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 .פעולות הלחצנים מסומנות באמצעות האותיות שמופיעות באיור •

 

 הדרכה כללית

 .להארת התצוגה  Bבכל מצב, לחצו על • .כדי לעבור ממצב למצב  Cלחץ על •

 

 תצוגת שעה

 T- (Time 1) 1מאפשרת לך להגיע במהירות וממנה אל  Multi Time Time Time Modeהתכונה

  Local Times. LocalהםT- 4 ו- T-T ,2- ,3הוא זמן הבית שלך בעיר, ו T-T .(Time 4) 4- 1דרך

Times 1נשמרים מסונכרנים עם זמן הבית שלך). • -(T  האזור הגרפי שבראש המסך מציג את זמן

 ".לפרטים על קריאת האזורים הגרפיים, ראה "אזורים גרפיים T)- .(1כחיהבית הנו

 

 ןכל לחיצה על המחזורים המוצגת ברצף שלהל מעבר בין מסכי זמן

 



באפשרותך לשנות  • .מוצג, הלחיצה תהיה היום של היום Home Time Time (T- (1בזמן שהמסך •

 T-2, T-(T ,3- ,(4מקומיים זמניםעבור  • .בלבד T)- (1את השעה הנוכחית עבור שעון הבית שלך

   .DSTבאפשרותך לשנות את קוד העיר ואת הגדרת

 ךשינוי העיר הנוכחית הגדרות שעה ותארי

 

  T)-(1 כדי להציג את המסך הנוכחי של זמן עיר ביתית-  Dהשתמש ב. 1

 עד שהשניות יתחילו להבהב, המציינות את מסך ההגדרות  Aלחץ על 2.

 תי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג להלן כדי לבחור הגדרות אחרוכד  Cלחץ על 3. .

 

כדי לשנות אותה כמתואר  -  Bוב -  Dכאשר ההגדרה שברצונך לשנות מהבהבת, השתמש ב 4.

 .להלן

 

חודש,  ,יום השבוע מוצג אוטומטית בהתאם לתאריך )שנה • .כדי לצאת ממסך ההגדרה  Aלחץ על 5.

 (יום

 

   (DST)שעון קיץ

 

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

  לבין זמן רגיל  DSTכדי להחליף את זמן שמירת הזמן בין



  T)-1(כדי להציג את השעה הנוכחית -  Dהשתמש ב 1.

 ניות יתחילו להבהב, המציינות את מסך ההגדרותעד שהש  Aלחץ על 2.

 להצגת מסך ההגדרות  Cלחצו על 3. .

DST. .4  לחץ עלD  (כדי לעבור בין שעון קיץ )מוצג( לבין זמן רגיל )מוצג 

כדי  'מופיע על המסך 'זמן שמירת זמן -  DSTמחוון ה • .כדי לצאת ממסך ההגדרה  Aלחץ על 5. .

 .לציין כי שעון קיץ מופעל

 

 פורמט שעה-12/24

מופיע משמאל לספרות השעה לשעות בטווח הצהריים עד   P (PM)השעות, מחוון 12בתבנית בת  •

 11:59. ולא מופיע סימן שמאלה משעות הספרות לזמנים בטווח של חצות עד 11:59השעה 

 , ללא כל מחוון23: 23-00: 0מוצגים בטווח שבין שעות, הזמנים  24בתבנית  • .

 .שעות שתבחר במצב 'שמירת זמן' תחול בכל שאר המצבים 24שעות /  12תבנית השעון של  • .

ניתן לבחור כל אחד מקודי העיר בטבלה בחלק האחורי של מדריך  שינוי הגדרת העיר של זמן מקומי

 זה כעיר זמן מקומי

הגדרות העיר שלה ברצונך לשנות ולאחר מכן החזק אותה כלפי  הצג את השעה המקומית שאת 1. .

 בערך שתי שניות עד שקוד העיר הנוכחי מתחיל לפעול A מטה

 מערב( כדי לבחור את קוד העיר הרצוי - ) Bמזרח( וב - ) Dהשתמש ב 2. .

 להצגת מסך ההגדרות  Cלחצו על 3. .

DST. .4  לחץ עלD  זמן רגיל )מוצג כדי לעבור בין שעון קיץ )מוצג( לבין( 

  A.לאחר שההגדרות נראות כרצונך, הקש על 5.

 

השתמש בהליך הבא כדי לשנות את זמן הבית הנוכחי שלך לכל אחד  שינוי זמן הבית שלך בעיר

 משלושת הטיימס המקומי

 .כדי להציג את השעה המקומית שבה ברצונך להפוך את זמן הבית שלך  Dבמצב זמן, לחץ על 1. .

                                                                                                                 זמנית-בו-  Bו  Aלחץ על .2

 LED תאורה .את זמן הבית החדש שלך 1פעולה זו הופכת את הזמן המקומי שבחרת בשלב  • .

ניתן להאיר  • אמצעי זהירות האזהרה .דיודה פולטת אור( מאירה את התצוגה לקריאה קלה בחושך(

                                                 את התאורה המסופקת על ידי האור, כאשר הם נראים תחת אור שמש ישיר

                                                                             ת כבויה בכל פעם שנשמעת אזעקההארה אוטומטי • .

בכל מצב )למעט כאשר מסך הגדרה  להדליק את האור .שימוש תכוף באורות פועל על הסוללה • .

                                                                            כדי להדליק את התאורה  Bמופיע בתצוגה(, לחץ על

  ,Bשניות כהארה. כאשר תלחץ על 3שניות או  1.5ניתן להשתמש בהליך שלמעלה כדי לבחור  • .

 .שניות, בהתאם להגדרת משך ההארה הנוכחי 3שניות או  1.5 התאורה תישאר דולקת

 

 



 שעון עולם 

 

                                             אזורי זמן( ברחבי העולם 31ערים ) 48-שעון העולם מציג את הזמן הנוכחי ב 

כדי   .Cכל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב זמן עולמי, שאותו אתם מזינים על ידי לחיצה על • .

            כדי לגלול מזרחה דרך קודי עיר  D, לחץ עלבמצב זמן עולמי להציג את השעה עבור קוד עיר אחר

אם השעה הנוכחית עבור עיר  • ."לקבלת מידע מלא אודות קודי ערים, ראה "טבלת קוד העיר • .

 .שגויה, בדוק את הגדרות הזמן ושעת אזור הזמן שלך, ובצע את השינויים הדרושים

 

 כדי להחליף בין קוד עיר בין זמן רגיל לשעון קיץ

 

מזרח( כדי להציג את קוד העיר )אזור זמן( אשר הגדרת הזמן  - ) Dעולמי, השתמש ב במצב זמן. 1

 הרגיל / שעון קיץ שברצונך לשנות

לא   DST)מוצג( לבין זמן רגיל  DST)למשך כשניה אחת כדי לעבור בין שעון קיץ  Aלחצו על 2. .

                                                                                                                                   מוצג

                                         לת שעון הקיץמופיע בתצוגה בכל פעם שתציג קוד עיר שעבורו מופע  DSTמחוון • .(

משפיעה רק על קוד העיר המוצג כעת. קודי עיר   DST / Standard Standardשים לב שההגדרה • .

-  UTCשים לב שאינך יכול לעבור בין שעה רגילה לבין שעון קיץ בזמן ש • .אחרים אינם מושפעים

 .נבחר כקובעת העיר

כדי להציג -  Dב זמן עולמי, השתמש בבמצ .1 כדי לשנות את העיר הבית זמן לעיר הנוכחית העולם

פעולה זו • זמנית. -בו-  Bו  Aלחץ על .2 .את העיר שברצונך להפוך את עיר הבית החדשה שלך

 ךאת עיר הבית החדשה של 1הופכת את עיר הזמן העולמי שבחרת בשלב 

 שעון מעורר

 



זעקה חד השעון שלך כולל סך של חמש אזעקות, שכל אחת מהן ניתן להגדיר כמו אזעקה יומית או א

                                                                                                                                            פעמית

                                                                          אזעקה יומית: צלילים בזמן קבוע מראש בכל יום • .

 .שעון מעורר חד פעמי: נשמע פעם אחת בזמן שנקבע מראש ולאחר מכן מושבת באופן אוטומטי • .

                         אתה יכול גם להפעיל אות שעה שעה אשר גורם לשעון לצפצף פעמיים בכל שעה על השעה

                 .Cזעקה, אותו אתה מזין על ידי הקשה עלכל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב הא • .

 .זמן העיר אזעקות לפעול בתיאום עם הבית הנוכחי •

 כיוון שעון  מעורר

כדי לגלול בין מסכי ההתראה עד להצגת מספר האזעקה  -  Dבמצב ההתראה, השתמש ב 1.

 שברצונך להגדיר

 

עד להופעת הגדרת השעה של שעת ההתראה, מה   A, החזק את מקשלאחר בחירת התראה 2. .

                                                                                                        שמראה את מסך ההגדרות

 פעולה זו מפעילה באופן אוטומטי את ההתראה החד פעמית • .

 .כדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג להלן כדי לבחור הגדרות אחרות  Cלחץ על 3. .

 

 .כדי לשנות אותה כמתואר להלן-  Bו-  Dכאשר הגדרה מהבהבת, השתמש ב .4

 

 כדי לצאת ממסך ההגדרה. Aלחץ על  5.

 

 תפעול השעון המעורר

 שניות, ללא קשר למצב שבו השעון נמצא. 10צליל ההתראה נשמע בזמן שנקבע מראש למשך 

 אזעקה ושעה שעה פעולות האות מבוצעות בהתאם לזמן זמן שמירת זמן.• 

 לחצן כלשהו. כדי להפסיק את צליל ההתראה לאחר שהוא מתחיל להישמע, לחץ על• 

 כדי לבדוק את ההתראה

 כדי להאזין לאזעקה. Dבמצב 'אזעקה', החזק את מקש 

 כדי להפעיל או לבטל התראה

 כדי לבחור התראה. D -במצב ההתראה, השתמש ב  1.



 כדי לעבור בין הגדרות ההתראה כפי שמוצג להלן. Aלחץ על  2.

 

                                                                      בכל המצבים, מוצג מחוון ההתראה על האזעקה המופעלת כעת •

                                 כדי להפעיל ולכבות את השעון שעה .השעון המעורר מהבהב בזמן שההתראה נשמעת • .

                                                              אות כדי לבחור את השעה לשעה -  Dבמצב ההתראה, השתמש ב 1.

                                                                                                  כדי לעבור ולכבות אותו  Aלחץ על 2. .

 .ים כאשר פונקציה זו מופעלתהשלט שעה על הצג מוצג על הצג בכל המצב • .

 

 טיימר

 

 טיימר הספירה לאחור 

שעות. אזעקה נשמעת כאשר הספירה לאחור מגיעה  24ניתן להגדיר בטווח של שנייה אחת עד 

  C.כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב טיימר ספירה לאחור, שהזנת על ידי לחיצה על • .לאפס

 כדי להגדיר את טיימר הספירה לאחור

זמן ההתחלה של הספירה לאחור מופיע בתצוגה במצב טיימר ספירה לאחור, החזק כלפי  כאשר. 1

 מטה עד שהזמן ההתחלתי של הספירה לאחור מתחיל להבהב, המציין את מסך ההגדרות

 

 כדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג להלן כדי לבחור הגדרות אחרות  Cלחץ על 2. .

 



( כדי לשנות את הפריט -) -וב  -  (+) Dהשתמש ב כאשר ההגדרה שברצונך לשנות מהבהבת, 3. .

 שעות, בחר 24כדי לקבוע שעת התחלה של  • .המהבהב

 .כדי לצאת ממסך ההגדרה  Aלחץ על 4. .

 

במצב ספירה לאחור כדי להפעיל את טיימר   Dלחץ על כדי להשתמש בטיימר הספירה לאחור

 הספירה לאחור

 

עם סיום הספירה לאחור, האזעקה נשמעת למשך עשר שניות או עד שתפסיק אותה בלחיצה על  . •

לחצן כלשהו. זמן הספירה לאחור מאופס באופן אוטומטי את הערך ההתחלתי שלו כאשר נשמעת 

 ההתראה

שוב כדי לחדש   Dבזמן שמדובר בפעולה ספירה לאחור כדי להשהות אותה. לחץ על  Dלחצו על • .

ידי -על) כדי להפסיק לחלוטין את פעולת הספירה לאחור, השהה אותה תחילה • .ירה לאחוראת הספ

פעולה זו מחזירה את זמן הספירה לאחור לערך ההתחלתי   .Aולאחר מכן לחץ על  (Dהקשה על

 .שלה

 סטופר

 סופיםסטופר מאפשר לך למדוד את הזמן שחלף, פעמים פיצול, ושני 

 שניות 59.99דקות,  59שעות,  32טווח תצוגה של סטופר הוא  • .

 עד שתעצור אותואו שעון עצר ממשיך לרוץ, מפעיל מחדש מאפס לאחר שהוא מגיע לגבול שלו,  • .

 סטופר פעולת המדידה של שעון העצר נמשכת גם אם תצא ממצב • .

יציאה ממצב סטופר )שעון עצר( כאשר זמן פיצול קפוא על הצג מנקה את זמן הפיצול וחוזר  • .

 ידת זמן שחולפהלמד

  Cכל הפעולות שבקטע זה מבוצעות במצב סטופר, שהזנת על ידי לחיצה על • .

 

 

 



 

חלק זה מכיל מידע מפורט וטכני יותר אודות פעולת השעון. הוא מכיל גם אמצעי זהירות חשובים 

 ישנם שני אזורים גרפיים אזורים גרפיים .הערות על התכונות השונות של פונקציות של השעון הזה

 - B.ו  Aבשם

 

 

במצב שמירת זמן ומצב זמן עולמי, קטעים מציינים את השעה הנוכחית )ביחידות של   :Aאזור גרפי •

שניות(. במצב שעון עצר טיימר ומצב שעון עצר, מקטעים מצביעים על מדידת הטיימר השוטפת  10

 שנייה 1/10)ביחידות של 

דקה  T)- ,(1את השעה הנוכחית של שעה ביתיתבכל המצבים, המקטעים מציינים   :Bאזור גרפי • .(

 .ושניה

 תפעול כפתורים

צליל הפעולה של הלחצנים נשמע בכל פעם שתלחץ על אחד מלחצני השעון. ניתן להפעיל או 

גם אם תכבה את צליל הפעולה של  • .להשבית את צליל ההפעלה של הלחצן בהתאם לצורך

 .יפית יפעלו כרגילהלחצנים, ההתראות, אות השעה שעה והאזעקה הספצ

 

 

 גלילה

משמשים במצבים שונים ובמסכי הגדרה לגלול בין הנתונים בתצוגה. ברוב המקרים,  D -ו Bהלחצנים 

 החזקת לחצנים אלה במהלך פעולת גלילה מגילה במהירות גבוהה.

 םמסכים ראשוניי

כאשר אתה מזין את 'שעון עולמי' או 'מצב אזעקה', הנתונים שבהם צפית כאשר יצאת מהמצב 

 מופיעים תחילה.

 שמירת זמן

גורם להגדלת הדקות  59עד  30, כאשר הספירה הנוכחית נמצאת בטווח של 00איפוס השניות עד • 

 מבלי לשנות את הדקות. 00 -, השניות מאופסות ל 29עד  00. בטווח של 1 -ב 

 .2099עד  2000ניתן להגדיר את השנה בטווח של • 

ים ושנים מעוברות. לאחר היומן האוטומטי המובנה של השעון מאפשר הקצבה של אורכים שונ• 

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


