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 ... העבודה תחילת לפני

 חיבור שיש בזמן. לטלפון להתחבר כיצד ומסביר שלך השעון של כללית סקירה מספק זה חלק

 .השעון של האחרות ההגדרות את לשנות גם תוכל. אוטומטית מותאמת הצפייה זמן הגדרת, לטלפון

 

 ותצוגה פנים חיווי

 

A שעות 12 של זמן בתזמון שימוש תוך פעמים. םהצהריי במהלך הוצג. 

B הקיץ שעון את מציין שהשעון בזמן מוצג. 

C אזעקה שמופעלת בזמן מוצג. 

D מופעל שעה לפי הזמן אות כאשר מוצג. 

E מוסטות השעון שמחוגי בזמן מוצג 

F מופעלת אוטומטית תאורה כאשר מוצג. 

K סוללה רמת 

 .המצב במחוג מסומנת הנוכחית הטעינה רמת, שעון זמן במצב

L אחת לכל עד פחות או דקות 30 נותרו כאשר לאחור ספירה פעולת תבצע המצב מחוג, מצב בכל 

 .המנותקות אזעקות עבור אפילו מתבצעת זו פעולה. האזעקה מזמני

M על מצביעה השנייה מחוג, לטלפון חיבור ליד עומד כשהשעון [R.] 

N על מצביע המצב מצב, האזעקה במצב [ALARM.] 

G על מצביע המצב מחוג, טיימר במצב [TR.] 

H על מצביע המצב מחוג, עצר שעון במצב [ST.] 

I  על מצביע המצב מחוג, עולמי זמן במצב אני [WT.] 

J על מצביעה השנייה מחוג, לטלפון מחובר השעון כאשר e. 



K סוללה רמת 

 .המצב במחוג מסומנת הנוכחית הטעינה רמת, שעון זמן במצב

L אחת לכל עד פחות או דקות 30 נותרו כאשר לאחור ספירה פעולת תבצע המצב מחוג, מצב לבכ 

 .המנותקות אזעקות עבור אפילו מתבצעת זו פעולה. האזעקה מזמני

M עלמצביע  השנייה מחוג, לטלפון חיבור ליד עומד כשהשעון [R.] 

N על מצביע המצב מחוג, האזעקה במצב [ALARM.] 

 

 מעבר בין מצבים

 .המצבים בין לעבור כדי( C) על ץלח

 .הזמן שעון למצב להיכנס כדי לפחות שניות שתי למשך( C) על ארוכה לחיצה לחץ, מצב בכל● 

 

 הערה

 עומדת האזעקה שעת עד פחות או דקות 30 נותרו כאשר לאחור ספירה פעולת מבצע המצב מחוג●

 .זה בשלב הסוללה רמת תא או השעון מצב את מציין אינו המצב מחוג, זו מסיבה. להגיע

 

 



 לטלפון חיבור● 

 .לטלפון חיבור ליצור כדי לפחות שניות 1.5 למשך( B) המקש את החזק

 .כלשהו כפתור על לחץ, להתנתק כדי● 

 

 דיגיטלית תצוגה לתוכן הזמן שעון מצב בין מעבר

 .להלן כמוצג התצוגה מידע בין מחליפה זמן שעון במצב( A) על לחיצה כל

 

 הערה

 לאחור הספירה. הבאה הקרובה לאזעקה עד נותר זמן כמה מראה האזעקה של לאחור פירהס● 

 .מושבתת הבאה הקרובה האזעקה אם גם מוצגת

 

 הנוכחית הבית עיר הצגת● 

 את תציג אזעקה של לאחור ספירה שאינו מידע מציגה הזמן שעון מצב תצוגת בזמן( D) על לחיצה

 .הבית עיר שם לפני שהוצג למה תחזור התצוגה, מה זמן לאחר. כעת שנבחרה הבית עיר שם

 (.D) על לחץ, הבית עיר לפני שהוצג למה ידני באופן לחזור כדי● 

 

 



 (כותרת) אזעקה מספר הצגת● 

 האזעקה של( כותרת) המספר את תציג אזעקה של לאחור ספירה הצגת כדי תוך( D) על לחיצה

                                            .שוב יופיע האזעקה של לאחור הספירה מסך, מה זמן לאחר. לאחור הנספרת

 (.D) על לחץ(, כותרת) האזעקה ממספר ידני באופן האזעקה של לאחור הספירה למסך לחזור כדי● 

 

 הסטת מחוגי השעון 

 .התצוגה במידע קלה לצפייה הסטתמחוגי השעון

                                                                                  (.C) על לחץ(, L) על ממושכת לחיצה כדי תוך. 1

 התצוגה במידע קלה צפייה לאפשר כדי המחוגים את תעביר זו פעולה● 

 

 כדי תוך לחוץ( L) המקש את החזק, שלהם הרגילות הזמן לעמדות המחוגים את להחזיר כדי. 2

 .אחר למצב עבורל כדי( C) על לחץ או( C) על לחיצה

 

 טעינה סולארית

 הפאנל. סולארי פאנל ידי על הנטענת( משנית) נטענת מסוללה המסופק חשמל על פועל זה שעון

 .לאור נחשפים שהפנים פעם בכל נוצר וכוח, השעון בפנים משולב הסולארי

 השעון טעינת● 

 בהיר לאור חשוף הוא בו במקום אותו הנח, השעון את עונד אינך כאשר

 

. בגדיך שרוול ידי על מהאור חסומים אינם( סולארי פאנל) שפניו ודא, השעון את שאתהעונד זמןב

 חלקי באופן רק חסומים השעון פני כאשר גם מופחתת החשמל ייצור יעילות

 



 !ָחׁשּוב

 לאור נחשף הוא כאשר למגע חם להיות עלול השעון, המקומיים ולתנאים האור לעוצמת בהתאם● 

 בתנאי השעון מהטענת הימנע, כן כמו. הטעינה לאחר כוויה מפגיעת להימנע הקפד. לטעינה

 .להלן המתוארים אלה כמו גבוהה טמפרטורה

ー בשמש החונה רכב של המחוונים לוח על 

ー אחר חום מקור או ליבון נורת ליד 

ー ארוכות לתקופות אחרים חמים באזורים או ישיר שמש באור 

 

 הטעינה רמת בדיקת● 

 .המצב במחוג מסומנת הנוכחית הטעינה רמת, עוןש זמן במצב

 

 מתה וסוללה שנותרה טעינה● 

 מכיוון מושבתות הפונקציות. המחוג תנועת בדיקת ידי על נמוכה הטעינה רמת אם לקבוע יכול אתה

 נמוכה שהסוללה

 !ָחׁשּוב

 .האפשרי בהקדם לאור( סולארי פאנל) הפנים את חשוף, תחלוקה או תתרוקן הסוללה אם● 

                      הערה                                                                                                                         

 השנייה והיד[ CHARGE] מחוון להופעת תגרום מתה שהסוללה לאחר לאור השעון פני חשיפת● 

 .החלה שהטעינה מציין זה. 57 בשנייה פסיקשת עד השעון כיוון נגד תסתובב

   חלשה                                                                                                                          הסוללה

 .שניות שתי של במרווחים קופצת מחוג השניות

                                                                                                                                    מתה סוללה

 המחוגים נעצרים

 



 טעינה לזמן הנחיות● 

 .משוערים טעינה לזמני הנחיות מציגה שלהלן הטבלה

 אחד יום של לשימוש נדרש טעינה זמן

 

 הבאה החיוב רמת להשגת הדרוש הזמן

 

 בחשמל חיסכון קציתפונ● 

 6 ו. 22:00 השעות בין כשעה חשוך במקום השעון השארת



 זה במצב נותר השעון אם. 1 ברמה בחשמל לחיסכון להיכנס ולשעון, להתרוקן לתצוגה יגרום בבוקר

 .2 ברמה בחשמל לחיסכון יכנס השעון, ימים שבעה או שישה במשך

 :1 רמה בחשמל חיסכון

 יכול השעון. בחשמל לחסוך כדי ריקה הולכת הדיגיטלית התצוגהו 12 בשעה נעצרת השנייה היד

 .זו ברמה לטלפון להתחבר

 :2 רמה בחשמל חיסכון

 .מושבתות הפונקציות כל. בחשמל לחסוך כדי ריקה הולכת הדיגיטלית והתצוגה המחוגים נעצרים

 בחשמל חיסכון ממבצע התאוששות

                                                           .מלבחש מחיסכון לצאת כדי שלמטה מהפעולות באחת השתמש

                                                                                                                  .כלשהו כפתור על לחץ● 

                                                                                                           .בהיר למיקום השעון את הזז● 

 .שלך הפנים לכיוון השעון זווית ידי על אוטומטי אור הפעל● 

 חיבור עם הטלפון 

 בטלפון" CASIO "G-SHOCK Connected אפליקציית את התקן ראשית, לטלפון השעון את לחבר כדי

 .לטלפון השעון את להתאים יכד Bluetooth -ב השתמש ואז

 ●A שלך בטלפון האפליקציה את התקן. 

 אותה והתקן” CASIO “G-SHOCK Connected אפליקציית את חפש האפליקציות בחנות או פליי בגוגל

 .שלך בטלפון

 ●B הגדרות את הגדר Bluetooth. 

 .הטלפון של Bluetooth -ה את הפעל

 ●C לטלפון השעון את התאם. 

 .אותם לזווג עליך תחילה, טלפון עם בשילוב בשעון להשתמש שתוכל לפני

 (.אחד מטר של בטווח) לשעון קרוב אליו שישויך הטלפון את הזז. 1

 ".G-SHOCK מחובר" הסמל על הקש, הטלפון של הבית במסך. 2

 .השעון את להתאים כדי הטלפון מסך גבי שעל ההוראות אחר עקוב. 3

 .הטלפון מסך גבי על המוצגת הפעולה את בצע, זיווג בקשת הודעת מופיעה אם● 

 היה בו למצב יחזור השעון ואז לרגע בתצוגה יופיע[ ERR, ]כלשהי מסיבה נכשלת ההתאמה אם● 

 .מההתחלה שוב ההתאמה הליך את בצע. ההתאמה הליך את שהתחלת לפני

 



 

 נייד טלפון עם נייד בקישור שימוש

 גם תוכל. אוטומטית מותאמת הצפייה זמן הגדרת, פוןלטל השעון בין Bluetooth חיבור שיש בזמן

 השעון של האחרות ההגדרות את לשנות

 

 הערה

 .בטלפון פועל G-SHOCK Connected כאשר רק זמינה זו פונקציה●  

 .והטלפון השעון פעולות את מתאר זה סעיף● 

 לטלפון חיבור

 .עוןלש המותאם טלפון עם Bluetooth חיבור ליצור כיצד מסביר זה חלק

 .אותם והתאם שלמטה במידע עיין, להתחבר ברצונך שאליו לטלפון משויך אינו השעון אם● 

l C טלפון עם השעון את התאם. 

 (.אחד מטר של בטווח) לשעון קרוב הטלפון את הזז. 1

2 .X המקש את החזק (B )ש עד לפחות שניות 1.5 למשך- [CONNECT ]להבהב מתחיל. 

 .לה[ R] מ תעבור השנייה והיד להבהב יפסיק[ CONNECT, ]לטלפון ןהשעו בין חיבור נוצר כאשר

 לפני היה בו למצב יחזור השעון ואז לרגע בתצוגה יופיע[ ERR, ]כלשהי מסיבה נכשל החיבור אם● 

 החיבור הליך את שהתחלת

 

 !ָחׁשּוב

 במסך. פוןבטל פועל אינו G-SHOCK Connected -ש הדבר פירוש, חיבור ביצירת בעיות לך יש אם● 

 לחצן את החזק, האפליקציה הפעלת לאחר". G-SHOCK מחובר" הסמל על הקש, הטלפון של הבית

 .לפחות שניות 1.5 למשך( B) השעון

 

 הערה

 .קבוע זמן למשך בטלפון או בשעון פעולה שום תבצע לא אם יופסק החיבור● 

 צפה: “G- SHOCK Connected עם הבאה הפעולה את בצע, החיבור הגבלת זמן את לציין כדי

 .דקות 10 או דקות 5, דקות 3 של הגדרה בחר מכן לאחר".  חיבור זמן" n" הגדרות



 

 מטלפון ניתוק

 .הזמן שעון למצב ותחזור Bluetooth חיבור את תפסיק כלשהו כפתור על לחיצה

 

 טיס כלי או רפואי במתקן בשעון שימוש

 לטלפון חיבור או אוטומטי אות אות שבו ראח מקום בכל או מטוס על, חולים בבית שאתה פעם בכל

 את מחדש להפעיל כדי. אותו להשבית כדי להלן ההליך את לבצע תוכל, לבעיות לגרום עלולים

 .שוב פעולה אותה את בצע, האוטומטי הזמן התאמת

 שניות שתי למשך( C) המקש את החזק, הזמן שעון מצב מלבד כלשהו במצב נמצא השעון אם. 1

 .הזמן שעון למצב כנסלהי כדי לפחות

 .כעת שנבחרה העיר שם שמוצג עד לפחות שניות שתי למשך( A) המקש את החזק. 2

 

 [.RCV] מציג זה. פעמים 14 (C) לחץ. 3

 

 .הרצויה האוטומטית הזמן התאמת הגדרת את לבחור כדי( D) על לחץ. 4

[OFF :]מושבתת אוטומטי זמן התאמת[ .ON :]מופעלת אוטומטי זמן התאמת. 

 ההגדרה ממסך לצאת כדי( A) על לחץ. 5

 

 ביטול זיווד

 .החיבור את להפסיק כדי כלשהו כפתור על לחץ, לטלפון מחובר השעון אם. 1

 

 ".G-SHOCK מחובר" הסמל על הקש. 2

 .ההתאמה את לבטל כדי הטלפון מסך על המוצגת הפעולה את בצע. 3

 אחר טלפון רוכש אתה אם  

 .הראשונה בפעם לטלפון Bluetooth חיבור ליצור שתרצה פעם בכל הההתאמ פעולת את לבצע עליך



 אוטומטית זמן התאמת

 באופן שלו הזמן הגדרות את ויתאים יום בכל מראש קבועות בשעות לטלפון יתחבר שלך השעון

 .אוטומטי

 אוטומטי בכוונון שימוש● 

 אם. מראש קבוע זמנים לוח פי על ביום פעמים ארבע שלו הזמן הגדרת את מתאים שלך השעון

 התנהלות כדי תוך אוטומטי באופן ההתאמה פעולת את יבצע הוא, זמן שעון במצב השעון את תשאיר

 לך שתידרש פעולה כל ללא, שלך היומיום חיי

 !ָחׁשּוב

 .להלן המתוארים בתנאים אוטומטית זמן התאמת לבצע יוכל לא השעון● 

ー ושל המשויך מהטלפון מדי רחוק שהשעון בזמן 

ー וכו ברדיו הפרעות בגלל אפשרית אינה אמנם תקשורת .' 

ー שלו המערכת את מעדכן שהטלפון בזמן 

 הערה

 מחוון עמדות את תקן, לטלפון להתחבר מסוגל הוא אם גם הנכונה השעה את מציין אינו השעון אם● 

 .והתאריך המחוג

 .וטומטיתא יותאם שלה הזמן, מחובר G-SHOCK עם עולמית זמן עיר מוגדרת אם● 

 12:30, בבוקר 6:30, בבוקר 12:30 בסביבות אוטומטי זמן התאמת ויבצע לטלפון יתחבר השעון● 

 .האוטומטי הזמן התאמת סיום לאחר אוטומטית הופסק החיבור. 18:30 ו. הצהריים אחר

 טיימר פעולת או עצר שעון שמדידת בזמן זמן התאמת לצורך לטלפון להתחבר יכול לא השעון● 

 .מתבצעת

 מיידית זמן התאמת מפעיל● 

 פעם בכל. לטלפון השעון בין קשר שתיצור פעם בכל אוטומטית תותאם השעון של הזמן הגדרת

 כדי להלן ההליך את בצע, שלך הטלפון זמן סמך על השעון של הזמן הגדרת את להתאים שתרצה

 .לטלפון להתחבר

 (.אחד מטר של בטווח) לשעון קרוב הטלפון את הזז. 1

 (.B) ץלח. 2

[SET ]והטלפון השעון חיבור לאחר. החיבור פעולת את החל שהשעון לציין כדי מהבהב[ ,OK ]יופיע ,

 .מהטלפון מידע סמך על שלו הזמן הגדרת את יתאים השעון ואז

 



 עולמי זמן הגדרות של תצורה קביעת

 ניתן. בהתאם להשתנות השעון של העולמי לעיתון גורם מחובר G-SHOCK עם עולמית זמן עיר ציון

 .העולמי הזמן בעיר קיץ שעון של אוטומטי למיתוג השעון הגדרות את להגדיר

 

 הערה

 .העולמי הזמן כעיר ערים 300- כ מבין לבחור לך מאפשר G-SHOCK -ל מחובר עולמי זמן● 

 שאינן משתמשים ערי עבור הגדרות להגדיר כדי G-SHOCK Connected -ב להשתמש באפשרותך● 

 G-SHOCK Connected -ב להשתמש תוכל מכן לאחר. השעון של המובנות העולמי הזמן ריבע כלולות

 .שלך העולמי הזמן כעיר משתמש עיר לבחור כדי

 

 עולמי זמן עיר בחירת● 

                                                                                            ".G-SHOCK מחובר" הסמל על הקש. 1

 .להבהב מתחיל[ CONNECT] -ש עד לפחות שניות 1.5 למשך( B) המקש את החזק. 2

                .לה[ R] מ יעבור השנייה ומחוג להבהב יפסיק[ CONNECT, ]לטלפון השעון בין חיבור נוצר כאשר

 לפני יהה בו למצב יחזור השעון ואז לרגע הצג על יופיע[ ERR, ]כלשהי מסיבה נכשל החיבור אם● 

 .החיבור הליך את שהתחלת

 

 .בשעון תשתקף העולמי הזמן הגדרת. הטלפון מסך גבי על המוצגת הפעולה את בצע. 3

 הקיץ שעון הגדרת של תצורה קביעת

                                                                                        ".G-SHOCK מחובר" הסמל על הקש. 1

 .להבהב מתחיל[ CONNECT] -ש עד לפחות שניות 1.5 למשך( B) המקש את החזק. 2

                      .לה[ R] מ יעבור השניות והמחוג להבהב יפסיק[ CONNECT, ]לטלפון השעון בין חיבור נוצר כאשר

 לפני היה בו למצב יחזור השעון ואז לרגע הצג על יופיע[ ERR, ]כלשהי מסיבה נכשל החיבור אם● 

 .החיבור הליך את שהתחלת

 



 .קיץ שעון הגדרת לבחור כדי הטלפון מסך גבי על המוצגת הפעולה את בצע. 3

                                                                                                                             "אוטומטי● "

                                                                        .אוטומטי באופן קיץ לזמן סטנדרטי זמן בין עובר השעון

                                                                                                                               "כבוי● "

                                                                                                      .סטנדרטי זמן מציין תמיד השעון

                                                                                                                               "פועל● "

 .הקיץ שעון את מציין מידת השעון

 

 בית וזמן עולמי זמן החלפת

 ".G-SHOCK מחובר" הסמל על הקש. 1

 .להבהב מתחיל[ CONNECT] -ש עד לפחות שניות 1.5 למשך( B) המקש את החזק. 2

 .לה[ R] מ ומחוג השניות יעבור להבהב יפסיק[ CONNECT, ]לטלפון השעון בין חיבור נוצר כאשר

 לפני היה בו למצב יחזור השעון ואז לרגע בתצוגה יופיע[ ERR, ]כלשהי יבהמס נכשל החיבור אם● 

 החיבור הליך את שהתחלת

 .שלך העולם זמן עם שלך הבית זמן את להחליף כדי הטלפון מסך על המוצגת הפעולה את בצע. 3

 

 הטלפונים מאתר

 נאלץ הטון. אותו ואלמצ קל שיהיה כדי בטלפון צליל להפעיל כדי הטלפון במאתר להשתמש יכול אתה

 .רטט במצב נמצא הטלפון אם גם להישמע

 !ָחׁשּוב

 .מוגבלים טלפון שיחת צלילי שבהם באזורים זו בפונקציה תשתמש אל● 

 .באוזניות הטלפון לפלט האזנה בעת זו בפונקציה תשתמש אל. גבוהה בעוצמה נשמע הטון● 

 .החיבור את סיקלהפ כדי כלשהו כפתור על לחץ, לטלפון מחובר השעון אם. 1

 שניות שתי למשך( C) המקש את החזק, הזמן שעון מצב מלבד כלשהו במצב נמצא השעון אם. 2

 .הזמן שעון למצב להיכנס כדי לפחות

 [.R] -ל תעבור השנייה שהיד עד לפחות שניות 1.5 למשך( D) המקש את החזק. 3

 .השעון עם קשר יוצר הוא כאשר צליל ישמיע הטלפון

 .הטלפון צליל שנשמע לפני שניות רמספ יידרשו● 

 



 .הטון את לעצור כדי כלשהו לחצן על לחץ 4

 השניות 30 במהלך רק הטלפון צליל את לעצור כדי שעון כפתור כל על ללחוץ באפשרותך● 

 .להישמע מתחיל שהוא לאחר הראשונות

 

 השעון הגדרות של תצורה קביעת

 G-SHOCK באמצעות אחרות והגדרות ימרהטי התחלת זמן, האזעקה זמן את להגדיר גם ניתן

Connected. 

 ".G-SHOCK מחובר" הסמל על הקש. 1

 .להבהב מתחיל[ CONNECT] -ש עד לפחות שניות 1.5 למשך( B) המקש את החזק. 2

 .לה[ R] מ ומחוג השניה יעבור להבהב יפסיק[ CONNECT, ]לטלפון השעון בין חיבור נוצר כאשר

 ,שהיכל מסיבה נכשל החיבור אם● 

[ERR ]החיבור הליך את שהתחלת לפני היה בו למצב יחזור השעון ואז לרגע בתצוגה יופיע. 

 .הטלפון מסך על המוצגת הפעולה את בצע ואז לשנות שברצונך ההגדרה את בחר. 3

 

 הבית עיר של קיץ זמן הגדרת שינוי

 ".G-SHOCK מחובר" הסמל על הקש. 1

 .להבהב מתחיל[ CONNECT] -ש עד לפחות שניות 1.5 למשך( B) המקש את החזק. 2

 .לה[ R] מ ומחוג השניה יעבור להבהב יפסיק[ CONNECT, ]לטלפון השעון בין חיבור נוצר כאשר

 ,כלשהי מסיבה נכשל החיבור אם● 

[ERR ]החיבור הליך את שהתחלת לפני היה בו למצב יחזור השעון ואז לרגע בתצוגה יופיע. 

 .הטלפון מסך על המוצגת הפעולה את בצע ואז נותלש שברצונך ההגדרה את בחר. 3

 

 השעון טעינת רמת בדיקת

 .G-SHOCK Connected באמצעות הנוכחית הטעינה רמת את לבדוק כדי שלהלן בהליך השתמש

 ".G-SHOCK מחובר" הסמל על הקש. 1

 .להבהב יתחיל[ CONNECT] -ש עד לפחות שניות 1.5 למשך( B) המקש את החזק. 2

 .לה[ R] מ ומחוג השניה יעבור להבהב יפסיק[ CONNECT, ]לטלפון השעון בין חיבור נוצר כאשר

 ,כלשהי מסיבה נכשל החיבור אם● 

[ERR ]החיבור הליך את שהתחלת לפני היה בו למצב יחזור השעון ואז לרגע בתצוגה יופיע. 



 .הטעינה רמת לבדיקת מחובר G-SHOCK -ב השתמש. 3

 

 שעון עולם 

 זמן) UTC -ו, העולם ברחבי ערים 39- מ אחת בכל הנוכחית השעה את לחפש לך שעון עולם מאפשר

 (.אוניברסלי מתואם

 .עולמי זמן למצב היכנס

 

 עולמי זמן בודק

 השעה ואחריו, כעת שנבחר העולמי הזמן העיר שם את בתחילה תציג העולמי הזמן למצב כניסה

 .זו בעיר הנוכחית

 (.A) על לחץ, עולמי זמן במצב העולמית הזמן עיר להצגת

 הערה

 המידע, שעון פעולת עם אחרת לעיר תעבור ואז מחובר G- SHOCK עם עולמית זמן עיר תבחר אם● 

 .מהשעון נמחק מחובר G-SHOCK העיר על

 

 עולמית זמן עיר הגדרת

, הקיץ שעון על השומר באזור נמצא אתה אם. עולמי שעון עיר לבחור כדי זה בסעיף בהליך השתמש

 .הקיץ שעון את להשבית או להפעיל םג תוכל

 

 הערה

, רבים במקרים[. AUTO] היא הערים כל עבור קיץ לשעון המחדל ברירת של הראשונית ההגדרה● 

 .סטנדרטית לשעה קיץ שעון בין לעבור מבלי בשעון להשתמש לך מאפשרת[ AUTO] ההגדרה

 הרצויה העיר את להציג כדי( E) -ו( D) -ב השתמש. 1

 הלחצן את שחרר. לפחות שניות שתי למשך( A) המקש את החזק, הקיץ שעון גדרתה לשינוי. 2

 .להבהב מתחיל[ AUTO] כאשר

 .קיץ שעון הגדרת לבחירת( D) השתמש. 3

 .להלן המוצג ברצף הזמינות ההגדרות דרך עוברת( D) על לחיצה כל

[ ●AUTO] 



 .אוטומטי באופן קיץ לזמן סטנדרטי זמן בין עובר השעון

[ ●OFF] 

 .סטנדרטי זמן מציין תמיד השעון

 [פועל● ]

 .הקיץ שעון את מציין תמיד השעון

 .ההגדרה ממסך לצאת כדי( A) על לחץ. 4

 

 שלך העולמית הזמן כעיר( אוניברסלי מתואם זמן) UTC בחירת

 על שלה הנוכחית השעה את ולהציג העולמית הזמן כעיר( אוניברסלי מתואם זמן) UTC להגדיר ניתן

 .זמנית בו( E) -ו( D) על הלחיצ ידי

 

 

 עולמי וזמן ביתך זמן החלפת

 שלך העולמי הזמן ואת הבית זמן את להחליף כדי( L) -ו( A) על במקביל לחץ

 

 

 סטופר

 שניות 1/10 של וביחידות, הראשונה בשעה שניות 1/1000 של ביחידות שחלף זמן מודד העצר שעון

 .שעות 24 עד למשך מכן לאחר

 לףשח הזמן מדידת

 



 

 שחלף הזמן את למדוד כדי הבאות בפעולות השתמש. 1

 

 השעה לאחר. המדידה מפגש של הראשונה לשעה שניות 1/1000 של ביחידות מוצג שחלף הזמן● 

 .שניות 1/10 של ביחידות מוצג שחלף הזמן, הראשונה

 

 .האפסים לכל שחלף הזמן את לאפס כדי( E) על לחץ. 2

 

 מדידית זמן מפוצל

 .שחלף הזמן את למדוד כדי הבאות בפעולות שהשתמ. 1

 (.מפוצל זמן) נקודה לאותה עד שחלף הזמן לסימון גורמת( E) על לחיצה● 

 

 השעה לאחר. המדידה מפגש של הראשונה בשעה שניות 1/1000 של ביחידות מוצג שחלף הזמן● 

 .שניות 1/10 של ביחידות מוצג שחלף הזמן, הראשונה

 

 .האפסים לכל שחלף הזמן את אפסל כדי( E) על לחץ. 2



 והשני הראשון המקום גמר תזמון

 .שחלף הזמן את למדוד כדי הבאות בפעולות השתמש. 1

 

 .הראשון הגמר זמן את מציג* 

 השעה לאחר. המדידה מפגש של הראשונה לשעה שניות 1/1000 של ביחידות מוצג שחלף הזמן● 

 .תשניו 1/10 של ביחידות מוצג שחלף הזמן, הראשונה

 

 .השני הגימור של השעה את להציג כדי( E) על לחץ. 2

 .האפסים לכל שחלף הזמן את לאפס כדי( E) על לחץ. 3

 

 טיימר

 הספירה לסוף מגיעים כאשר נשמע צפצוף. ידך על שצוינת התחלה משעת למטה נחשב הטיימר

 .לאחור

 .להלן המתוארים במקרים מושתק צפצוף● 

ー חלשה הסוללה כאשר 

 

 .שעות 24 עד שנייה 1 של ביחידות לאחור הספירה התחלת זמן את להגדיר ניתן

 לפני הנוכחית ההתחלה לשעת הטיימר את אפס, מתבצעת טיימר של לאחור ספירה פעולת אם● 

 זו פעולה ביצוע

 מתחילות השעה ספרות כאשר הלחצן את שחרר. לפחות שניות שתי למשך( A) המקש את החזק. 1

 להבהב השעות למספר גורם זה    .להבהב

 



 .הטיימר שעות הגדרת את לשנות כדי( E) -ו( D) -ב השתמש. 2

 (.C) על לחץ. 3

 להבהב הדקות לספרות גורם זה

 .הטיימר דקות הגדרת את לשנות כדי( E) -ו( D) -ב השתמש. 4

 (.C) על לחץ. 5

 .להבהב שניות של לספרות גורם זה

 .הטיימר שניות הגדרת את לשנות כדי( E) -ו( D) -ב השתמש. 6

 .ההגדרה ממסך לצאת כדי( A) על לחץ. 7

 

 שימוש בטיימר

 .טיימר פעולת לבצע כדי שלמטה בפעולות השתמש. 1

 

 .לאחור ספירה של הסיום תגיע מתי לך להודיע כדי שניות 10 למשך יישמע צפצוף● 

 (.E) על לחץ, ההתחלה לשעת מושהית לאחור ספירה לאיפוס● 

 .הטון את לעצור כדי כלשהו כפתור על לחץ. 2

 

 שעה לפי זמן ואות אזעקות

 שעה לפי הזמן אות. שונות אזעקות חמש עד להגדיר ניתן. האזעקה זמן יגיע כאשר יצפצף השעון

 .בשעה שעה כל לצפצף לשעון גורם

 .להלן המתוארים במקרים תקמוש האזעקה צליל● 

ー חלשה הסוללה כאשר 

ー בחשמל חיסכון 2 ברמת נמצא השעון כאשר 

 



 אזעקה הגדרות של תצורה קביעת

 שברצונך האזעקה מספר שמוצג עד[( AL5] -ל[ AL1)] האזעקה מספרי בין לגלול כדי( D) על לחץ. 1

 .להגדיר

 

 מתחילות הספרות שעות כאשר הלחצן את שחרר. לפחות שניות שתי למשך( A) המקש את החזק. 2

 .להבהב

 

 .השעות הגדרת את לשנות כדי( E) -ו( D) השתמש. 3

 

 ,שעות 12 של זמן בתזמון משתמש אתה אם● 

[P ]מציין 

 (.C) על לחץ. 4

 

 .להבהב הדקות לספרות גורם זה

 .הדקות הגדרת את לשנות כדי( E) -ו( D) -ב השתמש. 5

 להבהב האזעקה לסוג גורם זה

 (.C) על לחץ. 6

 

 .האזעקה סוג את לבחור כדי( D) השתמש .7

[DAILY :]האזעקה בזמן יום כל נשמעת אזעקה 



[1 TIME :]האזעקה בזמן אחת פעם רק נשמעת אזעקה. 

[SCHEDULE :]שצוין בתאריך נשמעת אזעקה. 

 בפעולות להשתמש ואז( A) על ללחוץ עליך יהיה, האזעקה כסוג[ SCHEDULE] ב תבחר אם● 

 .האזעקה תאריך את לציין כדי להלן המתוארות

ー (D )ו- (E :)כעת שנבחר הערך את לשנות כדי אלה בלחצנים השתמש. 

ー (C :)והיום החודש, השנה ספרות בין ההבהוב את להעביר כדי זה בלחצן השתמש. 

 

 .ההגדרה ממסך לצאת כדי( A) על לחץ. 8

 .הזמן שעון למצב לחזור כדי( C) על לחץ. 9

 

 דוגמה הגדרת● 

 יציג תמיד מוגדרות להלן האזעקה שהגדרות בזמן זמן שעון במצב לאחור האזעקה ספירת הצגת

 [.AL1] האזעקה מספר על מידע

l דיגיטלית תצוגה לתוכן הזמן שעון מצב בין אופניים על רכיבה 

 2019 ביוני 30- ב. הצהריים אחר 15:00 בשעה פגישה: 1 דוגמא

 [AL1: ]אזעקה מספר

                                                                                                                                            [SCHEDULE: ]אזעקה סוג● 

 2019 ביוני 30- ב. 15:00: אזעקה ותאריך זמן● 

 [AL5] עד[ AL2: ]אזעקה מספרי

                                                                                                              [SCHEDULE: ]אזעקה סוג● 

 עבר: אזעקה ותאריך זמן● 

 [AL1: ]אזעקה מספר בבוקר 9:00 בשעה יומית אזעקה: 2 דוגמה

 [DAILY: ]אזעקה סוג● 

 בבוקר 9:00: אזעקה זמן● 

 [AL5] עד[ AL2: ]אזעקה מספרי

 [SCHEDULE: ]אזעקה סוג● 

 עבר: אזעקה ותאריך זמן● 



 הערה

 האזעקה שעת עד פחות או קותד 30 נותרו כאשר לאחור ספירה פעולת מבצעת המצב מחוג● 

 מחוג, אזעקה של לאחור ספירה במהלך. האזעקה בזמן נשמעת שניות 10 של אזעקה. להגיע עומדת

 .הסוללה רמת את או השעון מצב את מציינת אינה המצב

 תחילי המצב מחוג,בבוקר 00:29 עד בבוקר 00:01 שבין בתקופה[ TIME 1] אזעקת מוגדרת אם● 

 זמן הגדרת אם, לדוגמא. האזעקה זמן לפני דקות 30 במקום חצות משעה הנותרת הזמן ספירת את

 .מחצות החל, דקות 15 של באורך תהיה לאחור הספירה, בבוקר 00:15 היא האזעקה

 כל של האזעקה סוג הגדרת את שנה, האזעקה ספירת זמן על צביעי המצב מחוגש רוצה אינך אם● 

 .לכולן הנוכחי התאריך לפני שבאו תאריכים והגדר[, SCHEDULE] ל האזעקות חמש

 

 שעה לפי זמן איתות או אזעקה של השבתה/  הפעלה

 עד[( SIGNAL)] השעה זמן ומסכי[( AL5] -ל[ AL1)] האזעקה מספרי בין לגלול כדי( D) על לחץ. 1

 .להגדיר שברצונך זה שמוצג

 

 .וכיבוי הפעלה לפי השעה אות את או המוצגת האזעקה את להחליף כדי( E) על לחץ. 2

 

 אזעקה של לאחור ספירה הצגת

 .שהגדרת האזעקה זמן שמגיע עד נותר זמן כמה לבדוק כדי שלהלן בהליך להשתמש תוכל

 שברצונך האזעקה מספר שמוצג עד[( AL5] -ל[ AL1)] האזעקה מספרי בין לגלול כדי( D) על לחץ. 1

 .להציג

 (.A) על לחץ. 2

 .שבחרת האזעקה לשעת עד שנותר הזמן את מראה זה

 .שתגיע עד הנותר לזמן האזעקה זמן בין התצוגה את תחליף( A) על לחיצה כל● 

 

 הערה

 .מושבתת הבאה הקרובה האזעקה אם גם מוצגת האזעקה של לאחור ספירה● 



 על ומוצג נספר האזעקה זמן מאז שחלף הזמן, עובר[ SCHEDULE] לאזעקת שנקבע הזמן כאשר● 

 לבן-שחור מסך גבי

 מאז שחלף הזמן, עובר[ TIME 1] אזעקה לשעת שנקבע הזמן כאשר[, SCHEDULE] אזעקת עם כמו● 

 מחצות החל אזעקה של לאחור לספירה יחזור זה, זה במקרה אולם. להיספר מתחיל האזעקה זמן

 במהלך הנוכחית השעה אחרי או לפני הוא האזעקה זמן אם לקבוע עליך מקל זה. הבא היום בתחילת

 .היום

 

 זמן ןשעו במצב לאזעקה שנותר זמן הצגת

 במצב האזעקה ספירת תצוגת, 17:30 לשעה ואחת 10:00 לשעה אחת, אזעקות שתי הוגדרו אם

 .להלן כמתואר תופיע האזעקה

 

 .בבוקר 9:00: הבית עיר זמן

 מוצג( שעה) בבוקר 10:00 השעה עד האזעקה ספירת זמן

 

 .בבוקר 9:30: העיר עיר זמן

 מוצג( דקות 30) בבוקר 10:00 השעה עד האזעקה ספירת זמן

 

 (אזעקה צליל) 10:00: הבית עיר זמן

 .מוצג כעת שנשמעת האזעקה של( כותרת) האזעקה מספר

 

 שניות 10 פלוס בבוקר 10:00: העיר עיר זמן

 מוצג( שניות 50, דקות 29, שעות 7) האזעקה זמן. 17:30 השעה עד האזעקה ספירת זמן



 

 אזעקה עצירת

 .אותו מפסיקה נשמע שהמצפן בזמן כלשהו כפתור על לחיצה

 

 אזעקה של כיבוי/  הפעלה מצב קביעת

 .בתצוגה להופיע המתאים לחיווי גורמים שעה לפי הזמן אות או אזעקה הפעלת

 

 

 זמן התאמת

 ידני באופן הגדרות

 .שלהלן ההליך לפי והתאריך השעה את להתאים ניתן, נייד טלפון עם תקשורת אין כאשר

 

 

 בית זמן עיר הגדרת

 השומר באזור נמצא אתה אם. שלך הבית כעיר שתשמש עיר לבחור כדי זה בסעיף בהליך השתמש

 .הקיץ שעון את להשבית או להפעיל גם תוכל, הקיץ שעון על

                                                                                                                                         הערה

, רבים במקרים[. AUTO] היא הערים כל עבור קיץ לשעון המחדל ברירת של הראשונית ההגדרה● 

 .סטנדרטית לשעה קיץ שעון בין לעבור מבלי בשעון להשתמש לך מאפשרת[ AUTO] ההגדרה

 .כעת שנבחרה העיר שם שמוצג עד לפחות שניות שתי למשך( A) המקש את החזק. 1

 

 הבית עיר את לשנות כדי( E) -ו( D) -ב השתמש. 2



 (.C) על לחץ. 3

 .קיץ שעון הגדרת לבחור כדי( D) השתמש. 4

 .להלן המוצג ברצף הזמינות ההגדרות דרך עוברת( D) על לחיצה כל

[ ●AUTO] 

 .אוטומטי באופן קיץ לזמן סטנדרטי זמן בין עובר השעון

[ ●OFF] 

 .סטנדרטי זמן מציין תמיד השעון

 [פועל● ]

 .הקיץ שעון את מציין תמיד השעון

 

 .ההגדרה ממסך לצאת כדי( A) על לחץ. 5

 

 התאריך/  השעה הגדרת

 .כעת שנבחרה העיר שם שמוצג עד לפחות שניות שתי למשך( A) המקש את החזק. 1

 

 .תהבהב לשנות שברצונך שההגדרה עד( C) על ללחוץ המשך. 2



 

 .להלן שמוצג ברצף הבאה להגדרה ההבהוב את מעבירה( C) על לחיצה כל● 

 .והשעה התאריך הגדרות את הגדר. 3

- ל 30 בין היא הנוכחית הספירה בהן לדקות מתווסף 1 .(D) על לחץ: 00 ל השניות את לאפס כדי● 

 .שניות 59

 .האחרות ההגדרות את לשנות כדי( E) -ו( D) השתמש● 

 האחרות ההגדרות את להגדיר כדי 3- ו 2 שלבים על חזור. 4

 ההגדרה ממסך לצאת כדי( A) על לחץ. 5

 

 שלך הבית כעיר( אוניברסלי מתואם זמן) UTC בחירת

 לחיצה ידי על שלו הנוכחי הזמן את וליידות הבית כעיר( אוניברסלי מתואם זמן) UTC את להגדיר ניתן

 .זמנית בו( E) -ו( D) על

 



 שעות 24 ל שעות 12 בין מעבר

 הזמן לתצוגת שעות 24 של פורמט או שעות 12 של פורמט לציין ניתן

 כעת שנבחרה העיר שם שמוצג עד לפחות שניות שתי למשך( A) המקש את החזק. 1

 פעמים שמונה( C) על לחץ. 2

 בתצוגה להבהב[ 24H] או[ 12H] גורם זה

 (.זמן שעות 24) [24H] או( זמן שעות 12) [12H] בין ההגדרה את להחליף כדי( D) על לחץ. 3

 .ההגדרה ממסך לצאת כדי( A) על לחץ. 4

 

 התאריך תתצוג פורמט שינוי

 .כעת שנבחרה העיר שם שמוצג עד לפחות שניות שתי למשך( A) המקש את החזק. 1

 .פעמים תשע( C) על לחץ. 2

 .התאריך תצוגת פורמט לבחירת מסך מציג זה

 שנה: YYYY. תאריך תצוגת פורמט לבחור כדי( D) השתמש. 3

M :חודש DD :יום 

 .ההגדרה ממסך לצאת כדי( A) על לחץ. 4

 השבוע יום שפת ציון

 .זמן שעון במצב השבוע יום לתצוגת שפות משש אחת כל לבחור ניתן

 כעת שנבחרה העיר שם שמוצג עד לפחות שניות שתי למשך( A) המקש את החזק. 1

 .פעמים 10 (C) על לחץ. 2

 .להבהב השפה להגדרת גורם זה

 אנגלית[: ENG. ]שפה לבחירת( D) השתמש. 3

[ESP :]ספרדית [FRA :]צרפתית [DEU :]גרמנית [ITA :]איטלקית [PyC :]רוסית 

 .ההגדרה ממסך לצאת כדי( A) על לחץ. 4

 

 תארוה

 .בחושך לצפייה להדליק שתוכל LED נורת יש לשעון

 שהשעון פעם בכל אוטומטי באופן התצוגה את המאירה אוטומטית תאורה פונקציית גם יש לשעון

 .בחושך לקריאה זווית



 

 ידני באופן התצוגה הארת

 .להישמע תתחיל האזעקה אם מטיתאוטו תיכבה LED -ה נורת● 

 

 אוטומטי אור

 ממוקם שהשעון פעם בכל אוטומטי באופן תידלק התצוגה תאורת, מופעלת אוטומטית תאורה אם

 .חשוך הוא כאשר ומעלה מעלות 40 של בזווית

 

 

 !ָחׁשּוב

 

 ומעלה מעלות 15 של אופקית בזווית נמצא השעון כאשר כראוי פועל אינו אוטומטי שאור ייתכן● 

 .למטה באיור שמוצג כפי, מאופק

 

 ידי על מאור חסום השעון אם הסוללה את ולהריץ כוונה ללא לפעול עשויה אוטומטית תאורה● 

 .שלך השרוול

, קורה זה אם. אוטומטי אור של תקינה לפעולה להפריע יכולים מגנטיות או סטטי-אלקטרו מטען● 

 .שוב שלך הפנים לכיוון אותה לכוון ואז זרועך את להוריד נסה

, האוטומטי האור מתג הפעלת בשל זאת. קל רעשנים בקול להבחין עשוי אתה השעון הזזת בעת● 

 .תקלה על מעיד לא זה. הנוכחי השעון כיוון את הקובע

 

 הערה

 .הבאים מהתנאים אחד מתקיים כאשר מושבתת אוטומטית תאורה● 

ー אחר צליל או טיימר התראת, אזעקה 

 

 האוטומטית התאורה הגדרת של תצורה קביעת

 .הזמן שעון למצב היכנס. 1



 

 .כעת שנבחרה העיר שם שמוצג עד לפחות שניות שתי למשך( A) המקש את החזק. 2

 

 [.AUTO] להצגת פעמים 12 (C) על לחץ. 3

 

 .ונטרול הפעלה בין אוטומטי אור בין לעבור כדי( D) על לחץ. 4

[ON :]הפנים לכיוון מכוון השעון כאשר נדלקת הארה. 

[OFF :]הפנים לכיוון מכוון השעון כאשר נדלקת אינה הארה. 

 .ההגדרה ממסך לצאת כדי( A) על לחץ. 5

 

 ההארה משך ציון

 .התאורה כמשך שניות שלוש או שניות 1.5 לבחור יכול אתה

 .הזמן שעון למצב היכנס. 1

 

 כעת שנבחרה העיר שם שמוצג עד לפחות שניות שתי למשך( A) המקש את החזק. 2

 

 [.LIGHT] להצגת פעמים 13 (C) לחץ. 3

 

 .התאורה משך הגדרות שתי בין לעבור כדי( D) על לחץ. 4



 

 שניות 1.5 של תאורה[: 1]

 שניות 3 של תאורה[: 3]

 .ההגדרה ממסך לצאת כדי( A) על לחץ. 5

 

 כיול מחוגי השעון 

 בתצוגה מהזמן שונה להיות המחוגים ידי על המצוין לזמן לגרום יכולים חזקים השפעה או מגנטיות

 בצע כיול מחוגים, קורה זה אם. הדיגיטלית

 .הזמן שעון למצב היכנס. 1

 .להבהב מתחיל[ 00] כאשר הלחצן את שחרר. לפחות שניות 5 למשך( A) המקש את החזק. 2

 .את כיול המחוגים מאפשר זה

 

 .אותה ליישר כדי( E) -ו( D) -ב השתמשו, 12 בשעה מחוג השניות אינו אם. 3

 .מצבה מחוג יישור של התאמה מאפשר זה (.C) על לחץ. 4

 

 .אותו ליישר כדי( E) -ו( D) השתמש, 12 בשעה אינה המצב מחוג אם. 5

 .והדקות השעות של התאמה מאפשר זה (.C) על לחץ. 6

 

 אותם ליישר כדי( E) -ו( D) השתמש, 12 בשעה אינם מחוג השעות והדקות אם. 7

 .ההגדרה ממסך לצאת כדי( A) על לחץ. 8



 השתקת כפתורים

 .כפתור על לחיצה בעת שנשמע הטון את להשבית או להפעיל כדי שלמטה בהליך השתמש

 .כעת שנבחרה העיר שם שמוצג עד לפחות שניות שתי למשך( A) המקש את החזק. 1

 

 .בתצוגה להבהב[ MUTE] או♪[  KEY] גורם זה .פעמים 11 (C) על לחץ. 2

 

 צליל[: MUTE. ]מופעל הפעולה צליל♪[:  KEY] .[MUTE] או♪[  KEY] לבחור כדי( D) -ב השתמש. 3

 .מושתק הפעולה

 

 .ההגדרה ממסך לצאת כדי( A) על לחץ. 4

 הערה

 .מושתק הפעולה צליל כאשר גם יישמעו עדיין וטיימר אזעקה שצלילי לב שים● 

 

 בחשמל לחיסכון פונקציה הגדרות של תצורה קביעת

 .כעת שנבחרה העיר שם שמוצג עד לפחות שניות שתי למשך( A) המקש את החזק. 1

 [.P.SAVE] מציג זה(. C) על פעמים 15 לחץ. 2

 

 (.כבויה) מושבתת לבין( מופעלת) מופעלת בין ההגדרה את להחליף כדי( D) על לחץ. 3

 .מושבת בחשמל חיסכון[: OFF. ]מופעל בחשמל חיסכון[: מופעל]

 ההגדרה ממסך לצאת כדי( A) על לחץ. 4

 

 

 



 .המפעל של הראשוניות המחדל לברירות למטה השעון הגדרות את להחזיר כיצד מסביר זה סעיף

 שעון הגדרות● 

 עצר שעון● 

 טיימר● 

 אזעקה● 

 

 .כעת שנבחרה העיר שם שמוצג עד לפחות שניות שתי למשך( A) המקש את החזק. 1

 .להבהב לשניות גורם זה (.C) על פעמיים לחץ. 2

 מפסיק[ RESET] כאשר הלחצן את שחרר. לפחות שניות חמש למשך( E) המקש את החזק. 3

 .להבהב

 

 אחר זמן לאזור עוברים

 .יעד למיקום השעון של והשעה היום הגדרות את בקלות לשנות כדי שלמטה בהליך השתמש

 למטוס העלייה לפני● 

 

 .שלכם ביעד הנוכחית לשעה העולמי הזמן את הגדירו. 1

 .אוטומטית זמן התאמת השבת. 2

 

 ליעד ההגעה לפני, במטוס● 

 .היעד של הזמן אזור זמן עם המקור של הזמן אזור זמן את החלף. 1

 ההגעה לאחר● 

 .אוטומטית זמן התאמת אפשר. 1

 .הזמן הגדרת את התאם. 2


