט של 11:59

 

 

 



 

 כדי לשנות את ההגדרה 'שעון קיץ'

  

זה  )עד שספרות השניות יתחילו להבהב )כשתי שניות  Aבמצב שמירת זמן, החזק את מקש 1.

 יותמאפשר הגדרת שנ

                                                                                    להצגת מצב ההגדרה  Cלחצו על  2.

                                             )מופעל( לבין זמן רגיל )כבוי כדי לעבור בין שעון קיץ   Dלחץ על 3.

מציין כי   DSTמחוון .כדי לחזור למצב שמירת זמן  Aיה, לחץ עללאחר ההגדרה היא הדרך הרצו 4 .(

שעון קיץ )שעון קיץ( מקדם את הגדרת הזמן על ידי שעה אחת מן הזמן הסטנדרטי.  .שעון קיץ מופעל

 .זכור כי לא כל המדינות או אפילו אזורים מקומיים להשתמש שעון הקיץ

 

 סטופר

 

הקפות.        120עד ניתן לאחסן בזכרון עד . הקפותהשעון העצר מודד את הזמן שחלף ואת זמני 

שניות. כאשר טווח המדידה חורג, המדידה  59דקות,  59שעות,  23טווח המדידה של סטופר הוא 

 .(0מפסיקה )התצוגה הופכת 

שעה, המדידה משתנה מ יחידות של  1טווח זמן הצגת החלפת בכל פעם שחלף הזמן עולה על 

 שניות 1ל שניות ליחידות ש 1/100

 

  ?קפהמהו זמן ה

 הוא הזמן שחלף על קטע מסוים  הקפהזמן 

 



 .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 

 חלף תתחיל ברגע שתזין את מצב סטופרהשתמשת בו, פעולה חדשה של זמן ש

פעולה זו תביא לאחת מהפעולות הבאות, בהתאם לסטטוס של   .Dבמצב שמירת זמן, הקש על  1.

הגדרת שעון עצר(:  ) Stopwatch. Stopwatch resetשעון העצר בפעם האחרונה שיצאת ממצב

 התזמון מתחיל

מצב  ) Stopwatchכדי לבחור את מצב- C השתמש ב (כניסה ממצב אחר )כולל מצב שמירת זמן. 2

פעולה זו תציג  .פעם אחת  Cשעון עצר( כדי להיכנס ממצב שמירת הזמן באמצעות שיטה זו, לחץ על

  .Stopwatchאת מסך שעון העצר באותו מצב שבו הייתה הפעם האחרונה בה יצאת ממצב

 

 

הקלטה  .רשומות זמן 120עד  הנוכחי. זיכרון יכול להכיל ההקפהמקליטה את זמן   Bכל לחיצה על

רשומות בזיכרון באופן אוטומטי למחוק את הרשומה הישנה כדי לפנות מקום  120בחיקה בזמן שיש 

נרשם  הסופי )הזמן המוצג בעת הפסקת פעולת הזמן שחלף( הוא  ההקפהזמן  .עבור אחד חדש

 .בזיכרון כאשר שעון העצר מאופס את כל האפסים

 הערה 

פעולת מדידה מתמשכת של זמן . לאחר כשמונה שניות ההקפהאוטומטי ממסך השעון ייצא באופן 

 ההקפהזמן   aבעוד  Stopwatchשחלף תימשך גם אם תשנה למצב אחר. עם זאת, אם תצא ממצב

 .לא יוצג כאשר תחזור למצב סטופר ההקפהמוצג, זמן 

 

)תאריך ושעה(, רשומות עבור הפעלת מידע הפעלה  121זיכרון השעון יש מספיק להחזיק עד 

)תאריך ושעה( דורש  המידע על הפעל. פעמים הברכיים 120. ניתן להקליט עד ההקפהורשומות זמן 

  .משתמש ברשומה אחת הקפהרישום אחד עבור כל פעילות באתר. כל זמן 

  .Bאו על  Dלחיצה עלהטבלה שלהלן מסבירה כיצד הנתונים מאוחסנים בזיכרון בעת 

 



 צפייה ברשומות זמן

כניסה למצב 'שחזור נתונים'  .ההקפותהשתמש במצב 'שחזור נתונים' כדי להציג רשומות זמן של 

 .מציגה את תאריך ההתחלה )חודש, יום, יום בשבוע( ואת מועד ההפעלה האחרונה

 

כדי לבחור את מצב שחזור נתונים, הצגת רשומות -  Cהשתמש ב 'כדי להיכנס למצב 'שחזור נתונים

כדי לגלול אל -  Dו-  Bריך והשעה הרצויים במצב שחזור נתונים, השתמש בלבחירת התא הקפה

 .פרטי ההתחלה )תאריך ושעה( של ההפעלה הרצויה

 

 הקפההצגת רשומות 

זה מציג את   Aכאשר מוצג מידע ההתחלה )תאריך ושעה( של ההפעלה שברצונך להציג, הקש על. 1

                                                                                                   זמן ההקפה של הפגישה שנבחרה

                                                                                          כדי לגלול בין הקפות-  Dו-  Bהשתמש ב. 2

  .A, הקש עלכדי לחזור לפרטי ההתחלה של ההפעלה )תאריך ושעה(. 3

 

  הקפהמחיקת רשומות זמן 

כדי למחוק פעילות באתר ניתן למחוק רשומות ביחידות הפעלה בלבד. לא ניתן למחוק רישום זמן 

 מסוים במהלך פעילות הקפה

 .כדי להציג את פרטי ההתחלה )תאריך ושעה( של ההפעלה שברצונך למחוק-  Dו-  Bהשתמש ב. 1

 



 יהבהב ולאחר מכן יישארו מוצגים  CLRותשני 2 -למשך כ   Aלחצו על 2.

 

 הערה 

 .לא ניתן למחוק פעילות באתר אם מדידת הזמן שלה עדיין מתבצעת

 ההקפהמחיקת כל הרשומות זמן 

יהבהב ולאחר מכן יישאר מוצג כדי לציין כי רשומה אחת  CLR .למשך כחמש שניות  Aהחזק. 1

 שניות, המציין שכל הרשומות נמחקו 1.5 -מהבהב למשך כ  -  CLRעד שכל ה לחוץנמחקה. שמור 

 

 

 טיימר

דקות. אזעקה נשמעת כאשר הספירה לאחור  100טיימר ניתן להגדיר בטווח של אחת שנייה עד 

 כדי לבחור את מצב טיימר -  Cכדי להיכנס למצב טיימר שעון עצר השתמש ב .מגיעה לאפס

 

 

 כדי להגדיר את טיימר הספירה לאחור

להבהב                                     כשתי שניות עד לרגע ספרות של זמן ההתחלה להתחיל למשך   Aהחזק. 1

                                                                                          כדי לעבור בין הדקות לשניות  Cלחצו על. 2

ניתן   (כדי לשנות את ההגדרה של הספרות המהבהבות דקות או שניות -  Bוב -  Dהשתמש ב. 3

כדי להגדיר את ( דקות במרווחים של שנייה אחת 100להגדיר זמן התחלה בטווח של שנייה אחת עד 

                                                        0000דקות, הגדר את  100-הערך ההתחלתי של זמן הספירה לאחור ל 

 .כדי לצאת ממצב ההגדרה  Aלחץ על. 4

 

 



 

כדי לבצע פעולת טיימר ספירה לאחור לפני תחילת פעולת טיימר ספירה לאחור, ודא כי פעולת 

כדי לעצור   Dספירה לאחור אינה מתבצעת )מסומנת על ידי שניות ספירה למטה(. אם כן, לחצו על

כדי להפסיק את ההתראה  .רה לאחוראותו ולאחר מכן על מנת לאפס את זמן ההתחלה של הספי

 .לחץ על כפתור כלשהו

 

 שעון  מעורר

                                                                                            .ניתן להגדיר עד חמש אזעקות שונות

ם לשעון לצפצף שניות כאשר זמן ההתראה מגיע. אות שעה לשעה גור 10 -השעון צפצף למשך כ 

 כדי לבחור את מצב ההתראה-  Cהשתמש ב 'כדי להיכנס למצב 'אזעקה .בכל שעה על השעה

 

                                                                                                       כדי להגדיר שעון מעורר

 .שברצונך לשנות   SIGאו 5ד ע 1כדי להציג את ההגדרה   Bאו  Dלחץ על. 1

 

עד שספרות השעה של זמן ההתראה הנוכחי יתחילו להבהב )כשתי שניות(. זהו מצב   Aלחץ על. 2

                                               .זה גם גורם למחוון האזעקה להופיע ולהפעיל את הגדרת ההתראה. ההגדרה

                                                               ין הגדרות השעה לדקותכדי להזיז את ההבהוב ב  Cלחץ על. 3

שעות  12בעת בחירת הפורמט של . ( לשינוי-) -וב  -  (+) Dכאשר הגדרה מהבהבת, השתמשו ב. 4

                                                                              .30: 11-00: 11לשעות   P (PM)לשמירת הזמן, יופיע מחוון

 .כדי לצאת ממצב ההגדרה  Aלחץ על. 5

 

 כדי להאזין לאזעקה  Dכדי לבדוק את ההתראה במצב 'אזעקה', החזק את מקש

 כדי להפעיל או לבטל את התזכורת ואת השעה שעה

  Dעל מחזורי כל לחיצה. כדי לבחור התראה או את השעה   Bאו -  Dבמצב ההתראה, השתמש ב. 1

                                                                          בין מסך זמן ההתראה לבין מסך הגדרת השעה  Bאו

                                                       כדי לעבור בין ההגדרה המוצגת )שעון מעורר או שעון שעה(   Aלחץ על. 2

                                                שעון מעורר יופיע . לעבור או לבטל למחוג השניותזה יגרום  .לסירוגין בין או

                                             על הצג בכל פעם שאחת מחמשת ההתראות מופעלת. הפעלת אות השעה 

 .לשעה גורמת למחוון שלה להופיע על המסך

 

 



 צב זמן כפול מ

                                             ., שונה מזמן שמירת זמןשעה נוספתניתן להשתמש במצב זמן כפול כדי להגדיר 

 כדי לבחור את מצב הזמן הכפול-  Cכדי להיכנס למצב זמן כפול השתמש ב

 להגדרת השעה הכפולה

                                      פרות השעה והדקה מהבהבות סעד אשר במצב זמן כפול.  A עללחיצה ארוכה לחץ . 1

 כדי לשנות את הבחירה ברצף הבא  Cלחץ על. 2

 

מחליפה את   Dכל לחיצה על x .כדי להקטין אותן-  Bכדי להגדיל את הספרות שנבחרו ו  Dלחץ על. 3

 .במסך מצב זמן כפול  DSTחווןזמן הקיץ בין )מופעל( ומכבה )כבוי(. כאשר שעון הקיץ מופעל, מוצג מ

x  שעות לשמירת הזמן, יופיע מחוון 12בעת בחירת הפורמט שלP (PM)   30: 11-00: 11לשעות. 

במצב זמן כפול, ספירת השניות  x .לחזרה למצב זמן כפול  Aלאחר שתגדיר את השעה, לחץ על 4.

 .מסונכרנת עם ספירת השניות של מצב שמירת הזמן

 

 הערה 

( מקדם את הגדרת הזמן על ידי שעה אחת מן הזמן הסטנדרטי. זכור כי לא כל DSTשעון קיץ )

 .המדינות או אפילו אזורים מקומיים להשתמש שעון הקיץ

 

                                                                               כדי להחליף מצב שמירת זמן וזמני מצב זמן כפול

לאחר שהבזק מתחיל להבהב, הזמן של זמן  .למשך כשתי שניות  Dכפול, הקישובמצב זמן . 1

 שמירת זמן וזמן זמן כפול יחליפו זה את זה

 

 

 תאורה

השעון האוטומטי של השעון מדליק את האור באופן אוטומטי  .פני השעון מוארים לקריאה קלה בחושך

כדי  .ג האור האוטומטי כדי שהוא יפעליש להפעיל את מת. את השעון לכיוון הפנים מכווןכאשר אתה 

ניתן להשתמש . במצב כלשהו כדי להאיר את פני השעון  Lלהדליק את הארה באופן ידני לחץ על

הפנים   ,Lשניות או שלוש שניות כמו משך הארה. כאשר תלחץ על 1.5בהליך שלהלן כדי לבחור 

 .דרת משך ההארה הנוכחישניות או שלוש שניות, בהתאם להג 1.5 -יישארו מוארים למשך כ 

 



 כדי לשנות את משך הארה

                                   עד שספרות השניות יתחילו להבהב כשתי שניות  Aבמצב שמירת זמן, החזק את מקש. 1

                              .LT3או  LT1המסך יראה תשע פעמים להצגת מסך הגדרת משך התאורה  Cלחץ על. 2

                                   שניות LT3   3לבין שניות  LT1 1.5כדי לעבור בין משך ההארה בין  Dחצו עלל. 3

 כדי לצאת ממסך ההגדרות  Aלאחר כל ההגדרות, לחץ על. 4

 

לצפות באמצעות מתג האור אוטומטי. היזהר במיוחד כאשר רץ או עוסקת בפעילות אחרת שיכולה 

ציעה. גם לדאוג כי תאורה פתאומית על ידי מתג האור אוטומטי לא להבהיל או לגרום לתאונה או לפ

על מתג האור האוטומטי הפעלת מתג האור האוטומטי גורמת להארה  .להסיח אחרים סביבך

הזזת השעון למצב המקביל  .להדליק, בכל פעם שממקמים את פרק היד כפי שמתואר להלן בכל מצב

  .מעלות גורמת להארה להדליק 40-ותר מ לקרקע ולאחר מכן הטיה כלפיך י

 

 !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 

טי לא להבהיל או להסיח אחרים לפציעה. גם לדאוג כי תאורה פתאומית על ידי מתג האור אוטומ

 .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 

  .ההסחת דעת, דבר שעלול לגרום לתאונת דרכים ולפציעה חמור

                                                                                                                                        הערה 

ולכן מתג האור האוטומטי פועל רק כאשר האור הזמין נמצא מתחת לרמה   ,"LED"שעון זה כולל

מתג הנורית האוטומטית מושבת תמיד, ללא . ם תחת אור בהירמסוימת. הוא אינו מאיר את הפני

 בעוד האזעקה נשמעת .קשר להגדרות ההפעלה / כיבוי, כאשר התנאי הבא קיים

                                                      כדי להפעיל או לכבות את מתג האור האוטומטי במצב שמירת זמן, 

                                                  ות כדי לעבור בין מתג הנורית האוטומטיתלמשך כשלוש שני  Lהחזק את

                                                       .(המחוון אינו מוצג))מחוון המוצג בחוגה הדיגיטלית הנכונה( ומכבה 

                                      ההפעלה  מחוון מתג ההפעלה האוטומטית מופיע בכל המצבים כאשר מתג

                                                    נורית חיווי אוטומטי מופעלת למשך שש שעות.   .האוטומטית מופעל

 . לאחר מכן הוא הופך להיות מושבת באופן אוטומטי

 

 



 כיול מחוגי השעון 

מגנטי לכוח אם הוא נחשף התאמה בין הצג הדיגיטלי וצג האנלוגי מכיול ואי יכול לצאת לעיתים השעון 

  .המחוגים. אם זה קורה, אתה צריך להתאים את מכה חזקהחזק או 

    !חשוב

את אותו זמן כמו התצוגה  יםהאנלוגיות מציינ המחוגיםין צורך לבצע את הפעולה להלן, כל עוד א

 הדיגיטלית

 ומחוג השניות עובר ל - .SEC 00שניות עד להופעת ה למשך כחמש  Aבמצב שמירת זמן, החזק. 1

12:00                                                                                                                                          

 .להזיז אותו לשם-  Bו-  D, השתמש ב12בשעה  ואינמחוג השניות אם . 2

 

                                                                               .שעה ודקה מחוגזה נכנס למצב כוונון   C  הקש. 3

 12לשעה כדי לכוונן אותן  -  Bוב -  D, השתמש ב12אינן נמצאות בשעה  דקותהאם השעה ו. 4

 

כדי לחזור למצב 'שמירת זמן'. בדוק כדי לוודא שהזמן שצוין על ידי הידיים תואם את   Aלחץ על. 5

 .הזמן בתצוגה הדיגיטלית. אם השעות אינן תואמות, בצע שוב את תהליך התיקון

 השתקת כפתורים

גם אם תכבה . צליל ההפעלה של הלחצן בהתאם לצורך ניתן להפעיל או להשבית את לחצן הפעלה

כדי  .את צליל הפעולה של הלחצנים, התראות, אות השעה שעה וכל צפצופים אחרים פועלים כרגיל

 להפעיל או לבטל את צליל הפעולה של הלחצן

                      ) עד שספרות השניות יתחילו להבהב )כשתי שניות  Aבמצב שמירת זמן, החזק את מקש. 1

המסך יציג את  פעמיים על מנת להציג את צליל ההפעלה / כיבוי של לחצן ההפעלה  Cלחצו על. 2

                                                                                                                BEEP או ON האפשרות

                                                                   כבוי BEEP PFF או מופעל  BEEP ONכדי לעבור בין ההגדרה  Dלחץ על. 3

 תכדי לצאת ממסך ההגדרו  Aלאחר כל ההגדרות, לחץ על. 4

 



 


