הוראות הפעלה לשעון  AMW-830מנגנון 5574/2747

•בהתאם לדגם השעון שלך ,טקסט התצוגה מופיע כדמויות כהות על רקע בהיר ,או כנתונים בהירים
על רקע כהה .כל תצוגות הדגימה במדריך זה מוצגות באמצעות דמויות כהות על רקע בהיר
• .פעולות הכפתור מסומנות באמצעות האותיות המוצגות באיור
•  .שים לב שאיורי המוצר במדריך זה מיועדים לעיון בלבד ,ולכן המוצר בפועל עשוי להיראות שונה
במקצת ממה שתואר באיור.

הוראות הפעלה כלליות

•לחץ על  Cכדי לעבור ממצב למצב .לאחר ביצוע פעולה (למעט ) Bבמצב כלשהו ,לחיצה על  Cתחזור
למצב שמירת זמן
• .כדי לחזור למצב שמירת זמן מכל מצב אחר ,הקישו  Cלמשך כשנייה.

תכונה חזרה אוטומטית
• השעון חוזר אוטומטית למצב שמירת זמן אם לא מבצעים פעולות כפתור במשך שתיים או שלוש
דקות במצב הטלממו ,האזעקה או הגדרת המחוגים.
• אם אתה משאיר מסך עם ספרות מהבהבות או סמן על הצג במשך שתיים או שלוש דקות מבלי
לבצע פעולה כלשהי ,השעון יוצא אוטומטית ממסך ההגדרה.
• החזקת  Cלמשך כשנייה בכל מצב קופצת ישירות למצב שמירת הזמן .פעולה זו אינה פועלת כאשר
מסך הגדרה מופיע על הצג.
גלילה
• כפתורי  Bו D -משמשים במצבים שונים ומסכי הגדרה כדי לגלול בין הנתונים שעל הצג .ברוב
המקרים ,לחיצה ממושכת על לחצנים אלה במהלך פעולת גלילה גוללת בין הנתונים במהירות גבוהה.

תצוגת שעה
שעון זה כולל תזמון זמן דיגיטלי ואנלוגי נפרד .הנהלים לקביעת השעה הדיגיטלית והזמן האנלוגי
שונים זה מזה.
• במצב שמירת זמן ,לחץ על  Aכדי להחליף את התצוגה בין מסך התאריך למסך הזמן.

זמן ותאריך דיגיטלי
השתמש במצב שמירת זמן כדי להגדיר ולהציג תצוגה דיגיטלית של השעה והתאריך הנוכחיים .בעת
קביעת השעה הדיגיטלית ,באפשרותך גם להגדיר הגדרות לשעות הקיץ (שעון קיץ או .)DST
לקביעת השעה והתאריך הדיגיטלי

 .1במצב שמירת זמן ,החזק את מקש  Aעד שהשניות מתחילות להבהב
 .2לחץ על  Cכדי להזיז את המהבהב ברצף המוצג למטה כדי לבחור בהגדרות האחרות.

3.כאשר ההגדרה שברצונך לשנות מהבהבת ,השתמש ב  Bו - Dכדי לשנות אותה כמתואר להלן.

.4לחץ על  Aכדי לצאת ממסך ההגדרות.
כדי לעבור בין תזמון זמן של  12שעות ו  24שעות במצב שמירת זמן ,לחץ על  Dכדי לעבור בין
שמירת זמן של  12שעות (מסומנת על ידי  Aאו  Pבתצוגה) ,או שמירת זמן של  24שעות
• .עם הפורמט של  12שעות ,מחוון ) P (PMמופיע בתצוגה לזמנים בטווח הצהריים עד השעה 11:59
בערב .ומחוון ) A (AMמופיע לזמנים בטווח של חצות עד  11:59בערב
• .עם הפורמט של  24שעות ,הזמנים מוצגים בטווח  0:00עד  ,23:59ללא שום אינדיקטור
• .הפורמט של שמירת זמן של  12שעות  24 /שעות שאתה בוחר במצב שמירת זמן מיושם בכל
המצבים .הגדרת שעון קיץ שעון דיגיטלי ) (DSTשעון קיץ (שעון קיץ) מקדם את הגדרת הזמן הדיגיטלי
בשעה משעה רגילה .זכור כי לא כל המדינות ואפילו אזורים מקומיים משתמשים בשעון הקיץ.

כדי לעבור בין זמן הדיגיטלי של מצב שמירת זמן בין  DSTלזמן רגיל
 .1במצב שמירת זמן ,החזק את מקש  Aעד שהשניות מתחילות להבהב ,מה שמצביע על מסך
ההגדרה
 .2לחץ פעם אחת על  Cכדי להציג את מסך הגדרת DST
 .3לחץ על  Dכדי לעבור בין שעון הקיץ מוצג  ONלבין השעה הרגילה OFF
 .4לחץ על  Aכדי לצאת ממסך ההגדרות
• .מחוון  DSTמופיע במצב הגדרת שמירת זמן ,אזעקה וכף יד כדי לציין שזמן קיץ מופעל .קביעת זמן
אנלוגי בצע את ההליך שלהלן כאשר הזמן המצוין על ידי הידיים האנלוגיות אינו תואם לזמן התצוגה
הדיגיטלית.

כיוון זמן האנלוגי

במצב שמירת זמן ,לחץ על  Cשש פעמים כדי להיכנס למצב הגדרת המחוגים
 2.החזק את מקש  Aעד שהזמן הדיגיטלי הנוכחי מתחיל להבהב
 .3לחץ על  Dכדי לקדם את הגדרת הזמן האנלוגי ב 20 -שניות • .לחיצה ממושכת על  Dמקדמת את
הגדרת הזמן האנלוגי במהירות גבוהה • .אם עליך לקדם את הזמן האנלוגי בדרך ארוכה ,לחץ על D
ו - Bבו זמנית .זה נועל את תנועת המחוגים במהירות גבוהה ,כך שתוכלו לשחרר את שני הכפתורים.
תנועת ידיים במהירות גבוהה נמשכת עד שתלחץ על כפתור כלשהו .זה גם ייפסק אוטומטית לאחר

הזמן שמתקדם  12שעות או אם אזעקה (אזעקה יומית ,איתות זמן לשעה או אזעקת ספירה לאחור)
מתחילה להישמע
.4לחץ על  Aכדי לצאת ממסך ההגדרות • .כדי לחזור למצב שמירת זמן ,לחץ עלC.

איחסון מידע Telememo

מאפשר לך לאחסן עד  30רשומות ,שכל אחת מהן מכילה נתוני שם ומספר טלפון .רשומות ממוינות
אוטומטית על פי תווי השם .ניתן לזכור רשומות על ידי גלילה דרכם בתצוגה • .ברשומת מצב
Telememoיש שדה שם ושדה מספרים • .כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב  Telememo,אליו
אתה נכנס על ידי לחיצה על C
ליצירת רשומת טלממו חדשה

 .1במצב הטלממו ,לחץ על  Bו - Dבו זמנית כדי להציג את מסך הנתונים החדש • .מסך הנתונים
החדש מציג ——— ,מה שמצביע על כך שאין טקסט בשדה השם • .אם מסך הנתונים החדש אינו
מופיע ,פירושו שהזיכרון מלא .כדי לאחסן רשומה אחרת ,תחילה עליך למחוק חלק מהרישומים
המאוחסנים בזיכרון
 .2החזק את מקש  Aעד שהסמן המהבהב ( )-יופיע בשדה השם של התצוגה ,המציין את מסך
ההגדרה
 .3השתמש ב - Dו - Bכדי לשנות את הדמות במיקום הסמן בשדה השם .הדמות משתנה ברצף הבא.

 .4כאשר הדמות הרצויה נמצאת במצב הסמן ,לחץ על  Cכדי להזיז את הסמן ימינה.
 .5חזור על שלבים  3ו  4-עד שהשם יושלם.
• באפשרותך להזין עד שמונה תווים לשם.
 .6לאחר הזנת השם ,לחץ על  Cפעמים רבות ככל שצריך כדי להעביר את הסמן לשדה המספר.
 .7השתמש ב - Dו - Bכדי לשנות את הדמות במיקום הסמן בשדה המספר .הדמות משתנה ברצף
הבא.

 .8כאשר התו הרצוי נמצא במצב הסמן ,לחץ על  Cכדי להזיז את הסמן ימינה.
 .9חזור על שלבים  7ו  8-עד שתשלים את הזנת המספרים.
• באפשרותך להזין עד  16ספרות עבור המספר.
 .10לחץ על  Aכדי לאחסן את הנתונים ולחזור למסך הקלטות(  Telememoללא הסמן • ).לאחר
לחיצה על  Aלשמירת נתונים ,השם מהבהב כשעה אחת כדי לציין שמיון רשומות • .שים לב שלקלט
חייב להיות קלט בשדה השם ,אחרת לא תוכל לאחסן אותו.
לזכור רשומות טלממו
במצב הטלממו ,לחץ על  )+( Dכדי לגלול ברשומות הטלממו שבתצוגה.
• נתוני שמות מופיעים רק כאשר גולשים ברשומות הטלממו.
• לחץ על  Aכדי להחליף את המסך בין שדות השם ומספר

• השם והמספר גללו מימין לשמאל בתצוגה .מפריד  /ים מוחדרים בין התו האחרון לתו הראשון של
הנתונים.
• לחיצה על  Dבזמן שהרשומה האחרונה של הטלממו מופיעה בתצוגה גורמת למסך הנתונים החדש
להופיע.

לעריכת רשומת טלממו
 .1במצב הטלממו ,השתמש ב D -כדי לגלול ברשומות ולהציג את הרשומה שברצונכם לערוך.
 .2החזק את מקש  Aעד שהסמן המהבהב יופיע בתצוגה.
 .3השתמש ב C -כדי להזיז את המהבהב לדמות שברצונך לשנות.
 .4השתמש ב B -ו D -כדי לשנות את הדמות.
• לפרטים על הזנת תווים ,ראה "ליצירת רשומת טלממו חדשה" (שלב  3לקליטת שם ו 7 -לקליטת
מספרים).
 .5לאחר ביצוע השינויים שאתה רוצה ,לחץ על  Aכדי לאחסן אותם ולחזור למסך הקלטות
.Telememo
למחיקת רשומת טלממו
 1.במצב הטלממו ,השתמש ב D -כדי לגלול ברשומות ולהציג את הרשימה שברצונך למחוק.
 .2החזק את מקש  Aעד שהסמן המהבהב יופיע בתצוגה.
 .3לחץ על  Bו - Dבמקביל כדי למחוק את הרשומה • .נראה כי  CLRמעיד על מחיקת הרשומה .לאחר
מחיקת הרשומה ,הסמן מופיע בתצוגה ,מוכן לקלט . .4הזן נתונים או לחץ על  Aכדי לחזור למסך שיא
הטלממו.

שעון עולם

זמן העולמי מציג באופן דיגיטלי את השעה הנוכחית ב  30-ערים ( 29אזורי זמן) ברחבי העולם • .כל
הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב זמן עולמי ,אליו אתה נכנס על ידי לחיצה על  Cזמן עולמי
הגדרות הזמן של מצב שמירת הזמן ומצב הזמן העולמי אינן תלויות זו בזו ,לכן עליכם לבצע הגדרות
נפרדות עבור כל אחת מהן .שעון זה מוגדר מראש עם מספר קודי עיר ,שכל אחד מהם מייצג את
אזור הזמן בו נמצאת העיר • .בכל פעם שאתה משנה את הגדרת הזמן עבור כל עיר במצב זמן
עולמי ,ההגדרות של כל הערים האחרות משתנות בהתאם.
• אם המיקום שלך אינו נכלל בקודי העיר שנקבעו מראש ,בחר את קוד העיר שנקבע מראש שנמצא
באותו אזור שבו אתה נמצא.
לקבוע את זמן העולם
 .1במצב הזמן העולמי ,לחץ על  Dכדי לגלול דרך קודי העיר.

 .2החזק את מקש  Aעד שהגדרת  DST On / Offשל זמן העולם תתחיל להבהב ,מה שמצביע על
מסך ההגדרה.
 3.לחץ על  Cכדי להזיז את המהבהב ברצף המוצג למטה כדי לבחור בהגדרות האחרות.

 .4כאשר הגדרה מהבהבת ,השתמש ב D -ו B -כדי לשנות אותה.
• לחיצה על  Dו B -בו זמנית בזמן שכל הגדרת זמן עולמי מהבהבת גורמת לזמן המוצג להשתנות
לאותה הגדרה של זמן מצב מצב הזמן הנוכחי.
• כאשר נבחרה הגדרת  DSTלמצב הפעלה  /כיבוי (מהבהב) ,לחץ על  Dכדי לעבור בין שעון קיץ ()ON
לזמן רגיל (.)OFF
• בעוד הגדרת השעה או הדקות נבחרה (מהבהב) ,השתמש ב )+( D -וב )-( B -כדי לשנות אותה.
 5.לחץ על  Aכדי לצאת ממסך ההגדרות.

לצפייה בשעה בקוד עיר אחר
במצב הזמן העולמי ,לחץ על  Dכדי לגלול דרך קודי העיר.

כדי לעבור בין זמן קוד עיר בין שעון רגיל לשעון שעון קיץ

 .1במצב זמן עולמי ,השתמש ב D -כדי להציג את קוד העיר שאת הגדרת השעה הרגילה שלו  /שעון
קיץ ברצונך לשנות.
 .2החזק את מקש  Aעד שהגדרת  DST On / Offשל זמן העולם תתחיל להבהב ,מה שמצביע על
מסך ההגדרה.
 .3לחץ על  Dכדי לעבור בין שעון הקיץ ( ONמוצג) לבין השעה הרגילה (מוצג .)OFF
 .4לחץ על  Aכדי לצאת ממסך ההגדרות.
• מחוון  DSTמופיע בתצוגת מצב הזמן העולמי כדי לציין שזמן קיץ מופעל.
• הפעולה שלמעלה מחליפה את כל קודי העיר  Time Timeבין שעון קיץ לשעה רגילה .שים לב כי
אינך יכול לבצע הגדרות עבור קודי עיר בודדים.

שעון מעורר

אתה יכול להגדיר שלוש אזעקות יומיות עצמאיות .כאשר מופעלת אזעקה ,צליל האזעקה נשמע
כשמגיע זמן האזעקה .אחת ההתראות היא אזעקת נודניק (.)SNZZ
אתה יכול להפעיל אות זמן לפי שעה הגורם לשעון לצפצוף פעמיים בכל שעה בשעה.
• ישנם ארבעה מסכים במצב האזעקה .שלוש מיועדות לאזעקות היומיומיות ( AL1, AL2ו,)SNZ -
ואחת היא עבור אות השעה (.)SIG
• כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב האזעקה ,אליו אתה נכנס על ידי לחיצה על C

לקביעת זמן אזעקה
 .1במצב האזעקה ,השתמש ב - Dכדי לגלול בין מסכי האזעקה עד שמוצג הזמן שתזמן להגדיר • .
להגדרת אזעקה יומית ,הצג את אחד ממסכי האזעקה היומיים : AL1, AL2או(  SNZמעורר נודניק • ).
אזעקת הנודניק חוזרת כל חמש דקות

 .2לאחר שבחרת אזעקה ,לחץ לחיצה ארוכה על עד שהגדרת השעה של זמן האזעקה מתחילה
להבהב ,מה שמצביע על מסך ההגדרה • .פעולה זו מדליקה אוטומטית את ההתראה
 .3לחץ על  Cכדי להזיז את המהבהב בין הגדרות השעה לדקה
 .4בזמן שההגדרה מהבהבת ,השתמש ) D (+ו )- B (-כדי לשנות אותה • .כשאתה מגדיר את זמן
האזעקה בתבנית של  12שעות ,הקפד להגדיר את השעה נכונה כ( -מחוון) או כ( - p.מחוון  P). .5לחץ
על  Aכדי לצאת ממסך ההגדרות.
פעולת אזעקה
האזעקה נשמעת בזמן שנקבע מראש כ  10שניות ,ללא קשר למצב בו השעון נמצא .במקרה של
אזעקת הנודניק ,פעולת האזעקה מבוצעת בסך הכל שבע פעמים ,כל חמש דקות ,או עד שתפעיל את
האזעקה .כבוי
• פעולות איתות אזעקה ושעה לפי שעה מבוצעות בהתאם לזמן הדיגיטלי של מצב שמירת זמן.
• כדי להפסיק את צליל המעורר לאחר שהוא מתחיל להישמע ,לחץ על כפתור כלשהו.
• ביצוע כל אחת מהפעולות הבאות בפרק זמן של  5דקות בין אזעקות נודם מבטלת את פעולת
אזעקת הנודניק הנוכחית.

לבדיקת האזעקה
במצב האזעקה ,החזק את מקש  Dכדי להשמיע את האזעקה.
כדי להפעיל ולכבות את האזעקה ואת אות השעה
 .1במצב האזעקה ,השתמש ב D -כדי לבחור אזעקה או את אות השעה.
 2.לחץ על  Aכדי להפעיל ולכבות אותו.
• האינדיקטורים המופיעים להלן מופיעים בתצוגה כאשר מופעלת האזעקה היומית וסימן השעה .כל
מחוון נעלם כאשר הפונקציה המתאימה נכבית • .האינדיקטורים שלמעלה מופיעים בתצוגה בכל
המצבים • .מחוון הפעלה בתצוגה מהבהב כאשר פעולת האזעקה המתאימה שלו נשמעת • .מחוון
אזעקת הנודניק מהבהב מהבהב בפרקי זמן של  5דקות בין אזעקות.

טיימר

ניתן להגדיר את טיימר הספירה לאחור בטווח של דקה עד  24שעות .אזעקה נשמעת כאשר הספירה
לאחור מגיעה לאפס • .כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב טיימר הספירה לאחור ,אליו נכנסת על
ידי לחיצה על  Cכדי לקבוע את זמן ההתחלה של הספירה לאחור
 .1במצב טיימר הספירה לאחור ,החזק את מקש  Aעד שהגדרת השעה של זמן ההתחלה של
הספירה לאחור מתחילה להבהב ,מה שמצביע על מסך ההגדרה.
 .2לחץ על  Cכדי להזיז את המהבהב בין הגדרות השעה לדקה.
 .3כאשר הגדרה מהבהבת ,השתמש  )+( Dו )-( B -כדי לשנות אותה.
• להגדרת ערך ההתחלה של זמן הספירה לאחור ל  24-שעות ,הגדר .0:00
 4.לחץ על  Aכדי לצאת ממסך ההגדרות.
שימוש בטיימר
לחץ  Dבמצב במצב טיימר הספירה לאחור כדי להפעיל את טיימר הספירה לאחור.
• עם סיום הספירה לאחור ,האזעקה נשמעת למשך  10שניות או עד שתעצור אותה על ידי לחיצה על
כפתור כלשהו .זמן הספירה לאחור מאופס אוטומטית לערך ההתחלה לאחר עצירת האזעקה.

• לחץ על  Dבזמן שמתבצעת פעולת ספירה לאחור כדי להשהות אותה .לחץ שוב על  Dכדי לחדש
את הספירה לאחור.
• כדי להפסיק לחלוטין פעולת הספירה לאחור ,השהה אותה תחילה (על ידי לחיצה על  )Dואז לחץ
על  .Aפעולה זו מחזירה את זמן הספירה לאחור לערך ההתחלה שלה.
• פעולת מדידת טיימר הספירה לאחור ממשיכה גם אם אתה יוצא ממצב טיימר הספירה לאחור.

סטופר

שעון העצר מאפשר לך למדוד זמן שחלף ,זמני פיצול ושני גימורים • .טווח התצוגה של שעון העצר
הוא  23שעות 59 ,דקות 59.99 ,שניות • .שעון העצר ממשיך לפעול ,מחדש מאפס לאחר שהוא מגיע
לגבול שלו ,עד שתעצור אותו • .פעולת מדידת שעון העצר נמשכת גם אם אתה יוצא ממצב שעון
העצר • .יציאה ממצב שעון העצר בזמן שקפוא זמן מפוצל בתצוגה מנקה את זמן הפיצול וחוזר
למדידת זמן שחלפה.

תאורה
פני השעון מוארים לקריאה קלה בחושך.
כדי להדליק תאורה
במצב כלשהו (למעט כאשר מסך הגדרה מופיע בתצוגה) ,לחץ על  Bכדי להאיר את הצג במשך
כשנייה.
אמצעי זהירות להארה
• ייתכן שקשה לראות את ההארה כאשר היא נראית תחת אור שמש ישיר • .הארה נכבית אוטומטית
בכל פעם שנשמעת אזעקה • .שימוש תכוף בתאורה מפיל את הסוללה.

