הוראות הפעלה לשעון  GGB100דגם 5594

לפני תחילת השימוש בשעון
פרק זה מספק סקירה כללית של השעון ומציג דרכים נוחות לשימוש בהן.
חשוב!
● שעון זה אינו מכשיר מדידה ייעודי .קריאות פונקציות המדידה מיועדות להתייחסות כללית בלבד.
● בכל פעם שמשתמשים במצפן הדיגיטלי של שעון זה לטרקים רציניים ,טיפוס הרים או פעילויות
אחרות ,הקפידו לקחת תמיד מצפן אחר לאישור הקריאה .אם הקריאות שמפיק המצפן הדיגיטלי של
שעון זה שונות מאלה של המצפן האחר ,בצע כיול איור  8או כיול דו-נקבי של מצפן השעון כדי להבטיח
דיוק טוב יותר.
קריאות מצפן וכיול
ל א יתאפשר אם השעון נמצא בקרבת מגנט קבוע (אביזר מגנטי וכו ') ,חפצי מתכת ,חוטי מתח גבוה,
חוטי אוויר או מכשירי חשמל ביתיים (טלוויזיה ,מחשב ,טלפון סלולרי וכו')
מצפן דיגיטלי
● מצב הגובה של השעון מחשב ומציג גובה יחסית על בסיס קריאות לחץ ברומטריות המיוצרות על ידי
חיישן הלחץ שלו .מסיבה זו ,ערכי הגובה המוצגים על ידי השעון עשויים להיות שונים מהגובה האמיתי
שלך ו  /או גובה פני הים המצוין עבור האזור בו אתה נמצא .מומלץ כיול קבוע בהתאם לאינדיקציות
הגובה (הגובה) המקומי.

שים לב ●האיורים הכלולים במדריך פעולה זה נוצרו כדי להקל על ההסבר .איור עשוי להיות שונה
במקצת מהפריט שהוא מייצג.
צפה מחווני פנים ותצוגה

 Aמחוג השניות מצביע על ] [Rכאשר השעון עומד לחיבור לטלפון
. Bמחוג השניות מצביע על ] [Cכאשר השעון מחובר לטלפון
. Cהספרה  12כנקודת ההתייחסות ,מחוג השניות מציין את הצפון (קריאת מצפן) או את ההפרש
הזוויתי המשוער מהמיקום הנוכחי ליעד
. Dמחוג השניות מציין הפרש גובה  /ברומטרי
. Eמהבהב כאשר מחוגי השעון מועברות לקריאה קלה יותר
. Fמוצג כאשר השעה שצוינה היא שעון הקיץ
. Gמוצג כאשר האזעקה מופעלת
. Hמוצג בשעות אחר הצהריים בזמן השימוש בתצוגת זמן של  12שעות
 .Iאני מוצג כאשר אור אוטומטי מופעל
. Jמוצג כאשר יומן המשימה מופעל
. Kמוצג כאשר מידע על מגמת לחץ ברומטרית מופעל
. Lמציג את יחידת מדידת הלחץ הברומטרית
.Mמציג את יחידת מדידת הגובה והמרחק
 . Nמופיע כאשר אות השעה פועל.
●החלפת סוללה כאשר הסוללה תתרוקן ,תתחיל להבהב וכמה פונקציות יושבתו .אם ממשיך
להבהב ,החלף את הסוללה .בקש החלפת סוללה ממרכז שירות  CASIOאו מהמשווק המקורי.
מעבר בין מצבים
לשעון שלך מצבים שמוצגים להלן ● .כדי לחזור למצב שמירת זמן מכל מצב אחר ,לחץ לחיצה ארוכה
על ) (Eלמשך שתי שניות לפחות.

שים לב ●באפשרותך להשתמש ב - G-SHOCK Connectedכדי לשנות את סידור המצבים ,או כדי
למחוק או להוסיף מצבים .התאמה אישית של מצב ●כדי לבצע פעולות עם G-SHOCK Connected,
תחילה עליך להתאים את השעון לטלפון בו מותקנת האפליקציה.

סקירת מאפיינים
●מצב שמירת זמן מצב זה מציג את השעה והתאריך הנוכחיים .באפשרותך גם לקבוע הגדרות
להצגת גרף לחץ ברומטרי ,זמן עולם ,ספירת צעדים ו  /או זמני זריחה ושקיעה .ניתן לנווט בין מסכי
תצוגה על ידי לחיצה על(D).

● באפשרותך להשתמש ב G-SHOCK Connected -כדי להוסיף את הפריטים למטה לתצוגה .אתה
יכול גם להסיר פריטים מהתצוגה ולארגן מחדש את מיקומי התצוגה שלהם.
 שנה ,חודש ,יום גרף לחץ ברומטרי זמן העולם שעה ודקה זמני הזריחה והשקיעה בעיר העירהתאמה אישית של מסך מצב שמירת הזמן
● כדי לבצע פעולות עם  ,G-SHOCK Connectedראשית עליכם להתאים את השעון לטלפון בו
מותקנת האפליקציה.

התחברות לטלפון מזווג כדי להתאים את זמן השעון
לחץ על (.)B
מפעילה התאמת זמן מיידית
מחפש טלפון מזווג
החזיקו ( )Bלמשך כ  5-שניות.
מצא את הטלפון שלי
● מצב מצפן דיגיטלי
השתמש במצב זה כדי לקחת כיוון וקריאות זווית.
מצפן דיגיטלי

 Aאינדיקציה צפונית
 Bכיוון בשעה  12בערב
 Cזווית בשעה 12

מד גובה
השתמש במצב זה כדי לקרוא קריאת גובה עבור המיקום הנוכחי שלך.

 Aהפרש גובה  /שניות זמן נוכחי
 Bגרף גובה
 Cגובה

ברומטר
השתמש במצב זה כדי לבצע קריאות לחץ ברומטריות במיקומך הנוכחי

.
 Aהפרש לחץ ברומטרי  /שניות זמן נוכחיות
 Bגרף לחץ ברומטרי
 Cלחץ ברומטרי

מד טמפרטורה
השתמש במצב זה כדי לבצע קריאות טמפרטורה במיקומך הנוכחי.

●מצב זיכרון להקלטת גובה השתמש
במצב זה כדי להציג רשומות גובה

מספר הרשומה שהוצגה בפעם האחרונה בה נעשה שימוש במצב מצב זיכרון קלטות גובה

●מצב זריחה  /שקיעה
השתמש במצב זה כדי לבדוק את זמני הזריחה והשקיעה של עיר הבית שלך.

 Aשנה ,חודש ,יום
 Bזמן זריחה
 Cמחוון זריחה
 Dזמן שקיעה
 Eמחוון שקיעה

סטופר
השתמש במצב זה כדי למדוד זמן חולף

 Aשעון עצר דקות
 Bשניות שעון עצר
 Cשעון עצר 1/100 :שניה

טיימר
השתמש במצב זה כדי למדוד ספירת זמן לאחור

 Aשעות
 Bדקות
 Cשניות

השעון יצפצף כשמגיע זמן האזעקה.

שעון מעורר
השעון יצפצף כשמגיע זמן האזעקה.
כאשר המסך האחרון היה מסך אזעקה

כאשר המסך האחרון היה מסך שעון סיגנל שעה עגולה

 Aמספר אזעקה
 Bאזעקה מופעלת  /מושבתת
 Cמעורר שעה/דקה
 Dאות לפי שעה עגולה

שעון עולם
מצב זה מציג את השעה הנוכחית ב 38 -ערים ואת השעה  UTCזמן אוניברסלי מתואם

הסטת מחוגי השעון
לצפייה נוחה במידע על התצוגה.
 .1תוך כדי לחיצה ממושכת  (L),לחץ על  (E).זה יעביר את המחוגים כדי לאפשר צפייה נוחה
במידע על התצוגה.

 .2להחזיר את המחוגים למצב רגיל ,החזק את מקש ) (Lכשאתה לוחץ שוב על ) (Eאו לחץ על )(E
כדי לעבור למצב אחר.
● המחוגים יחזרו אוטומטית עם שמירת זמן אם תשנו מצבים או אם תשאירו את השעון ולא תבצעו
פעולה במשך כשעה.

צפיה בחושך
ניתן להאיר את פני השעון לצפייה בחושך ● .כדי להאיר את הפנים באופן ידני לחיצה על ) (Lמפעילה
את התאורה ● .ההארה תכבה אוטומטית אם אזעקה תתחיל להישמע

●כדי להאיר את הפנים כאשר תאורה אוטומטית מופעלת
אם תאורה אוטומטית מופעלת ,תאורת הפנים תידלק אוטומטית בכל פעם שהשעון ממוקם בזווית של
 40מעלות ומעלה.

חשוב ● !
ייתכן שאור אוטומטי לא יפעל כראוי כאשר השעון נמצא בזווית אופקית של  15מעלות ומעלה
מהאופק כפי שמוצג באיור למטה.

● מטען אלקטרו סטטי או מגנטיות עלולים להפריע לפעולה התקינה של אור אוטומטי .אם זה קורה,
נסה להוריד את זרועך ואז לזווית אותה שוב לעבר הפנים שלך.
● כשאתם מזיזים את השעון תוכלו להבחין בצליל רעש קל .זה נובע מהפעלת מתג התאורה
האוטומטי ,שקובע את הכיוון הנוכחי של השעון .זה לא מצביע על תקלה.
● תאורה אוטומטית מושבתת כאשר קיים אחד מהתנאים שלהלן.
 אזעקה ,התראות טיימר או צליל צפצוף אחר פעולת המחוגים בעיצומה צפיה במצב מצפן●הגדרת האור האוטומטי
לחיצה ממושכת ) (Lלמשך שלוש שניות לפחות במצב של שמירת זמן מורה בין אור אוטומטי בין
תאורה רגילה ● [LT].מוצג כאשר תאורה אוטומטית מופעלת ● .אם לא תשבית אותו באופן ידני,
אור אוטומטי יישאר פעיל במשך כשש שעות .לאחר מכן הוא מושבת אוטומטית.

●קביעת משך ההארה אתה יכול לבחור  1.5שניות או שלוש שניות כמשך התאורה
 .1היכנסו למצב שמירת זמן.
 .2החזק את מקש ) (Dלמשך שתי שניות לפחות .שחרר את הכפתור כאשר מופיע שם עיר הבית
שנבחרה כעת בתצוגה.

 .3לחץ על ) (Eשלוש פעמים כך ] [LTמוצג
. .4לחץ על ) (Aכדי לעבור בין שתי הגדרות משך התאורה . [1]:תאורה של  1.5שניות [3]:הארה של
 3שני

 .5לחץ על  Dכדאי לצאת ממצב תכנות

תכונות שימושיות

זיווג השעון לטלפון שלך הופך את מספר התכונות של השעון לקל יותר לשימוש.
כיוון זמן אוטומטי

בחירה של יותר מ  300זמני עולם שונים

העברת מידע לטלפון

השתמש בטלפון שלך כדי לבדוק את המרחק והנושא לנקודה בזיכרון המיקום

השתמש בטלפון שלך כדי לתעד נקודות ציון ומסלול הגובה שלהם

בנוסף ,ניתן להגדיר מספר הגדרות שעון אחרות באמצעות הטלפון שלך
כדי להעביר נתונים לשעון ולקביעת תצורה של הגדרות ,תחילה עליך להתאים את השעון לטלפון
שלך.

●על הטלפון שלך להיות מותקן יישום " CASIO "G- SHOCK Connectedכדי להתאים אותו לשעון

התאמת זמן
השעון שלך יכול להתחבר לטלפון כדי לקבל מידע שהוא משתמש בו כדי להתאים את הגדרת
התאריך והשעה שלו.

חשוב!
● השבת את התאמת הזמן האוטומטי כשאתה נמצא במטוס או בכל מקום אחר בו אותות רדיו
עלולים לגרום לבעיות.

בהתייחס למידע שלהלן ,קבע את הגדרת הזמן בהתאם לשיטה המתאימה לאורח החיים שלך.
כיצד להשתמש בטלפון ?
מומלץ להתאים זמן על ידי חיבור לטלפון.

אם הטלפון לא מתחבר לשעון ניתן לכוון את השעון באופן ידני

שימוש בפעולות שעון כדי להתאים את הגדרת הזמן
אם השעון שלך לא יכול להתחבר לטלפון מסיבה כלשהי ,אתה יכול להשתמש בפעולות שעון כדי
להתאים את הגדרות התאריך והשעה
● .קביעת עיר זמן ביתית השתמש בהליך שבסעיף זה כדי לבחור עיר שתשמש כעיר הבית שלך .אם
אתה נמצא באזור של שעון קיץ ,תוכל גם להפעיל או לבטל את זמן הקיץ.
● הגדרת ברירת המחדל הראשונית של מפעל הקיץ עבור כל הערים היא [ .]AUTOבמקרים רבים,
ההגדרה [ ] AUTOמאפשרת להשתמש בשעון מבלי לעבור בין שעון הקיץ לזמן הרגיל.
 .1הזן את שמירת הזמן
 .2החזק את מקש ) (Dלמשך שתי שניות לפחות .שחרר את הכפתור כאשר מופיע שם עיר הבית
שנבחרה כעת בתצוגה.

 .3השתמש ) (Aו )- (Cכדי לשנות את עיר הבית
 .4לחץ על(E).
 .5השתמש ) (Aכדי לבחור הגדרת שעון קיץ .כל לחיצה על ) (Aעוברת על ידי הגדרות זמינות ברצף
המוצג להלן ]. ● [AUTOהשעון עובר אוטומטית בין זמן רגיל לשעת קיץ ]. ● [OFFהשעון מציין תמיד
זמן רגיל ]. ● [ONהשעון תמיד מציין את שעון הקיץ.

 .6לחץ פעמיים על ) (Dכדי לצאת ממסך ההגדרות.

●הגדרת השעה  /תאריך
 .1היכנסו למצב שמירת זמן
 .2החזק את מקש ) (Dלמשך שתי שניות לפחות .שחרר את הכפתור כאשר מופיע שם עיר הבית
שנבחרה כעת בתצוגה.

 .3לחץ על  (D).זה גורם להבהב של השניות
 .4המשך ללחוץ על ) (Eעד שנבחר פריט ההגדרה שברצונך לשנות ● .כל לחיצה על ) (Eעוברת לפריט
ההגדרה הבא ברצף המוצג להלן.

 .5הגדר את הגדרות התאריך והשעה.
● כדי לאפס את השניות ל  :00לחץ על  (A). 1מתווסף לדקות בהן הספירה הנוכחית נע בין  30ל 59
שניות.
● השתמש ( )Cו )A( -כדי לשנות את ההגדרות האחרות.
 .6חזור על שלבים  4ו  5-כדי לקבוע את הגדרות השעה והתאריך.
 .7לחץ על ( )Dכדי לצאת ממסך ההגדרות.

●מעבר בין שמירת שעות בין  12שעות ל  24שעות
אתה יכול לציין פורמט של  12שעות או פורמט של  24שעות לתצוגת הזמן
 .1היכנסו למצב שמירת זמן
 .2החזק את מקש ) (Dלמשך שתי שניות לפחות .שחרר את הכפתור כאשר מופיע שם עיר הבית
שנבחרה כעת בת

 .3לחץ על ) (Eארבע פעמים .זה גורם ל ] [12Hאו ] [24Hלהבהב בתצוגה.
 .4לחץ על ) (Aכדי להחליף את ההגדרה בין ]( [12Hשמירת זמן של  12שעות) או( ] [24Hשמירת זמן
של  24שעות).
 .5לחץ פעמיים על ) (Dכדי לצאת ממסך ההגדרות.

שימוש בשעון במתקן רפואי או בכלי טיס
בכל פעם שאתה נמצא בבית חולים ,במטוס או בכל מקום אחר בו חיבור לטלפון עלול לגרום לבעיות,
תוכל לבצע את ההליך שלהלן כדי להשבית את התאמת הזמן האוטומטי .כדי לאפשר התאמה מחדש
של זמן אוטומטי ,בצע שוב את אותה פעולה
 .1היכנסו למצב שמירת זמן
 .2החזק את מקש ) (Dלמשך שתי שניות לפחות .שחרר את הכפתור כאשר מופיע שם עיר הבית
שנבחרה כעת בתצוגה.
 .3לחץ על (ח) חמש פעמים .זה מציג[RCV].
 .4לחץ על ) (Aכדי לבחור בהגדרת התאמת השעה האוטומטית הרצויה . [OFF]:התאמת זמן אוטומטי
מושבתת . [ON]:התאמת זמן אוטומטי מופעלת
 .5לחץ פעמיים על ) (Dכדי לצאת ממסך ההגדרות

שימוש בקישור נייד עם טלפון נייד בזמן שקיים חיבור  Bluetoothבין השעון לטלפון ,הגדרת זמן
הצפייה מותאמת אוטומטית .אתה יכול גם לשנות את ההגדרות האחרות של השעון.

התכונן
כדי להשתמש בשעון שלך בשילוב עם טלפון ,תחילה עליך להתאים אותו .בצע את השלבים שלהלן
כדי להתאים את השעון לטלפון.
●  Aהתקן את היישום הנדרש בטלפון שלך.
ב Google Play -או בחנות האפליקציות ,חפש את האפליקציה  "CASIO "G-SHOCK Connectedוהתקן
אותה בטלפון שלך.
●  Bהגדר הגדרות .Bluetooth
הפעל את ה Bluetooth -של הטלפון.

●  Cהתאם את השעון לטלפון .לפני שתוכלו להשתמש בשעון בשילוב עם טלפון ,תחילה עליכם
להתאים אותם

. .1הזז את הטלפון שישויך אליו קרוב לשעון (בטווח של מטר אחד)
. 2.לחץ על הסמל"G-SHOCK Connected".
 .3בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון שאליו הוא מזווג ● .אם מופיעה הודעת הנחיה לזיווג,
בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון ● .לאחר התחלת ההתאמה ,היד השנייה תעבור ל - [R].
עם סיום ההתאמה ,היד השנייה תעבור ל[C].

●אם ההתאמה נכשלת מסיבה כלשהי ,השעון יחזור למצב בשלב  1של הליך זה .בצע את הליך
ההתאמה מחדש מההתחלה.
● בפעם הראשונה שאתה מפעיל  ,G-SHOCK Connectedתופיע הודעה בטלפון שלך ושואלת אם
ברצונך לאפשר רכישת פרטי מיקום .קבע הגדרות כדי לאפשר שימוש ברקע במידע מיקום.

התאמת זמן אוטומטי השעון יתחבר לטלפון בשעות קבועות מראש בכל יום וישתנה את הגדרות הזמן
שלו
●  .שימוש בכוונון אוטומטי השעון שלך מתאים את הגדרת הזמן שלו ארבע פעמים ביום לפי לוח
הזמנים שנקבע מראש .אם תשאיר את השעון שלך במצב שמירת זמן ,הוא יבצע את פעולת
ההתאמה באופן אוטומטי תוך כדי ביצוע חיי היומיום שלך ,ללא כל פעולה שתידרש על ידך.

חשוב ● !
ייתכן שהשעון לא יוכל לבצע התאמת זמן אוטומטי בתנאים המתוארים להלן . ーבעוד שהשעון רחוק
מדי מהטלפון המשודך שלו ーאמנם תקשורת אינה אפשרית בגלל הפרעות רדיו וכו  '. ーבזמן
שהטלפון מעדכן את המערכת שלו ーבעוד  G-SHOCK Connectedאינו פועל בטלפון
● אם השעון אינו מציין את השעה הנכונה גם אם הוא מסוגל להתחבר לטלפון ,בצע כיול מחוגים
● אם יש עיר עולמית שצוינה עם  G-SHOCKמחובר ,הזמן שלה יותאם אוטומטית.

● השעון יתחבר לטלפון ויבצע התאמת זמן אוטומטי בסביבות השעה  12:30בערב 6:30 ,בערב,
 12:30אחר הצהריים .ו  .p.m 6:30החיבור מסתיים אוטומטית לאחר השלמת התאמת הזמן
האוטומטי.
●הפעלת התאמת זמן מיידית הגדרת השעה של השעון תותאם אוטומטית בכל פעם שתיצור קשר
בין השעון לטלפון .בכל פעם שתרצה להפעיל התאמת זמן מיידית ,בצע את ההליך שלהלן
להתחברות לטלפון
. 1.העבר את הטלפון קרוב לשעון (בטווח של מטר אחד)
. 2.לחץ על ] X (B). [TIMEמהבהב כדי לציין שהשעון התחיל את פעולת החיבור .כאשר נוצר חיבור
בין השעון לטלפון ], [OKיופיע ,מידע על השעות יירכש ואז ההגדרה של השעון תותאם.

● באפשרותך לבצע את הפעולה לעיל להתאמת זמן מכל מצב שעונים.
● החיבור מסתיים אוטומטית לאחר השלמת התאמת הזמן.
● אם התאמת הזמן נכשלת מסיבה כלשהי ]ERR[ ,יופיע.

ניתן להשתמש ב G-SHOCK Connected -כדי להתאים אישית מצבים על ידי סידור מחדש של אותם
על המסך ועל ידי מחיקה או הוספת מצבים.
ניתן לארגן מחדש או למחוק את המצבים שלמטה ● .מצב ברומטר ●מצב מדחום ●מצב זיכרון
להקלטת גובה ●מצב זריחה  /שקיעה ●מצב שעון עצר ●מצב טיימר ●מצב אזעקה ●מצב זמן
עולמי

התאמה אישית של מצב
 .1הקש על הסמל "G-SHOCK Connected".
 .2החזק את מקש ) (Bלמשך שתי שניות לפחות עד שהיד השנייה מצביעה על ] [Rפעמיים .
כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון ], [APPישתנה ל - [OK],והיד השנייה תעבור מ ]- [Rל -
[C].

.3בצע את הפעולות המוצגות על גבי מסך הטלפון כדי לקבוע את תצורת הגדרות המצב.
● הגדלה או הקטנה של מספר המצבים עשויים לשנות פונקציות ו  /או הגדרות מצב.
● גם אם תסיר את מצב הברומטר ,אתה עדיין יכול להציג את גרף הלחץ הברומטרי במסך מצב
שמירת זמן.
● גם אם תסיר את מצב הזריחה  /שקיעה ,אתה עדיין יכול להציג זמני זריחה ושקיעה במסך מצב
שמירת זמן.

●לאתחל התאמה אישית של מצב
 .1היכנסו למצב שמירת זמן
 .2החזק את מקש ) (Dלמשך שתי שניות לפחות .שחרר את הכפתור כאשר מופיע שם עיר הבית
שנבחרה כעת בתצוגה

 .3לחץ על  (D).זה גורם להבהב של השניות

.4
 .4החזק את מקש ) (Cלמשך חמש שניות לפחות .שחרר אותו כאשר ] [RESETמפסיק להבהב .זה
מאתחל התאמה אישית של מצב
 .5לחץ על ) (Dכדי לצאת ממסך ההגדרות.

התאמה אישית של מסך מצב שמירת הזמן
אתה יכול להשתמש ב G-SHOCK -מחובר לסידור מחדש של פריטי תצוגה במצב שמירת זמן ,וכדי
להוסיף או להסיר פריטים
חשוב!
● שים לב כי אינך יכול להשתמש בפעולות שעון כדי לקבוע את הגדרות פריטי התצוגה .השתמש ב-
 G-SHOCKמחובר כדי להגדיר הגדרות.

ניתן להציג את הפריטים שלהלן.

*פריט שניתן להוסיף באמצעות  G-SHOCK Connected.פריטים אלה אינם מוצגים תחת הגדרות
ברירת המחדל הראשוניות.
 .1לחץ על הסמל "G-SHOCK Connected".
 .2החזק את מקש ) (Bלמשך שתי שניות לפחות עד שהיד השנייה מצביעה על ] [Rפעמיים .כאשר
נוצר חיבור בין השעון לטלפון ], [APPישתנה ל  [OK],והיד השנייה תעבור מ ]- [Rל- [C].

 3.בצע את הפעולות המוצגות על גבי מסך הטלפון כדי לקבוע את תצורת הגדרות המצב.

הצגת נתונים על ספירת שלבים
ניתן להשתמש ב - G-SHOCK Connectedכדי להציג את המידע שלהלן ,אשר נמדד על ידי השעון ● .
ספירת הצעדים שלך והמאמץ הגופני ביממה האחרונה ●מספר צעדים שבועי ,קלוריות שנשרפו
 .1לחץ על הסמל "G-SHOCK Connected".
 .2החזק את מקש ) (Bלמשך שתי שניות לפחות עד שהיד השנייה מצביעה על ] [Rפעמיים .כאשר
נוצר חיבור בין השעון לטלפון ], [APPישתנה ל  [OK],והיד השנייה תעבור מ ]- [Rל- [C].
 3.בצע את הפעולות המוצגות על גבי מסך הטלפון כדי לקבוע את תצורת הגדרות המצב.
● באפשרותך גם להשתמש ב G-SHOCK Connected -כדי לציין יעד צעד יומי.
● אף על פי שספירת הצעדים מוצגת בשעון בזמן אמת G-SHOCK Connected ,מציג ספירת צעדים
בזמן שנוצר חיבור בין השעון לטלפון .מסיבה זו ,ספירת הצעדים המוצגת על ידי G-SHOCK
 Connectedעשויה להיות שונה מאלה שמוצגת על ידי השעון.

הקלטת המיקום הנוכחי שלך (זיכרון מיקום)
אתה יכול להשתמש ב - G-SHOCK Connectedכדי לרשום מידע על מיקום נוכחי
 .1לחץ על הסמל "G-SHOCK Connected".
 .2היכנסו למצב שמירת זמן או למצב מצפן.
 .3חזק את כפתור  Cלמשך חמש שניות לפחות עד ] [MEMORYמתחיל להבהב .שחרר את הכפתור
כאשר היד השנייה מצביעה על ] [Rפעמיים .אם מידע על מיקום נרכש בהצלחה לאחר שנוצר חיבור
בין השעון לטלפון ], [MEMORYישתנה ל - [OK],והיד השנייה תעבור מ ]- [Rל ]- [C]. ● [ERRיופיע
בתצוגה אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי ]. ● [FAILED] n [POSITIONיופיע ברצף אם רכישת מידע על
מיקום נכשלת מסיבה כלשהי.

 4בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להציג את רשומת מידע זיכרון המיקום.
● אתה יכול לרשום רשומת מיקום אחת בלבד בזיכרון .שמירת פרטי מיקום בזמן שיש כבר רשומת
מיקום בזיכרון תחליף את הרשומה הקיימת עם המידע החדש

●אם יש מידע על מיקום המאוחסן בזיכרון המיקום ,באפשרותך להשתמש במחוון מיקום כדי לבדוק
את המרחק והנושא למיקום המאוחסן.
בדיקת המרחק והנושא לנקודת זיכרון מיקום (חיווי מיקום)
השעון רוכש מידע ממיקום נוכחי מהטלפון ואז מציג את הנושא והמרחק מהמיקום הנוכחי שלך
למיקום שהוקלט בזיכרון המיקום.

חשוב !
●שים לב שפעולה מחוברת  G-SHOCKמושבתת כאשר מחוון המיקום נמצא בשימוש

 .1הקש על הסמל "."G-SHOCK Connected
 .2היכנסו למצב שמירת זמן או למצב מצפן.
 .3החזק את מקש ( )Cלמשך שתי שניות לפחות עד [ ]INDICATEמתחיל להבהב .שחרר את הכפתור
כאשר היד השנייה עוברת ל [.]R
כאשר נוצר חיבור בין השעון לרכישת מידע ומידע על הטלפון והמיקום מוצלח ]INDICATE[ ,ישתנה ל
[ ,]OKוהיד השנייה תעבור מ [ ]Rעד [.]C
לאחר שתי שניות יופיע התצוגה המרחק מהמיקום הנוכחי שלך למיקום המוקלט ,והיד השנייה תציין
את המסיבה ליעד.

* 1כאשר היד השנייה נמצאת בטווח שבין  55שניות עד  05שניות (מה שמעיד שאתה נמצא בטווח
של  30מעלות של המסיבה ליעד) ][ ,צוואה יוצגו כדמות בהירה על רקע כהה
]. * 2 [Gמוצג בתצוגה כשאתה נמצא במרחק של  80מטר מהיעד ]. [Gייעלם מהתצוגה אם תעבור
למרחק של  161מטר או יותר מהיעד
. 4.בדוק את מרחק התצוגה ואת המסבך ליעד שלך בתצוגה.

● מחוון מיקום נשאר פעיל במשך שלוש דקות.
● השעון מתחבר לטלפון ורוכש מידע על מיקום כל  10שניות או כל פעם ( )Bנלחץ ומשתמש במידע
כדי לרענן את המרחק והנושא לנקודה המאוחסנת בזיכרון המיקום.
● מחוון מיקום יושבת אוטומטית כשלוש דקות לאחר הפעלתו .ניתן גם להשבית אותו ידנית על ידי
לחיצה על כל כפתור מלבד ( )Bאו (.)L
● לחיצה על ( )Bאו ( )Lכשמחוון המיקום מופעל תגרום לו להישאר פעיל במשך שלוש דקות לאחר
לחיצה על הכפתור.
● לחיצה על ( )Bלעדכון נתונים גורמת ל [ ]TRYכדי להופיע בתצוגה ולהישאר מוצג עד לסיום עדכון
הנתונים.

כיול גובה אוטומטי
הפעלת כיול גובה אוטומטי באמצעות  G- SHOCK Connectedתגרום לרכישה של ערכי גובה על ידיG-
SHOCK Connected,שישמשו לתיקון אוטומטי של קריאת הגובה של השעון
.חשוב
● השתמש ב - G-SHOCK Connectedכדי להפעיל או להשבית את כיול הגובה האוטומטי .לא ניתן
להפעיל או להשבית אותו בשעון
● .אם ערך גובה שנרכש על ידי  G-SHOCK Connectedעומד בתנאי הדיוק ,השעון יתקן באופן
אוטומטי את קריאת הגובה ● .כיול הגובה האוטומטי מתבצע במקביל להתאמת הזמן האוטומטי ● .
כיול הגובה האוטומטי לא מבוצע במשך  12שעות לאחר התאמת הגדרת הזמן ידנית.

הקלטת נקודות דרך וגובהם (יומן המשימה)
יומן המסלול משתמש ב - GPSמחובר ל - GPSכדי לתעד את נקודות הדרך של המסלול שלך .במקביל,
השעון מבצע קריאות גובה כל שתי דקות ושומר אותם בזיכרון ,ומעביר אוטומטית נתוני גובה ל - G-
SHOCK Connectedכל שעה
. 1.הקש על הסמל "G-SHOCK Connected".
 .2היכנסו למצב שמירת זמן או למצב גובה רוחב . lניווט בין מצבים

3.החזק את מקש ) (Aלמשך חמש שניות לפחות עד ] [LOGמתחיל להבהב .שחרר את הכפתור
כאשר היד השנייה עוברת ל  [R].כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון ], [LOGישתנה ל - [LOG ON],
והיד השנייה תעבור מ ]- [Rל ● - [C].זה מציין שיומן המשימה מופעל.

● כדי להשבית את יומן המשימה ,הקישו שוב ( )Aלחמש שניות לפחות.

● [ ]LOGמוצג כאשר יומן המשימה מופעל.
● יומן המשימה מושבת אוטומטית  12שעות לאחר הפעלתו.
● יומן המשימה נשאר פעיל אפילו אם אתה עובר למצב אחר.
● לשעון יש מספיק זיכרון בכדי להחזיק עד  60רשומות גובה .הקלטת נתונים כשיש כבר  60רשומות
בזיכרון תמחק אוטומטית את הרשומה הישנה ביותר כדי לפנות מקום לרשומה החדשה.

● העברת נתונים
לאחר הפעלת יומן המשימה ,העברת נתונים מתחילה כאשר מספר רשומות הגובה בזיכרון השעון
מגיע ל .30-
● העברת נתונים אוטומטית מתבצעת במצב הרגיל של כל מצב.
מחזורי התצוגה כמוצגים להלן בזמן העברת נתונים.

● אם העברה אוטומטית נכשלת מסיבה כלשהי ,השעון ימשיך לנסות עד חמש פעמים בפרקי זמן של
 10דקות .או שמועברים נתונים כאשר נוצר חיבור  G-SHOCKמחובר.

קביעת תצורה של הגדרות זמן עולמי
ציון עיר זמן עולמית עם  G-SHOCKמחובר גורם לעיר העולם של השעון להשתנות בהתאם .הגדרת
השעה הסטנדרטית  /קיץ של זמן העולם תותאם אוטומטית ללא כל פעולת שעון שתידרש על ידך

● זמן עולמי מחובר באמצעות  G-SHOCKמאפשר לך לבחור מבין  300ערים כעיר העולמית.

בחירת עיר זמן עולמית
 .1הקש על הסמל ""G-SHOCK Connected
 .2החזק את מקש ) (Bלמשך שתי שניות לפחות עד שהיד השנייה מצביעה על ] [Rפעמיים .כאשר
נוצר חיבור בין השעון לטלפון ], [APPישתנה ל - [OK],והיד השנייה תעבור מ ]- [Rל ● - [C].אם החיבור
נכשל מסיבה כלשהי ], [ERRיופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב בו היה לפני שהתחלת את
הליך החיבור
 .3בצע את הפעולה המוצגת על גבי מסך הטלפון .הגדרת זמן העולם תשתקף בשעון
● .אתה יכול להשתמש ב - G-SHOCK Connectedכדי לקבוע את התצורה של הגדרות עבור ערי
משתמשים שאינן כלולות בערי העולם המובנית של השעון .עליך להשתמש ב - G- SHOCK
Connectedכדי לבחור עיר משתמש כעיר העולם העולמי שלך.

הגדרת שעון הקיץ
 .1לחץ על הסמל "G-SHOCK Connected".
 .2החזק את מקש ) (Bלמשך שתי שניות לפחות עד שהיד השנייה מצביעה על ] [Rפעמיים .כאשר
נוצר חיבור בין השעון לטלפון ], [APPישתנה ל - [OK],והיד השנייה תעבור מ ]- [Rל - [C].
● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי ], [ERRיופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב בו היה לפני
שהתחלת את הליך החיבור.

 .3בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לבחור הגדרת שעון קיץ" ● .אוטומטי "השעון עובר
אוטומטית בין זמן רגיל לשעת קיץ ”. ● “OFFהשעון מציין תמיד זמן רגיל ". ● "ONהשעון תמיד מציין
את שעון הקיץ.

● בעוד שהגדרת שעון הקיץ היא "אוטומטי" ,השעון יעבור בין זמן רגיל לשעת קיץ באופן אוטומטי.
אינך צריך לעבור בין זמן רגיל לשעת קיץ באופן ידני .גם אם אתה נמצא באזור שלא שומר על קיץ,
אתה יכול להשאיר את הגדרת שעון הקיץ של השעון כ."Auto" -
● למידע על תקופות זמן בקיץ ,עיין ב"טבלת שעון הקיץ "או  G-SHOCKמחובר.

החלף את זמן העולם שלך ואת זמן הבית
 .1הקש על הסמל "G-SHOCK Connected".
 .2החזק את מקש ) (Bלמשך שתי שניות לפחות עד שהיד השנייה מצביעה על ] [Rפעמיים .כאשר
נוצר חיבור בין השעון לטלפון ], [APPישתנה ל - [OK],והיד השנייה תעבור מ ]- [Rל ● - [C].אם החיבור
נכשל מסיבה כלשהי ], [ERRיופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב בו היה לפני שהתחלת את
הליך החיבור
 .3בצע את הפעולה המוצגת על גבי מסך הטלפון כדי להחליף את זמן הבית שלך עם העולם העולמי
● .השעון לא יבצע התאמת זמן אוטומטי במשך  24שעות לאחר החלפת זמן הבית והזמן העולמי.

כיול מחוגי השעון
אם המחוגים לא מיושרים למרות שמתבצעות התאמת זמן אוטומטי ,השתמש ב - G-SHOCK
Connectedכדי להתאים אותן
 .1לחץ על הסמל "G-SHOCK Connected".
 .2החזק את מקש ) (Bלמשך שתי שניות לפחות עד שהיד השנייה מצביעה על ] [Rפעמיים .כאשר
נוצר חיבור בין השעון לטלפון ], [APPישתנה ל - [OK],והיד השנייה תעבור מ ]- [Rל ● - [C].אם החיבור
נכשל מסיבה כלשהי ], [ERRיופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב בו היה לפני שהתחלת את
הליך החיבור.
.3בצע את הפעולה המוצגת על גבי מסך הטלפון כדי לתקן כיול מחוגי השעון.

איתור הטלפון
אתה יכול להשתמש בממצא הטלפון כדי להפעיל צליל בטלפון כדי להקל על איתורו .הצליל נאלץ
להישמע גם אם הטלפון במצב רטט
.חשוב ● אל תשתמש בפונקציה זו באזורים שבהם מוגבלת צלילי שיחות טלפון
● .הצליל נשמע בעוצמת קול גבוהה .אל תשתמש בפונקציה זו בעת האזנה לפלט הטלפון דרך
אוזניות

 .1אם השעון מחובר לטלפון ,לחץ על לחצן כלשהו מלבד ) (Lכדי להפסיק את החיבור ● .לאחר סיום
החיבור ,השעון יחזור למצב בו היה לפני הקמת החיבור .דוגמה :לאחר התחברות ממצב שמירת זמן

 .2החזק ) (Bלחמש שניות לפחות עד שהיד השנייה מצביעה על ] [Rשלוש פעמים .הטלפון ישמע צליל
כאשר הוא יוצר חיבור לשעון ● .ייקח מספר שניות עד להשמעת צליל הטלפון.

 .3לחץ על כפתור כלשהו מלבד ) (Lכדי לעצור את הצליל ● .באפשרותך ללחוץ על כל כפתור שעון כדי
לעצור את צליל הטלפון רק במהלך  30השניות הראשונות לאחר שהוא מתחיל להישמע.

הגדרת הגדרות שעון
אתה יכול להשתמש ב G-SHOCK Connected -כדי להגדיר את ההגדרות למטה.
● זמן התחלת טיימר
● אזעקות
● מצפן דיגיטלי
● גובה מטר
● ברומטר

 .1הקש על הסמל "."G-SHOCK Connected
 .2החזק את מקש ( )Bלמשך שתי שניות לפחות עד שהיד השנייה מצביעה על [ ]Rפעמיים.
כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון ]APP[ ,ישתנה ל ,]OK[ -והיד השנייה תעבור מ ]R[ -ל.]C[ -

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

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

שינוי הגדרת שעון הקיץ בעיר
 .1הקש על הסמל "G-SHOCK Connected".
 .2החזק את מקש ) (Bלמשך שתי שניות לפחות עד שהיד השנייה מצביעה על ] [Rפעמיים .כאשר
נוצר חיבור בין השעון לטלפון ], [APPישתנה ל - [OK],והיד השנייה תעבור מ ]- [Rל ● - [C].אם החיבור
נכשל מסיבה כלשהי ], [ERRיופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב בו היה לפני שהתחלת את
הליך החיבור
. 3.בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לשנות את הגדרת שעון הקיץ של עיר הבית.

חיבור לטלפון
פרק זה מסביר כיצד ליצור חיבור  Bluetoothלטלפון המשודך לשעון
●  .אם השעון אינו משויך לטלפון שאליו ברצונך להתחבר ,עיין במידע שלהלן והתאם אותו
. 1.העבר את הטלפון קרוב לשעון (בטווח של מטר אחד)
. 2.החזק את מקש ) (Bלמשך שתי שניות לפחות עד שהיד השנייה מצביעה על ] [Rפעמיים .כאשר
נוצר חיבור בין השעון לטלפון ], [APPישתנה ל - [OK],והיד השנייה תעבור מ ]- [Rל ● - [C].אם החיבור
נכשל מסיבה כלשהי ], [ERRיופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב בו היה לפני שהתחלת את
הליך החיבור.

חשוב ● !
אם נתקלת בבעיות ביצירת חיבור ,פירוש הדבר כי  G-SHOCK Connectedאינו פועל בטלפון .במסך
הבית של הטלפון ,הקש על הסמל  "G-SHOCK Connected".לאחר הפעלת האפליקציה ,החזק את
לחצן השעון ) (Bלמשך שתי שניות לפחות.
● החיבור יופסק אם לא תבצע פעולה כלשהי בשעון או בטלפון למשך זמן קבוע.
כדי לציין את זמן מגבלת החיבור ,בצע את הפעולה הבאה באמצעות :G- SHOCK Connected
"הגדרות שעון" " nזמן חיבור" .לאחר מכן בחר הגדרה של  3דקות 5 ,דקות או  10דקות.

ביטול חיבור לטלפון
כדי להפסיק חיבור  Bluetooth,לחץ על לחצן צפייה מלבד ●  (L).לאחר סיום החיבור ,השעון יחזור
למצב בו היה לפני הקמת החיבור .דוגמה :לאחר התחברות ממצב שמירת זמן

שימוש בשעון במתקן רפואי או בכלי טיס
בכל פעם שאתה נמצא בבית חולים ,במטוס או בכל מקום אחר בו חיבור לטלפון עלול לגרום לבעיות,
תוכל לבצע את ההליך שלהלן כדי להשבית את התאמת הזמן האוטומטי .כדי לאפשר התאמה מחדש
של זמן אוטומטי ,בצע שוב את אותה פעולה
. 1.הקש על הסמל""G-SHOCK Connected
 .2החזק את מקש ) (Bלמשך שתי שניות לפחות עד שהיד השנייה מצביעה על ] [Rפעמיים .כאשר
נוצר חיבור בין השעון לטלפון ], [APPישתנה ל - [OK],והיד השנייה תעבור מ ]- [Rל ● - [C].אם החיבור
נכשל מסיבה כלשהי ], [ERRיופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב בו היה לפני שהתחלת את
הליך החיבור

 .2בצע את הפעולה המוצגת על גבי מסך הטלפון כדי להפעיל או לבטל את התאמת הזמן
האוטומטי.
ביטול זיווד
ניתוק השעון מטלפון דורש פעולות מחוברות  G-SHOCKוהן של פעולות שעון ● .מחיקת מידע זיווג
מחובר ל G- SHOCK
 .1אם השעון מחובר לטלפון ,לחץ על לחצן כלשהו מלבד ) (Lכדי להפסיק את החיבור ● .לאחר סיום
החיבור ,השעון יחזור למצב בו היה לפני הקמת החיבור.

 .2לחץ על הסמל "."G-SHOCK Connected
 3.בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להתנתק.

●מחיקת מידע זיווג מהשעון
 .1החזק את מקש ) (Eלמשך שתי שניות לפחות כדי להיכנס למצב שמירת זמן
 .2החזק את מקש ) (Dלמשך שתי שניות לפחות .שחרר את הכפתור כאשר מופיע שם עיר הבית
שנבחרה כעת בתצוגה

 .3לחץ על  (D).זה גורם להבהב של השניות

 .4החזק את מקש ) (Cלמשך שתי שניות לפחות .שחרר אותו כאשר ] [PAIR CLRמפסיק
להבהב .זה מוחק את מידע ההתאמה מהשעון

 .5לחץ על ) (Dכדי לחזור למצב שמירת זמן.

אם אתה רוכש טלפון אחר עליך לבצע את פעולת ההתאמה בכל פעם שתרצה ליצור חיבור
Bluetoothלטלפון בפעם הראשונה .

מצפן דיגיטלי
אתה יכול להשתמש במצב המצפן הדיגיטלי כדי לקבוע את כיוון הצפון ולבדוק את הנושא שלך ליעד.

עורך קריאת מצפן

 .1היכנסו למצב מצפן.
● כניסה למצב מצפן מתחילה קריאות מצפן.
 .2שמור על רמת השעון ,הצבע  12לכיוון המטרה הרצויה.
● היד השנייה תצביע על צפון .התצוגה הדיגיטלית תציג אחת מ  16סימוני כיוון מילולית או את זווית
הנושא.
● באפשרותך לעבור בין אינדיקציות כיוון מילוליות לתצוגת זווית הנושא על ידי לחיצה על (.)D
● כדי לטעון מחדש את פעולת המצפן ,לחץ על (.)C

● בדרך כלל מצב המצפן מציין צפון מגנטי .באפשרותך גם לקבוע תצורה של הגדרות לציון צפון
אמיתי.
● לאחר הצגת הקריאה הראשונית ,השעון ימשיך לבצע קריאות בערך בכל שנייה במשך כ 60-
השניות הבאות .השעון יחזור למצב שמירת זמן אוטומטית כ  60-שניות לאחר לחיצה על (.)C
● תאורה אוטומטית לא תאיר את הפנים בזמן פעולת מצפן.
● אם נשמעת אזעקה או צפצוף אחר ,או אם אתה מדליק תאורה על ידי לחיצה על
( )Lבזמן פעולת מצפן ,פעולת המצפן תושעה לרגע .פעולת המצפן תתחדש כאשר הצפצוף ייפסק או
תאורה נכבה.
● באפשרותך להשתמש ב G-SHOCK Connected -כדי להקליט מידע על מיקום ואז להשתמש בשעון
כדי להציג את המרחק והנושא למיקום המוקלט.

● יישור מפה לסביבות בפועל (קביעת מפה)
הגדרת מפה פירושה ליישר את המפה כך שההוראות המצוינות עליה מיושרות עם ההוראות בפועל
של המיקום שלך .לאחר שתגדיר מפה ,תוכל להבין בקלות רבה יותר את הקשר בין סימוני מפה לקווי
מתאר גיאוגרפיים בפועל .לקביעת מפה עם השעון הזה ,יישר את הצפון על המפה עם הסימון הצפוני
של השעון .לאחר שתגדיר את המפה תוכל להשוות את הנושא שלך במפה לסביבתך ,מה שיעזור לך
לקבוע את המיקום והיעד הנוכחי שלך.
● שימו לב כי כישורי קריאה במפה וניסיון נדרשים כדי לקבוע את המיקום והיעד הנוכחי שלכם
במפה.
כיול קריאות מצפן
בצע כיול של תמונה  8או שתי נקודות בכל פעם שאתה מבחין שקריאת המצפן של השעון שונה מזו
של מצפן אחר ,או לפני שאתה יוצא לטיפוס או לטרק.
● שימו לב שקריאות מצפן ו  /או כיול לא יתאפשרו באזור בו קיימת מגנטיות חזקה

 .1היכנסו למצב מצפן כיול המצפן
 .2החזק את מקש ) (Dלמשך שתי שניות לפחות .שחרר את הכפתור כאשר ] [SETמתחיל מהבהב ואז
מופיע בתצוגה
 .3לחץ על  (C).העבר את היד שלך בתבנית איור  8כמוצג באיורים שלהלן.

● אפשר לפרק את כף היד.
● הרחק את היד רחוק ככל האפשר מגופך בזמן שאתה מזיז אותו.
● הסמל יפסיק להבהב התצוגה תוך כדי כיול.
● כאשר הכיול מצליח ]OK[ ,יופיע בתצוגה והשעון יופיע
חזור למסך המצפן הדיגיטלי .פעולה זו מסיימת את פעולת הכיול.

כיול דו-נקודות
 .1היכנסו למצב מצפן.
 .2החזק את מקש ( )Dלמשך שתי שניות לפחות .שחרר את הכפתור כאשר [ ]SETמתחיל
מהבהב ואז מופיע בתצוגה.

 .3לחץ על ( .)Eזה גורם ל [ ]o 1להופיע בתצוגה.

 .4תוך כדי שמירה על שעון אופקי ,לחץ על (.)C
זה מתחיל כיול של הנקודה הראשונה ,הגורמת להופעה של [ ]WAITבתצוגה .כאשר הכיול מצליח,
יופיעו מחוונים בתצוגה בתצוגה הרצף הבא[ n ]° 180[ [OK] n [TURN] n :עמ '.]2
 .5סובבו את השעון ב  180-מעלות והקפידו להיות מדויקים ככל האפשר.

 .6לחץ על (.)C
● זה מתחיל כיול של הנקודה השנייה ,מה שגורם להופעה של [ ]WAITבתצוגה.
● כאשר הכיול מצליח ]OK[ ,יופיע בתצוגה והשעון יחזור למסך המצפן הדיגיטלי .פעולה זו מסיימת
את פעולת הכיול.

כיול אוטומטי
השעון שלך מבצע כיול אוטומטי.
● כאשר כיול הנושא מתחיל ,היד השנייה תעבור לשעה  12ותוכן התצוגה הדיגיטלית יהבהב.

● כיול הנושא האוטומטי מתבצע כאשר התנאים שלהלן קיימים.
 ーהשעון משוחק על פרק כף היד.
 ーהשעון נמצא במצב שמירת זמן.
 ーאת הולכת
● לאחר שהכיול מוצלח ,הכיול האוטומטי לא יבוצע שוב במשך  24שעות.

הגדרה לקריאה צפונית אמיתית (כיול נטייה מגנטית)
אם אתה רוצה שהשעון יציין צפון אמיתי במקום צפון מגנטי ,עליך לציין את כיוון הנטייה המגנטית של
המיקום הנוכחי שלך (מזרח או מערב) ואת זווית הנטייה

●ניתן להגדיר את זווית הנטייה המגנטית ביחידות של ( ° 1מעלות) בלבד .השתמש בערך הקרוב
ביותר לזווית שברצונך להגדיר .דוגמה :לזווית של  ,° 7.4קבע  .° 7דוגמה :לזווית של 7(' 40 ° 7
מעלות 40 ,דקות) ,קבע °.8
● ניתן למצוא זוויות של נטייה מגנטית (מזרח או מערב) וערכי דרגת זווית עבור מיקומים ספציפיים
במפות גיאוגרפיות ,מפות טיפוס הרים ,ומפות אחרות הכוללות קווי מתאר.
 .1היכנסו למצב מצפן
 .2החזק את מקש ) (Dלמשך שתי שניות לפחות .שחרר את הכפתור כאשר ] [SETמתחיל מהבהב ואז
מופיע בתצוגה

 .3לחץ פעמיים על ] (E). [DECיופיע בתצוגה ,ואחריו [0 °].

 .4השתמש )( (Aמזרח) ו )(- (Cמערב) כדי לשנות את כיוון הזווית והנטייה המגנטית .טווח הגדרה:
 ° 90מערבה עד  ° 90מזרח  [0 ° (OFF)]:צפון מגנטי [E]:נטייה מזרחית (צפון מגנטית היא מזרחית
לצפון אמיתי[W]: ).נטייה מערבית (צפון מגנטי הוא מערבית לצפון אמיתי● ).כדי להחזיר את
ההגדרה ל  [0 ° (OFF)],לחץ על ( )Aו )C( -במקביל

. .5לחץ על ) (Dכדי לצאת ממסך ההגדרות.

צפון מגנטי וצפון אמיתי
ישנם למעשה שני סוגים של צפון :צפון מגנטי וצפון אמיתי .צפון מגנטי :צפון המצוין באמצעות מחט
המצפן צפון אמיתי :כיוון לקוטב הצפוני כפי שמוצג באיור שלהלן ,צפון מגנטי וצפון אמיתי אינם זהים.

● הצפון המצוי במפות זמינות באופן מסחרי הוא בדרך כלל צפון.

אמצעי זהירות לקריאה של מצפן דיגיטלי
מיקום במהלך השימוש
קריאה בקרבת מקורות למגנטיות חזקה עלולה לגרום לשגיאת קריאה .הרחק את השעון מהסוגים
הבאים של פריטים .מגנטים קבועים (אביזרים מגנטיים וכו ') ,חפצי מתכת ,חוטי מתח גבוה ,חוטי
אוויר ,מכשירי חשמל ביתיים (טלוויזיות ,מחשבים ,טלפונים סלולריים וכו') ●שימו לב שקריאות כיוון
נכונות אינן אפשריות בתוך הבית ,במיוחד בתוך מבני בטון מזוין ● .קריאות כיוון מדויקות אינן
אפשריות ברכב מנועי ,בסירות ,במטוסים וכו  '.מקום איחסון חשיפת השעון למגנטיות יכולה להשפיע
על הדיוק של קריאות המצפן הדיגיטלי .הרחק את השעון מסוגי הפריטים שלהלן .מגנטים קבועים
(אביזרים מגנטיים וכו ') ,חפצי מתכת ,מכשירי חשמל ביתיים (טלוויזיות ,מחשבים ,טלפונים סלולריים
וכו')

מדידת גובה
השעון מבצע קריאות גובה ומציג תוצאות המבוססות על מדידות לחץ אוויר שנעשו על ידי חיישן לחץ
מובנה.

חשוב
קריאות הגובה המוצגות על ידי השעון הינן ערכים יחסיים המחושבים על פי לחץ ברומטרי שנמדד על
ידי חיישן הלחץ של השעון .משמעות הדבר היא כי שינויים בלחץ הברומטרי כתוצאה ממזג האוויר
יכולים לגרום לקריאות הגובה שצולמו באותו מקום להיות שונות .שימו לב גם שהערך המוצג על ידי
השעון עשוי להיות שונה מהגובה בפועל ו  /או לגובה פני הים המצוין עבור האזור בו אתם נמצאים.
כשמשתמשים בגובה השעון בזמן טיפוס הרים ,מומלץ לכייל באופן קבוע את קריאותיו בהתאם
לאינדיקציות הגובה (הגובה) ●ערך תיקון הגובה שתציין ו  /או שינויים בלחץ הברומטרי עשוי לגרום
להצגת ערך שלילי ● .בדוק את המידע שבקישור למטה כדי לגלות כיצד למזער את ההבדלים בין
קריאות שהופקו על ידי השעון לערכים המסופקים על ידי אינדיקציות לגובה (גובה) מקומי

בדיקת הגובה הנוכחי
 .1היכנסו למצב הגובה .כניסה למצב הגובה תתחיל במדידת הגובה ותציג את הגובה במיקום הנוכחי
שלך ● .באפשרותך לנווט בין מסכי תצוגה על ידי לחיצה על )(D

השעון מבצע קריאות גובה בכל שנייה במשך שלוש הדקות הראשונות .לאחר מכן נדרשות קריאות
בהתאם להגדרת מרווח המדידה האוטומטי של השעון ● .בדוק את המידע שבקישור למטה כדי
לגלות כיצד להגדיר את מרווח המדידה האוטומטי ● .למדידת חידוש מחדש ,לחץ על ●  (A).לחץ על
)(Eכדי לחזור למצב שמירת זמן .
כשאתה נכנס למצב הגובה ,היד השנייה תצביע על שתי שניות של שמירת זמן ,או על ההבדל בין
מדידות הגובה (לפי מה שצוין בפעם האחרונה שהיית במצב הגובה) .אתה יכול לשנות את המידע
שמצוין על ידי היד השנייה ● .טווח מדידה 700- :עד  10,000מטר ( 2,300-עד  32,800רגל) (יחידת
מדידה :מטר ( 5רגל)) שים לב כי כיול קריאות הגובה יביא לשינוי בטווח המדידה ]. ● [- - -יופיע עבור
הערך הנמדד אם הוא מחוץ לטווח המותר.

פירוש תוכן גרף גובה

כיול קריאות גובה (אופסט)
כדי למזער את ההבדל בין ערכים שצוינו באופן מקומי למדידה ,עליכם לעדכן את ערך גובה
ההתייחסות (קיזוז) לפני שאתם יוצאים לדרך ובמהלך טרקים או כל פעילויות אחרות בהן אתם
מבצעים קריאות גובה .כמו כן ,אתה יכול להבטיח מדידות מדויקות על ידי בדיקת אינדיקציות גובה
מקומיות במפה או מקור אחר אחר לגובה המיקום הנוכחי שלך ,וכיול קבוע של קריאת השעון עם
המידע העדכני ביותר בזמן טיפוס הרים.
● אתה יכול לגלות את הגובה במיקום הנוכחי שלך משלטים ,מפות ,באינטרנט וכו '.
● ההבדלים בין הגובה בפועל לקריאת השעונים יכולים להיגרם מהגורמים להלן.
 ーשינויים בלחץ הברומטרי
 ーשינויים בטמפרטורה הנגרמים כתוצאה משינויים בלחץ הברומטרי ועל ידי העלאה
● אף שניתן לבצע קריאות גובה ללא כיול ,פעולה זו עשויה להפיק קריאות שונות מאוד מההתייחסות
לסימני הגובה וכו '.

 .1היכנסו למצב הגובה
 .2החזק את מקש ) (Dלמשך שתי שניות לפחות .שחרר את הכפתור כאשר ] [SETמתחיל להבהב ואז
נעלם מהתצוגה .זה מציג את הגובה הנוכחי ונכנס למצב אופסט גובה

 .3השתמש ) (Aו )- (Cכדי לשנות את ערך הגובה לערך גובה המתקבל ממקור אחר .טווח הגדרה- :
 3,000עד  10,000מטר יחידת הגדרה :מטר ●כדי להחזיר את הגדרת הגובה לברירת המחדל
הראשונית של היצרן שלה ,לחץ ) (Aו )- (Cבו זמנית
 .4לחץ על ) (Dכדי לצאת ממסך ההגדרות.

בדיקת הפרש הגובה מנקודת ייחוס
לאחר שתגדיר גובה התייחסות ,מחוג השניות של השעון יצביע על ההבדל בין הגובה הנוכחי לגובה
ההתייחסות .זה מקל על מדידת ההבדל בגובה בין שתי נקודות בזמן טיפוס או טרקים ● .שינוי המידע
המצוין על ידי המחוגים
 .1היכנסו למצב הגובה
 .2החזק את מקש ) (Dלמשך שתי שניות לפחות .שחרר את הכפתור כאשר ] [SETמתחיל להבהב ואז
נעלם מהתצוגה .זה מציג את הגובה עבור המיקום הנוכחי שלך

 .3לחץ על ) (Eשלוש פעמים .זה גורם לתצוגה להראות ] [HAND] n [DIFFאו[SEC].
 .4השתמש ( )Aכדי לבחור [.]DIFF
כל לחיצה על ( )Aעוברת בין ההגדרות המוצגות להלן.
[ :]DIFFיד שנייה מציינת הפרש גובה.
[ :]SECיד שנייה מציינת את שניות השעה הנוכחיות.
 .5לחץ על ( )Dכדי לצאת ממסך ההגדרות

●הגדרת טווח מדידת ההפרש לגובה
 .1היכנסו למצב הגובה
 .2החזק את מקש ) (Dלמשך שתי שניות לפחות .שחרר את הכפתור כאשר ] [SETמתחיל להבהב ואז
נעלם מהתצוגה .זה מציג את הגובה עבור המיקום הנוכחי שלך

 .3לחץ פעמיים על  (E).זה מציג את טווח מדידת ההפרש לגובה

 .4השתמש ) (Aכדי לבחור ] [100mאו  100[ [1000m].מ '] 100 ± :מטר ( 328 ±רגל) ביחידות של
מטר וחצי [ 1000מ '] 1000 ± :מטר ( 3280 ±רגל) ביחידות  50מטר ( 164רגל)
 .5לחץ על ) (Dכדי לצאת ממסך ההגדרות

● .מדידת גובה
 .1השתמש בקווי המתאר במפה שלך כדי לקבוע את הפרש הגובה בין המיקום הנוכחי שלך ליעד
שלך
 .2שנה את המידע שצוין על ידי מחוג השניות ל[DIFF].
 .3קח קריאת גובה של המיקום הנוכחי שלך.
 .4החזק את מקש ) (Lלמשך שתי שניות לפחות כדי להגדיר את גובה המיקום הנוכחי שלך כגובה
ההתייחסות .זה גורם ל ] [DIFF CLRלהפסיק להבהב ומציג את הגובה במיקום הנוכחי שלך ● .המחוג
(מחוון דיפרנציאלי לגובה) יצביע על ההבדל בין גובה ההתייחסות לקריאת הגובה הנוכחית .בשלב זה
המחוג צריך לציין  0 ±מ '( 0 ±רגל).

 .5תוך כדי השוואה בין ההבדל בין הגובה שמצאת במפה לבין הפרש הגובה המצוין על ידי המחוג
של השעון ,התקדם לעבר היעד שלך ● .כאשר הפרש הגובה שמצאת במפה זהה לזה שמצוין המחוג,
פירושו שאתה קרוב ליעד שלך .דוגמה :הפרש גובה של  30-מ '( 398-רגל) ( 300-מ' ( 984-רגל))

● אם הפרש הגובה הוא מחוץ לטווח שצוין ,המחוג יצביע על [ ]OVERאו [.]UNDER
אם אחד מאותם אלה מצוין תוך שימוש בטווח המדידה  100 ±מ '( 328רגל) ,שנה את הגדרת הטווח
ל  1000 ±מ' ( 3280רגל).
● המחוג יעבור לשעה  9אם קריאה נמצאת מחוץ לטווח מדידת הגובה המותר ( 700-מ 'עד 10,000
מ' ( 2,300-עד  32,800רגל)) ,או אם מתרחשת שגיאת קריאה.

הגדרת מרווח המדידה האוטומטית
אתה יכול לבחור מרווח מדידה אוטומטי של חמש שניות או שתי דקות
 .1היכנסו למצב הגובה
 .2החזק את מקש ) (Dלמשך שתי שניות לפחות .שחרר את הכפתור כאשר ] [SETמתחיל להבהב ואז
נעלם מהתצוגה .זה מציג את הגובה עבור המיקום הנוכחי שלך

 .3לחץ על  (E).זה גורם לכך שמרווח המדידה האוטומטי יופיע בתצוגה

 .4לחץ על ) (Aכדי להחליף את מרווח המדידה האוטומטי בין [ ]05'0ל - [2'00]. [0'05]:קריאות
שנמשכות כל שנייה בשלוש הדקות הראשונות ,ואז כל חמש שניות במשך השעה הבאה . [2'00]:
קריאות שנמשכות כל שנייה בשלוש הדקות הראשונות ,ואז כל שתי דקות במשך  12השעות הבאות .
 .5לחץ על ) (Dכדי לצאת ממסך ההגדרות
● השעון יחזור אוטומטית למצב שמירת זמן אם לא תבצע פעולה כלשהי במצב גובה המטרה למשך
כשעה אחת כאשר [ ]05'0נבחר כמרווח המדידה או כ  12שעות בזמן שנבחר [.]00'2

הקלטת קריאות גובה
השתמש בהליך שלהלן כדי להקליט מדידות גובה באופן ידני .מדידות אוטומטיות נרשמות גם באופן
אוטומטי.
● השתמש במצב זיכרון להקלטת גובה כדי להציג או למחוק רשומות
● הקלטת נתוני גובה באופן ידני
 .1היכנסו למצב שמירת זמן או למצב גובה מטר.
 .2החזק את מקש ( )Aלמשך שתי שניות לפחות עד [ ]RECמפסיק להבהב בתצוגה.
זה מתעד את הגובה ,התאריך והשעה הנוכחיים.
● יש מספיק זיכרון כדי להחזיק עד  14רשומות גובה.
● הקלטת נתונים כשיש כבר  14רשומות בזיכרון תמחק אוטומטית את הרשומה הישנה ביותר כדי
לפנות מקום לרשומה החדשה.

● אם יומן המשימה מושבת ,השעון יחזור אוטומטית לפעולה במצב גובה רגיל לאחר הקלטת נתוני
גובה.
● אם יומן המשימה מופעל ונתוני גובה נרשמים ,השעון יתחבר לטלפון ויעביר אליו את הנתונים.
כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון ]REC[ ,ישתנה ל [ ,]OKהמחוג יעבור מ ]R[ -ל.]C[ -

]● [ERRיופיע בתצוגה אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי.

●הקלטת נתונים אוטומטית לגובה
נתוני הגובה המתוארים להלן נרשמים אוטומטית בזמן שהשעון במצב גובה .רשומה אחת כל אחד
נשמרת בזיכרון עבור כל אחד מהפריטים האלה

גובה רב (מקס) : Eגובה נמוך  (MIN): Fעלייה מצטברת *  (ASC): A + Cירידה מצטברת (DSC): B + D
* *ערכי עלייה מצטברים וירידה מצטברים מתעדכנים בכל פעם שיש הבדל של לפחות  15מ '(49 ±
רגל) מקריאה לקריאה.
●הקלטה אוטומטית מסתיימת כשיוצאים ממצב הגובה .כניסה מחודשת למצב גובה מטר imeter
מפעילה מחדש את ההקלטה של ערכים מצטברים מהמקום בו נעצרה כשיצאת בפעם האחרונה
ממצב הגובה ● .המדידה האוטומטית נמשכת אם עוברים ממצב גובה-רוחב למצב אחר כאשר יומן
המשימה מופעל ● .בכל פעם שמתבצעת פעולת מדידה אוטומטית כאשר יומן המשימה מופעל,
השעון בודק את הערכים שנשמרו כעת של פריטי הנתונים הבאים ומעדכן אותם כנדרש : MAX, MIN,
]ASC, DSC. ● [ERRיופיע בתצוגה אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי

ציון יחידת מדידת הגובה
אתה יכול לבחור מטר ) (mאו רגל (רגל) כיחידת התצוגה במצב גובה
.חשוב ● !כאשר טוקיו ) (TOKYOמוגדר כעיר הבית ,יחידת הגובה קבועה כמטר ) (mולא ניתן לשנותה
 .1היכנסו למצב שמירת זמן
 .2החזק את מקש ) (Dלמשך שתי שניות לפחות .שחרר את הכפתור כאשר מופיע שם עיר הבית
שנבחרה כעת בתצוגה .דוגמא :כאשר עיר הבית שלך היא לוס אנג'לס

 .3לחץ על ) (Eשבע פעמים .זה גורם להופעה של  [UNIT],כאשר ] [mאו ] [ftמהבהבים

 .4לחץ על ) (Aכדי להחליף את יחידת הגובה בין מטר לרגל . [m]:מטרים  [ft]:רגל
 .5לחץ פעמיים על ) (Dכדי לצאת ממסך ההגדרות.

אמצעי זהירות לקריאה בגובה השפעות הטמפרטורה
בעת ביצוע קריאות גובה ,יש לבצע את הצעדים שלהלן כדי לשמור על שעון גבוה ככל האפשר על
הטמפרטורה.
שינויים בטמפרטורה יכולים להשפיע על קריאות הגובה ● .קח קריאות עם השעון על פרק כף היד ● .
בצע קריאות באזור בו הטמפרטורה יציבה .קריאות גובה ●אל תשתמש בשעון זה בזמן חופשת
צניחה חופשית ,תלויים על גלישה ,מצנחי רחיפה ,טס ג'ייקרופט ,טיסה בדאון או פעילויות אחרות בהן
הגובה משתנה לפתע ●  .קריאות הגובה המיוצרות על ידי שעון זה אינן מיועדות לשימוש מיוחד או
תעשייתי ● .במטוס ,השעון מודד את לחץ האוויר בלחץ בתא ,כך שהקריאות לא יתאימו לגבהים
עליהם הודיע הצוות  .קריאות גובה (גובה יחסית) שעון זה משתמש בנתוני גובה יחסי בינלאומיים
סטנדרטיים ) (ISAשהוגדרו על ידי ארגון התעופה האזרחית הבינלאומי  (ICAO).הלחץ הברומטרי
בדרך כלל הופך נמוך יותר ככל שהגובה עולה .יתכן ולא ניתן לבצע מדידה נכונה בתנאים שלהלן ● .
בתנאים אטמוספריים לא יציבים ●במהלך שינויי טמפרטורה פתאומיים ●לאחר שהשעון עבר
השפעה חזקה

מדידת לחץ ברומטרי
אתה יכול להשתמש במצב  Barometerכדי לקרוא קריאה של הלחץ הברומטרי במיקומך הנוכחי ,וכדי
לעקוב אחר שינויים ומגמות קריאה.

חשוב ● !בדוק את המידע שבקישור למטה כדי לגלות כיצד להבטיח קריאה נכונה.

בדיקת הלחץ הברומטרי הנוכחי
 .1היכנסו למצב הברומטר
כניסה למצב הברומטר מתחילה במדידה ומציגה את הלחץ הברומטרי במיקום הנוכחי שלך וגרף לחץ
ברומטרי.
● לאחר כניסה למצב הברומטר ,השעון מבצע קריאות בכל חמש שניות למשך שלוש דקות .לאחר
מכן נערכת מדידה בערך כל שתי דקות או כל חמש שניות.
כדי לעבור בין הגדרות מרווח המדידה ,החזק את מקש ( )Cלמשך שתי שניות לפחות.

●באפשרותך לנווט בין מסכי תצוגה על ידי לחיצה על(D).

●למדידה מחדש ,לחץ על ●  (A).כדי לחזור למצב שמירת זמן ,החזק את מקש ) (Eלמשך שתי שניות
לפחות.
●כשאתה נכנס למצב הברומטר ,המחוג יצביע על שתי שניות של שמירת זמן ,או על ההבדל בין
מדידות הברומטר (לפי מה שצוין בפעם האחרונה שהיית במצב ברומטר) .אתה יכול לשנות את
המידע שמצוין על המחוג ● .השעון יחזור אוטומטית למצב שמירת הזמן ממצב הברומטר אם לא
תבצע פעולה כלשהי במשך כשעה ● .טווח המדידה הוא  hPa 260עד  hPA (7.65 hhg 1,100עד
 inhg) (1 hPa (0.05 inhg) 32.45יחידות ]). [- - -יופיע עבור הערך הנמדד אם הוא מחוץ לטווח המותר

בדיקת שינויים בלחץ הברומטרי לאורך זמן
ניתן לקבוע את התצורה של השעון כך שתציג גרף של קריאות לחץ שנלקחות כל שעתיים או כל
שעתיים.
אתה יכול להציג גרף של קריאות לחץ ברומטרי במשך  20השעות האחרונות
 20דקות אחרונות .הריבוע ( )vבקצה הימני של הגרף מציין את קריאת הלחץ הברומטרית האחרונה.

●שינוי מרווח המדידה של תרשים הלחץ הברומטרי
אתה יכול לבחור מרווח מדידה של שעתיים או שעתיים עבור גרף הלחץ הברומטרי
 .1החזק את מקש ) (Cלמשך שתי שניות לפחות כדי לעבור בין הגדרות מרווח המדידה

● .כאשר מרווח המדידה של גרף הלחץ הברומטרי הוא שעתיים ,נדרשות מדידות כל שתי דקות ● .
כאשר מרווח המדידה של גרף הלחץ הברומטרי הוא שתי דקות ,נדרשות מדידות כל חמש שניות.
●אם תעבור לתרשים מרווח המדידה של שתי דקות ,השעון יחזור אוטומטית לגרף מרווח המדידה
של שעתיים לאחר  24שעות ● .שים לב שהגרף לא יוצג מייד לאחר שהוא עובר לתרשים מרווח
מדידה של שתי דקות

●חיזוי מזג האוויר הקרוב

●שינויים גדולים בלחץ ו  /או הטמפרטורה הברומטריים יכולים לגרום למזומנת של קריאות נתונים
מעבר לאזור הגלוי של התרשים .אף על פי שהמגרשים אינם נראים ,הנתונים עדיין נשמרים בזיכרון
השעון ● .גרף הלחץ הברומטרי אינו מוצג כאשר מוצגים אינדיקציות לשינוי לחץ ברומטרי
בדיקת השינוי בלחץ הברומטרי בין שתי קריאות
כשאתה מבצע את ההליך שלהלן במצב ברומטר ,המחוג יציין את ההבדל בין מדידת הלחץ
הברומטרית הנוכחית לערך המדידה האוטומטי האחרון (נלקח בפרקי זמן של שעתיים או שעתיים) .
 .1היכנסו למצב הברומטר
 .2החזק את מקש ) (Dלמשך שתי שניות לפחות .שחרר את הכפתור כאשר ] [SETמתחיל להבהב ואז
נעלם מהתצוגה .זה מציג את הלחץ הברומטרי הנוכחי ונכנס למצב אופסט לחץ ברומטרי

 .3לחץ על  (E).זה גורם לתצוגה להראות ] [HAND] n [DIFFאו [SEC].
 .4השתמש ) (Aכדי לבחור  [DIFF].כל לחיצה על ) (Aעוברת בין ההגדרות המוצגות להלן . [DIFF]:יד
שניה מציינת לחץ ברומטרי (אינדיקטור דיפרנציאלי בלחץ ברומטרי) [SEC]:יד שנייה מציינת את
שניות השעה הנוכחיות .דוגמה :הפרש לחץ ברומטרי של  hPa (3-מרווח מדידה של שעתיים)

● אם הפרש הלחץ הברומטרי גדול מ( hPa 10+ -כאשר מרווח המדידה הוא שעתיים) או hPa 1+
(כאשר מרווח המדידה הוא שתי דקות) המחוג יצביע על [ .]OVERאם הוא פחות מ ( hPa 10-כאשר
מרווח המדידה הוא שעתיים) או ( hPa 1-כאשר מרווח המדידה הוא שתי דקות) ,המחוג יצביע על
[.]UNDER
● קריאה שנמצאת מחוץ לטווח המדידה המותר של  hPa 260עד  7.65( hPa 1,100אינץ 'עד 32.45
אינץ') ,או כל שגיאת מדידה תגרום לכך שהמחוג יעבור ל  9-שעות.

אינדיקציות שינוי לחץ ברומטרי
בכל פעם שהשעון יגלה שינוי משמעותי בקריאות לחץ האוויר (עקב עלייה או ירידה פתאומית ,או
מעבר של לחץ נמוך או אזור לחץ גבוה) ,הוא יצפצף כדי ליידע אתכם .חץ מהבהב גם כן בתצוגה
בשלב זה אם השעון במצב ברומטר ,או אם הוא נמצא במצב שמירת זמן עם הצגת גרף הלחץ
הברומטרי .החץ שמופיע מראה את כיוון שינוי הלחץ .התראות אלה נקראות "אינדיקציות לשינוי לחץ
ברומטרי".

● כדי להבטיח פעולה נכונה של מחוון שינוי לחץ הברומטרי ,הפעל אותו במקום בו הגובה קבוע (כגון
לודג ' ,אזור מחנה או על האוקיאנוס).
● שינוי בגובה גורם לשינוי בלחץ האוויר .בגלל זה ,קריאות נכונות אינן אפשריות .אל תקראו קריאות
בזמן העלייה או ירידה של הר וכו '.
 .1היכנסו למצב הברומטר
 .2החזק את מקש ( )Aלמשך שתי שניות לפחות.
אם זה מפעיל מידע על מגמת לחץ ברומטרית ]INFO ON[ ,יפסיק להבהב ואז מחוון [ ]BAROיופיע
בתצוגה.

 .3כדי להשבית מידע על מגמת לחץ ברומטרית ,הקישו שוב ( )Aלמשך שתי שניות לפחות.

● אם האינדיקציות לשינוי לחץ לחץ ברומטרי מופעלות ,קריאות לחץ ברומטרי מתבצעות כל שתי
דקות אפילו כשהשעון אינו במצב הברומטר.
● מחוון שינוי הלחץ הברומטרי מופעל אוטומטית  24שעות לאחר שהוא מופעל.
● לא תוכלו להפעיל מידע על מגמת לחץ ברומטרית אם רמת הסוללה של השעון נמוכה.
● עוצמת סוללה נמוכה תגרום גם למידע על מגמת לחץ ברומטרי לכבות אוטומטית.

כיול קריאות לחץ ברומטרי (אופסט)
חיישן הלחץ של השעון מותאם במפעל ובדרך כלל אינו דורש כיול .עם זאת ,אתה יכול לכייל את
הערך המוצג אם אתה מבחין בשגיאות משמעותיות בקריאות
.חשוב ● !השעון לא יוכל לייצר קריאות לחץ ברומטריות נכונות אם תטעו במהלך הליך הכיול .בדוק
וודא שהערך שאתה משתמש בכיול מפיק קריאות לחץ נכונות
 .1היכנסו למצב הברומטר
 .2החזק את מקש ) (Dלמשך שתי שניות לפחות .שחרר את הכפתור כאשר ] [SETמתחיל להבהב ואז
נעלם מהתצוגה .זה מציג את הלחץ הברומטרי הנוכחי ונכנס למצב אופסט לחץ ברומטרי

 .3השתמש ) (Aו )- (Cכדי לשנות את הערך .טווח הגדרה 260 :עד  hPa 1,100יחידת הגדרהhPa 1 :
●כדי להחזיר את הגדרת הלחץ הברומטרית לברירת המחדל הראשונית של היצרן ,לחץ על (א) ו-
(ג) במקביל
 .4לחץ על ) (Dכדי לצאת ממסך ההגדרות

ציון יחידת הלחץ הברומטרית
אתה יכול לציין ) hektopascals (hPaאו אינץ 'של כספית ) (inHgכיחידת התצוגה לערכי לחץ ברומטרי
 .1היכנסו למצב שמירת זמן
 .2החזק את מקש ) (Dלמשך שתי שניות לפחות .שחרר את הכפתור כאשר מופיע שם עיר הבית
שנבחרה כעת בתצוגה .דוגמא :כאשר עיר הבית שלך היא לוס אנג'לס

 .3לחץ על ) (Eשמונה פעמים .זה גורם להופעה של  [UNIT],כאשר ] [hPaאו ] [inHgמהבהבים .

 .4לחץ על ) (Aכדי לעבור בין יחידות לחץ ברומטרי . [hPa]:הקטרופסקלים  [inHg]:סנטימטרים של
כספית

 .5לחץ פעמיים על ) (Dכדי לצאת ממסך ההגדרות.

אמצעי זהירות קריאה בלחץ ברומטרי
●ניתן להשתמש בתרשים הלחץ הברומטרי המיוצר על ידי שעון זה כדי לקבל מושג לגבי תנאי מזג
האוויר הקרובים .עם זאת ,אין להשתמש בשעון זה במקום מכשירים מדויקים הנדרשים לחיזוי ודיווח
רשמיים של מזג האוויר ● .קריאות חיישני לחץ יכולות להיות מושפעות משינויים פתאומיים
בטמפרטורה .בגלל זה ,יתכן שיש שגיאה כלשהי בקריאות שהפיק השעון.

מדידת טמפרטורה
ניתן להשתמש בשעון לקריאת טמפרטורות האוויר הנוכחיות.

בדיקת הטמפרטורה הנוכחית
 .1היכנסו למצב הטמפרטורה
כניסה למצב הטמפרטורה תתחיל במדידת הטמפרטורה ותציג את התוצאה ● .לאחר כניסה למצב
הטמפרטורה ,השעון מבצע קריאות בערך כל חמש שניות למשך שלוש דקות .לאחר מכן נערכת
מדידה בערך כל שתי דקות ● .למדידת חידוש מחדש ,לחץ על(A).

● השעון יחזור אוטומטית למצב שמירת זמן אם לא תבצע פעולה כלשהי במצב הטמפרטורה במשך
כשעה.
● טווח המדידה הוא  C ° 10.0-עד  F ° 14.0( C ° 60.0עד ]-. - -[ .(0.1 ° C (0.2 ° F)) )F ° 140.0
יופיע עבור הערך הנמדד אם הוא מחוץ לטווח המותר.
● כדי לחזור למצב שמירת זמן ,החזק את מקש ( )Eלמשך שתי שניות לפחות.

כיול קריאות טמפרטורה (קיזוז) חיישן הטמפרטורה של השעון מותאם במפעל ובדרך כלל אינו דורש
כיול .עם זאת ,אתה יכול לכייל את הערך המוצג אם אתה מבחין בשגיאות משמעותיות בקריאות

חשוב ● !
בדוק כדי לוודא שהערך שאתה משתמש בכיול מפיק קריאות טמפרטורה נכונות
● .לפני כיול קריאת הטמפרטורה ,הוצא את השעון מפרק כף היד והשאיר אותו באזור בו אתה
מתכנן למדוד טמפרטורה למשך כ  20או  30דקות כדי לאפשר לטמפרטורת המארז להיות זהה
לטמפרטורת האוויר
 .1היכנסו למצב הטמפרטורה
 .2החזק את מקש ) (Dלמשך שתי שניות לפחות .שחרר את הכפתור כאשר ] [SETמתחיל להבהב
ואז ] [° Cמופיע בתצוגה .זה מציג את הטמפרטורה הנוכחית ונכנס למצב אופסט טמפרטורה

 .3השתמש ב )- (Aו )- (Cבכדי לכייל את הטמפרטורה .יחידת כיול 0.1 :מעלות צלזיוס ●כדי להחזיר
את הגדרת הלחץ הברומטרית לברירת המחדל הראשונית של היצרן ,לחץ על (א) ו( -ג) במקביל
 .4לחץ על ) (Dכדי לצאת ממסך ההגדרות.

ציון יחידת הטמפרטורה
אתה יכול לבחור צלזיוס ) (° Cאו פרנהייט ) (° Fכיחידת התצוגה של הטמפרטורה
 .1היכנסו למצב שמירת זמן
 .2החזק את מקש ) (Dלמשך שתי שניות לפחות .שחרר את הכפתור כאשר מופיע שם עיר הבית
שנבחרה כעת בתצוגה .דוגמא :כאשר עיר הבית שלך היא לוס אנג'לס

 .3לחץ על ) (Eתשע פעמים .פעולה זו תציג ] [UNIT ° Cכאשר ] [° Cמהבהב ,או ] [UNIT ° Fעם ][° F
מהבהב

 .4לחץ על ) (Aכדי לעבור בין יחידות הטמפרטורה . [° C]:צלזיוס  [° F]:פרנהייט

 .5לחץ פעמיים על ) (Dכדי לצאת ממסך ההגדרות.

אמצעי זהירות לקריאה בטמפרטורה
טמפרטורת גוף ,אור שמש ישיר ולחות משפיעים כולם על קריאות הטמפרטורה .כדי להבטיח קריאת
טמפרטורה מדויקת יותר ,הוצא את השעון מפרק כף היד שלך ,נגב אותו יבש מכל לחות והניח אותו
במקום מאוורר היטב שלא חשוף לאור שמש ישיר .אתה אמור להיות מסוגל לבצע קריאות
טמפרטורה לאחר כ  20עד  30דקות.

הצגת רשומות גובה
באפשרותך להשתמש במצב שיחת  Altitude Recordכדי להציג נתונים שהוקלטו באופן ידני והוקלטו
באופן אוטומטי.

הצגת נתונים שמורים
 .1היכנס למצב זיכרון שיא גובה.
זה מציג תיעוד של נתונים שהוקלטו במצב גובה מטר.
 .2השתמש ב ( )Aו )C( -כדי להציג את הנתונים שברצונך להציג.
● לחיצה ארוכה על גלילה ( )Aאו ( )Cבמהירות גבוהה.

* כל לחיצה על כפתור גולשת למסך העליון של רשומת הנתונים הבאה שהוקלטה ידנית .יכולות
להיות עד  14רשומות בזיכרון ,הממוספרות בין  )]-01-[( 1ל.)]-14-[( 14 -
● אם לא נותרו נתונים בזיכרון בגלל פעולת מחיקת נתונים ,שגיאה או סיבה אחרת ][ ,או [ ]0יופיעו
בתצוגה.
● אם ערך העלייה המצטבר ( )ASCאו הירידה המצטברת ( )DSCעולה על  99,999מ '(327,995
רגל) ,הוא יחזור ל  0וימשיך משם.
● לחיצה על ( )Dחוזרת למסך העליון (מספר רשומה DSC, ASC, MAX ,או  )MINשל הנתונים שאתה
צופה בהם.
● נתונים מוקלטים ידנית

לאחר הצגת המסך העליון של רשומת נתונים שהוקלטה ידנית ( 01עד  ,)14תוכלו לנווט בין נתוני
הרשומה כמוצג להלן.
דוגמה :רשומה  01שהוקלטה ידנית

נתונים אוטומטיים שהוקלטו
לאחר הצגת רשומת נתונים שהוקלטה אוטומטית ,תוכלו לנווט בין מסכי הנתונים של הרשומה כמוצג
להלן.
גובה רב וגובה נמוך
דוגמא :גובה רב

עלייה מצטברת וירידה מצטברת דוגמה :עלייה מצטברת

מחיקת רשומה מסוימת
 .1היכנס למצב זיכרון שיא גובה
 .2השתמש בכפתורי ) (Aו )- (Cכדי לגלול בין המסכים העליונים של הרשומות ולהציג את זה שברצונך
למחוק

 .3החזק את לחצן ) (Dלחוץ למשך כשתי שניות .שחרר את הכפתור ברגע ש ]- [CLEARמפסיק
להבהב .זה מוחק את הרשומה שבחרת

● .שים לב שההמתנה ) (Dלמשך יותר מחמש שניות תמחק את כל הנתונים.

מחיקת כל הנתונים
החזק את מקש ( )Dלמשך חמש שניות לפחות עד [ ]ALL CLRמפסיק להבהב .זה מצביע על כך שכל
הנתונים נמחקו.

שעות הזריחה והשקיעה
אתה יכול להשתמש בשעון כדי לבדוק את זמני הזריחה והשקיעה של עיר הבית שלך.
הסתכל על זמני הזריחה והשקיעה של היום
 .1היכנסו למצב הזריחה  /שקיעה.
זה יביא לתצוגה לסירוגין במרווחים של שתי שניות בין זמני הזריחה והשקיעה לתאריך הנוכחי בעיר
הבית שלך.

הסתכל על זמני הזריחה והשקיעה על ידי ציון יום
 .1היכנסו למצב הזריחה  /שקיעה
 .2השתמש ) (Aו )- (Cכדי לשנות את התאריך שנבחר .זה מציג את זמני הזריחה והשקיעה ליום
שציינת.

סטופר
שעון העצר מודד את הזמן שחלף ביחידות של  1/100שניות לשעה הראשונה ,וביחידות של  1שניה
לאחר מכן למשך עד  24שעות .זה יכול גם למדוד זמני פיצול .
מדידת זמן שחלף
 .1היכנסו למצב שעון העצר
 .2השתמש בפעולות שלהלן כדי למדוד זמן שחלף

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

מדידת זמן פיצול
 .1היכנסו למצב שעון העצר
 .2השתמש בפעולות שלהלן כדי למדוד זמן שחלף

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

טיימר
הטיימר נספר משעת התחלה שצוינה על ידך .צפצוף צפצוף כשמגיעים לסוף הספירה לאחור ● .
הצפצוף לא יישמע אם הסוללה חלשה .קביעת זמן ההתחלה של הטיימר ניתן להגדיר את זמן
ההתחלה של הספירה לאחור ביחידות של דקה עד  24שעות
 .1היכנסו למצב טיימר
 .2החזק את מקש ) (Dלמשך שתי שניות לפחות .שחרר את הכפתור כאשר ספרות הדקות מתחילות
להבהב .זה גורם להבהב של ספרות הדקות

 .3השתמש ) (Aו )- (Cכדי לשנות את הגדרת דקות הטיימר
 .4לחץ על  (E).זה גורם להבהב של ספרת השעות

 .5השתמש ) (Aו )- (Cכדי לשנות את הגדרת שעות הטיימר
 .6לחץ על ) (Dכדי לצאת ממסך ההגדרות.
● באפשרותך גם להשתמש ב G-SHOCK Connected -כדי להגדיר הגדרות טיימר.

שימוש בטיימר
 .1היכנסו למצב טיימר
 .2השתמש בפעולות שלהלן כדי לבצע פעולת טיימר

● .צפצוף נשמע למשך  10שניות כדי ליידע אותך מתי מגיע סוף הספירה לאחור ● .כדי לאפס ספירה
לאחור מושהית לשעת ההתחלה ,לחץ על(C).
 .3לחץ על לחצן כלשהו כדי להפסיק את הצליל

שעון מעורר
אזעקות ואיתות זמן לפי שעה השעון יצפצף כשמגיע זמן האזעקה .אתה יכול להגדיר עד חמש
אזעקות שונות.
איתות השעה לפי שעה גורם לשעון לצפצף בכל שעה בשעה ● .הצפצוף לא יישמע אם הסוללה
חלשה .
הגדרות אזעקה
 .1היכנסו למצב אזעקה (שעון מעורר)
 .2השתמש ) (Aו )- (Cכדי להציג את המספר ] ([AL1עד )] [AL5של האזעקה שאת הגדרותיהם ברצונך
לשנות

 .3החזק את מקש ) (Dלמשך שתי שניות לפחות .שחרר את הכפתור כשמספר השעות מתחיל
להבהב ● .מחוון (אזעקה) מוצג כאשר כל אזעקה מופעלת

 .4השתמש ) (Aו )- (Cכדי לשנות את הגדרת השעה ● .אם אתה משתמש בתזמון זמן של  12שעות ,
][Pמציין אחר הצהריים

 .5לחץ על  (E).זה גורם להבהב של ספרות הדקות
 .6השתמש ) (Aו )- (Cכדי לשנות את הגדרת הדקה
 .7לחץ על ) (Dכדי לצאת ממסך ההגדרות
 .8החזק את מקש ) (Eלמשך שתי שניות לפחות כדי לחזור למצב שמירת זמן ● .לעצירת האזעקה כדי
להפסיק את האזעקה לאחר שתתחיל להישמע כשמגיעים לזמן אזעקה ,לחץ על לחצן כלשהו.

● צפצוף צפצוף למשך  10שניות כשמגיע זמן האזעקה.
● באפשרותך גם להשתמש ב G-SHOCK Connected -כדי להגדיר הגדרות זמן אזעקה.

הגדרת אות השעה לפי שעה
 .1היכנסו למצב אזעקה.
 .2לחץ על ( )Aאו ( )Cכדי להציג את מסך אות השעה (].)[SIG

 .3לחץ על ( ) Dכדי להחליף את אות השעה לשעה בין מופעל (מופעל) לבין מושבת (כבוי).

● (אות שעה לפי שעה) מוצג בתצוגה כאשר אות השעה מופעל.

כיבוי אזעקה או אות השעה לפי שעה
כדי להפסיק להישמע אזעקה או להעביר את אות השעה לשעה ,בצע את השלבים שלהלן כדי לכבות
אותה ● .כדי להישמע שוב אזעקה או שמע פעם בשעה ,הפעילו אותה שוב
●מחוונים מוצגים כאשר כל אחת מהאזעקות או אות השעה פועלת
● .המחוונים הרלוונטיים אינם מוצגים כאשר כל האזעקות כבויות ו  /או אות השעה השבתית מבוטל .
אזעקה

 .1היכנסו למצב אזעקה
 .2השתמש ) (Aו )- (Cכדי לגלול בין מספרי האזעקה ] ([AL1ל )]- [AL5ומסכי האות השעה )] ([SIGעד
שמוצג ההגדרה שברצונך לשנות .אות אזעקה או שעה

 .3לחץ על ) (Dכדי לכבות את האזעקה או את אות השעה לפי שעה ● .כל לחיצה על ) (Dעוברת בין
ONלמצב ●  OFF.כיבוי כל ההתראות יגרום (אזעקה) להיעלם מהתצוגה ,תוך השבתה של אות
השעה שגורם (אות השעה לשעה) ל נעלמים מהתצוגה.

שעון עולם
שעון עולם מאפשר לך לחפש את השעה הנוכחית בכל אחת מ  38-ערים ברחבי העולם ,וב - UTC
(זמן אוניברסלי מתואם ).בודק זמן עולמי
1.היכנסו למצב זמן העולמי .לאחר שמופיע שם העולם העולמי שנבחר כעת ,השעון יציג את השעה
הנוכחית באותה עיר ● .להצגת שם עיר העולם בזמן במצב עולמי ,לחץ על(D).

הגדרת עיר בזמן אמת
השתמש בהליך בסעיף זה לבחירת עיר בזמן העולמי .אם אתה נמצא באזור השומר על שעון קיץ,
תוכל גם להפעיל או לבטל את זמן הקיץ
● הגדרת ברירת המחדל הראשונית של מפעל הקיץ עבור כל הערים היא [ .]AUTOבמקרים רבים,
ההגדרה [ ] AUTOמאפשרת להשתמש בשעון מבלי לעבור בין שעון הקיץ לזמן הרגיל.
 .1היכנסו למצב זמן העולמי.
 .2השתמש ( )Aו )C( -כדי להציג את העיר הרצויה.

 .3לשינוי הגדרת שעון הקיץ ,החזק את מקש ( )Dלמשך שתי שניות לפחות .שחרר את הכפתור
כאשר ] [AUTO], [OFFאו [ ]ONמתחיל להבהב.

 .4השתמש ( )Aכדי לבחור הגדרת שעון קיץ.
כל לחיצה על ( )Aעוברת על ידי הגדרות זמינות ברצף המוצג להלן.
● []AUTO
השעון עובר אוטומטית בין זמן רגיל לשעת קיץ.
● []OFF
השעון מציין תמיד זמן רגיל.
● []ON
השעון תמיד מציין את שעון הקיץ.
 5.לחץ על ( )Dכדי לצאת ממסך ההגדרות.
● בזמן ש ]UTC[ -נבחר כעיר ,לא תוכל לשנות או לבדוק את הגדרת שעון הקיץ.
● אם תבחר עיר זמן עולמית עם  G-SHOCKמחובר ואז תעבור לעיר אחרת עם פעולת שעון ,הG- -
SHOCK

החלף את עיר שלך וזמן עולמי במצב הזמן העולמי,
החזק את מקש ) (Lלמשך שתי שניות לפחות עד ש
לזוז .זה יחליף את זמן עיר הבית שלך ואת הזמן העולמי.

מתחיל להבהב והמחוגים מתחילים

בחירת ( UTCזמן אוניברסלי מתואם) כעיר הזמן העולמי שלך במצב הזמן העולמי ,לחיצה על ) (Aו -
)(Cבו זמנית תגדיר את ( UTCזמן אוניברסלי מתואם) כעיר הזמן העולמי ותציג את השעה הנוכחית
שלה.

פדומטר
אתה יכול להשתמש במד צעדים כדי לעקוב אחר ספירת הצעדים שלך במהלך הליכה ,העיסוק
בפעילויות היומיומיות הרגילות שלך וכו '
ספירת צעדים
אם אתה עונד נכון את השעון ,מד צעדים יספור את צעדיך בזמן שתלך או יפעל בפעילויות היומיומיות
הרגילות שלך.
חשוב!
● מכיוון שהמד צעדים של שעון זה הוא מכשיר שיושב על פרק כף היד ,הוא עשוי לאתר תנועות
שאינן ו לספור אותם כצעדים .כמו כן ,תנועות זרועות לא תקינות בזמן ההליכה עלולות לגרום לספירה
חסרה של צעדים.
● מתכוננים
כדי לאפשר את ספירת הצעדים המדויקת ביותר ,יש לענוד את השעון עם הפנים בצד החיצוני של
מפרק כף היד שלך ולהדק את הרצועה בצורה מאובטחת .רצועה רופפת עשויה לגרום לכך שלא ניתן
יהיה להשיג מדידה נכונה.

● ספירת צעדים
מד צעדים יתחיל לספור את צעדיך כשאתה מתחיל ללכת.
●כדי לבדוק את ספירת הצעדים
הצגת מסך ספירת המדרגות .
●ספירת השלבים יכולה להציג ערך של עד  999,999שלבים .אם ספירת הצעד עולה על ,999,999
הערך המקסימלי ( )999,999נשאר על הצג ● .למניעת חשבונות שגויים ,הספירה המוצגת אינה
עולה במשך  10שניות לאחר שתתחיל ללכת .לאחר שהלכתם כ  10שניות ,הספירה הנכונה מופיעה,
כולל הצעדים שעשיתם במהלך  10השניות הקודמות ● .ספירת המדרגות מתאפסת לאפס בחצות כל
יום ● .כדי לחסוך בחשמל ,ספירת הצעדים נעצרת אוטומטית אם אתה מוריד את השעון (ללא תנועת
שעון ניתנת לזיהוי) ואתה לא מבצע פעולה במשך שתיים או שלוש דקות.

הגורמים לספירת צעד לא נכונה כל אחד מהתנאים שלהלן עשוי להפוך את הספירה הראויה לבלתי
אפשרית ● .הליכה בזמן נעלי בית ,סנדלים או הנעלה אחרת המעודדת הילוך מדשדש ●הליכה על
אריחים ,שטיחים ,שלג או משטח אחר הגורם להליכה מדשדשת ●הליכה לא סדירה (במקום צפוף,
בתור בו ההליכה נעצרת ומתחילה בפרקי זמן קצרים וכו ') ●הליכה איטית במיוחד או ריצה מהירה
במיוחד ●דחיפת עגלת קניות או עגלת תינוק ●במיקום שיש בו רעידות רבות ,או רכיבה על אופניים
או ברכב ●תנועה תכופה של היד או הזרוע (מחיאות כפיים ,תנועה אווירת וכו ') ●הליכה בזמן

אחיזת ידיים ,הליכה עם מקל או מקל או עיסוק בכל תנועה אחרת בה תנועות היד והרגל שלך אינן
מתואמות זו עם זו ●פעילויות יומיומיות רגילות ללא הליכה (ניקיון וכו ') ●לענוד את השעון על היד
הדומיננטית שלך ●הליכה למשך  10שניות או פחות

כיול מחוגי השעון
מגנטיות או מכה חזקה יכולים לגרום לזמן המצוין על המחוגים האנלוגיות להשתנות מהזמן בתצוגה
הדיגיטלית .אם זה קורה ,צבע כיול למחוגי השעון
 .1היכנסו למצב שמירת זמן.
 .2החזק ( )Dלחמש שניות לפחות .שחרר את הכפתור כאשר [ ]00מתחיל להבהב.
זה מאפשר התאמת מחוגי השעון

 .3אם המחוג לא נמצא בשעה  ,12השתמש ( )Aו )C( -ליישור קו זה.
 .4לחץ על (.)E
זה מאפשר התאמת מחוגי השעה ודקות.

 .5אם יד השעה והדקה אינן בשעה  ,12השתמש ב )A( -ו )C( -כדי ליישר אותן.
 .6לחץ על ( )Dכדי לצאת ממסך ההגדרות.

הגדרות אחרות
הפעלת צליל פעולת הכפתור
השתמש בהליך שלהלן כדי להפעיל או לבטל את הטון שנשמע כשאתה לוחץ על כפתור
 .1היכנסו למצב שמירת זמן
 .2החזק את מקש ) (Dלמשך שתי שניות לפחות .שחרר את הכפתור כאשר מופיע שם עיר הבית
שנבחרה כעת בתצוגה

 .3לחץ פעמיים על  (E).זה גורם ל ]♪  - [KEYאו ] [MUTEלהבהב בתצוגה

 .4השתמש ) (Aלבחירת ]♪  [KEYאו  [MUTE]. [KEY ♪]:צליל הפעולה מופעל . [MUTE]:צליל הפעולה
הושתק.

 .5לחץ על ) (Dפעמיים כדי לצאת ממסך ההגדרות
● שים לב כי צלילי אזעקה וטיימר ימשיכו להישמע גם בזמן שצליל הפעולה מושתק.

משקף את הפרשי הגובה במדידות הפעילות
אתה יכול להשתמש בהליך שלהלן כדי לקבוע אם ברצונך לשקף הפרשי גובה במדידות מאמץ גופני .
●השתקפות של מידע הפרשי גובה במדידות הפעילות מאפשרת לקבל חישובי פעילות מדויקים
יותר . ● G-SHOCK Connectedמשמש לציון הגובה והמשקל שלך ולחישוב מאמץ גופני .מידע זה אינו
מוצג בשעון
 .1היכנסו למצב שמירת זמן
 .2החזק את מקש ) (Dלמשך שתי שניות לפחות .שחרר את הכפתור כאשר מופיע שם עיר הבית
שנבחרה כעת בתצוגה

 .3לחץ על ) (Eשש פעמים .זה יציג את  [SLOPE],ואחריו מהבהב ] [ONאו [OFF].

4.השתמש ) (Aכדי לבחור ] [ONאו  [OFF]. [ON]:הפרשי הגובה משתקפים במדידות מאמץ גופני .
[OFF]:הפרשי הגובה לא משתקפים במדידות מאמץ גופני
 .5לחץ פעמיים על ) (Dכדי לצאת ממסך ההגדרות.

החזרת השעון להגדרות ברירת המחדל של היצרן

פרק זה מסביר כיצד להחזיר את הגדרות השעון למטה לברירות המחדל הראשוניות של היצרן.
● צפו בהגדרות
● מצפן
● גובה מטר
● ברומטר
● מדחום
● הקלטת גובה
● נתונים על ספירת שלבים
● שעון עצר
● טיימר
● אזעקה

 .1היכנסו למצב שמירת זמן.
 .2החזק את מקש ( )Dלמשך שתי שניות לפחות .שחרר את הכפתור כאשר מופיע שם עיר הבית
שנבחרה כעת בתצוגה.

 .3לחץ על (.)D
זה גורם להבהב של השניות.

 .4החזק את מקש ( )Cלמשך חמש שניות לפחות .שחרר אותו כאשר [ ]RESETמפסיק להבהב

 5.לחץ על ( )Dכדי לצאת ממסך ההגדרות.

חשוב ● !לא ניתן לבצע איפוס כאשר יומן המשימה מופעל.
● איפוס השעון ימחק גם מידע להתאמת השעון לטלפון ,וניתוק ההתאמה שלו.

נסיעות בינלאומיות
השתמש בהליך שלהלן כדי לשנות בקלות את הגדרות היום והשעה של השעון למיקום יעד
● .לפני העלייה למטוס
 .1קבע את תצורת הזמן העולמי לשעה הנוכחית ביעד שלך
 .2השבת התאמת זמן אוטומטי
●לאחר ההגעה
 .1החלף את זמן אזור זמן המקור עם זמן אזור זמן היעד
 .2הפעל התאמת זמן אוטומטי
 .3התאם את הגדרת הזמן

